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นิยามกรรมการอิสระ

บรษิทั ไดก้ําหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ ตามขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงัน้ี

คณุสมบติัคณะกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ี นับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของ

กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย

- ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจํา หรอื

ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่

หรอืของผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อน

วนัทีย่ ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน ทัง้น้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็น

ขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั

- ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา

มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม

หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย

- ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน

รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสํานักงานสอบ

บญัชี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคมุ

ของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ ื่นคําขอ

อนุญาตต่อสาํนกังาน

- ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา

ทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่น

ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่

ยืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื

ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่

- ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน

ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น

ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย

- ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั

- กรรมการอสิระตามคุณสมบตัขิา้งตน้ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการดาํเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ผูม้อีาํนาจควบคมุโดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได้
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ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษทัที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชมุสามญัผ ูถ้ือห ุ้น ประจาํปี 2565

ชื่อ - สกลุ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ ์

อายุ 61 ปี

ประวติัการศึกษาและอบรม

๏ ปรญิญาโท Master of Business Administration, Boston University, U.S.A.

๏ ปรญิญาตรี การตลาด (Bachelor of Arts in Marketing) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

๏ หลกัสตูร Advance Management Program, Harvard Business School, U.S.A.

๏ หลกัสตูรการบรหิารความมัน่คงสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู สมาคมวทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัรในพระบรมราชปูถมัภ์ (สวปอ.มส.SML)

๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 89/ ปี 2554

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่ง

ในบรษิทั

ปัจจบุนั

๏ กรรมการอสิระ

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่ง

ในธุรกจิอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

ปัจจบุนั

จาํนวน 3 แหง่

๏ Advisor to Vice President - Corporate Administration

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) / อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง

๏ กรรมการ

บรษิทั ออลลา่ จาํกดั (มหาชน) / ธรุกจิขายสง่เครือ่งจกัรและอุปกรณ์เพือ่ใชใ้นงาน

อุตสาหกรรม

๏ กรรมการบรหิาร

บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) / ธรุกจิลงทุนผลติแบบฟอรม์กระดาษ

ต่อเน่ือง

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอื่น

ทีไ่มเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

ปัจจบุนั

จาํนวน 1 แหง่

๏ กรรมการ

บรษิทั ท.ีเค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมน้ท์ จาํกดั / ธรุกจิผลติสิง่พมิพช์นิดต่างๆ
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อื่นๆ ปัจจบุนั

๏ กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (ITD)

๏ เลขาธกิารสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

๏ ประธานสภาธรุกจิภมูภิาคไทย-ลาตนิอเมรกิา

๏ กรรมการสภาธุรกจิไทย-เวยีดนาม

๏ ผูช้าํนาญการประจาํคณะกรรมาธกิารในคณะกรรมการการพาณิชยแ์ละการ

อุตสาหกรรม วฒุสิภา

๏ ผูแ้ทนสาํรองสภาทีป่รกึษาทางธุรกจิเอเปค (APEC Business Advisory Council –

ABAC) ประเทศไทย

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอื่น

ทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั
- ไมม่ี -

การถอืหุน้ในบรษิทั

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564)
- ไมม่ี -

การมสีว่นไดส้ว่นเสยีพเิศษ -ไมม่-ี

วนั เดอืน ปี ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 8 มนีาคม 2565

ขอ้พพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี -

การเขา้รว่มประชุม ประจาํปี 2564 - ไมม่ี -
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ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษทัที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชมุสามญัผ ูถ้ือห ุ้น ประจาํปี 2565

ชื่อ - สกลุ นายพงศส์ขุ หิรญัพฤกษ์

อายุ 44 ปี

ประวติัการศึกษาและอบรม

๏ ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการแสดงและกํากับการแสดง

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 170/ ปี 2563

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่ง

ในบรษิทั

ปัจจบุนั

๏ กรรมการอสิระ

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่ง

ในธุรกจิอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

ปัจจบุนั

จาํนวน 1 แหง่

๏ กรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั บลบูคิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) / ธรุกจิกจิการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอื่น

ทีไ่มเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

ปัจจบุนั

จาํนวน 4 แหง่

๏ กรรมการ

บรษิทั ฟิวเจอรอ์สินาว จาํกดั / ธรุกจิกจิการโฆษณา

๏ กรรมการ

บรษิทั ดสิโกเ้บสทบ์ฟี จาํกดั / ธรุกจิกจิการรา้นอาหาร

๏ กรรมการ

บรษิทั หนุ่ย โชว์ จาํกดั / ธรุกจิการจดัการแสดงทางธรุกจิและการแสดงสนิคา้

๏ กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

บรษิทั โชวไ์รข้ดี จาํกดั / ธรุกจิการจดัการแสดงทางธรุกจิและการแสดงสนิคา้

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอื่น

ทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั
- ไมม่ี -

การถอืหุน้ในบรษิทั

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564)
0.004 %

การมสีว่นไดส้ว่นเสยีพเิศษ - ไมม่ี -
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วนั เดอืน ปี ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 8 มนีาคม 2565

ขอ้พพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี -

การเขา้รว่มประชุม ประจาํปี 2564 - ไมม่ี -

ที่อยู่ในการจดัส่งหนังสือมอบฉันทะ ระบชุื่อกรรมการอิสระผ ูร้บัมอบฉันทะ

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอา๊ทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)

เลขที่ 991 อาคารเอฟเอน็ บิวดิ้ง ถนนพระราม 9

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250

(หนังสือมอบฉันทะสาํหรบัการประชมุสามญัผ ูถ้ือหุ้นประจาํปี 2565)


