สิงทีส่งมาด้ วย

ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ดร.สฤษดิ โชคชัยนิรันดิ
อายุ
42 ปี
วันทีได้ รับการ
27 มกราคม 2558
แต่ งตังเป็ นกรรมการ
อิสระ
ทีอยู่ปัจจุบนั
1/3 ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองตัน กรุงเทพฯ
10110

วุฒกิ ารศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม
ตําแหน่ งในปั จจุบัน
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
สัดส่ วนการถือหุ้น

ปริ ญญาเอก สาขาบริ หารธุรกิจ, Manchester Business School, สหราช
อาณาจักร, 2013
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน, London Business School, สหราชอาณาจักร,
2001
- ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ , The University of Melbourne,
ออสเตรเลีย 1997
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที230/2016
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 118/2015
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- วาระที 5 และ วาระที 6
- ไม่มี
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สิงทีส่งมาด้ วย 6

ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายวิชัย พรกีรติวัฒน์
อายุ
66 ปี
วันทีได้ รับการ
26 ธันวาคม 2557
แต่ งตังเป็ น
กรรมการอิสระ
ทีอยู่ปัจจุบัน 95/44 ซอยรามคํา แหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ

วุฒกิ ารศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

ตําแหน่ งในปั จจุบัน
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
สัดส่ วนการถือหุ้น
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- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริ ญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที 111/2008
- Asean Executive Program (AEP), GE Management
Development Institute
- Senior Executive Program (SEP), สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- NIDA-Wharton Executive Leadership Program, The
Wharton School, University of Pennsylvania, USA.
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
- วาระที 6
- ไม่มี

สิงทีส่งมาด้ วย

ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
อายุ
วันทีได้ รับการ
แต่ งตังเป็ น
กรรมการอิสระ
ทีอยู่ปัจจุบนั

วุฒกิ ารศึกษา
ประวัติการฝึ กอบรม
ตําแหน่ งในปั จจุบัน
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
สัดส่ วนการถือหุ้น

34 ปี
13 พฤษภาคม 2560

7 ซอย 3 ถนนเสรี 2 หัวหมาก บางกะปิ กทม.10250

- ปริ ญญาโท Master of Business Administration, London Business School, UK.
- ปริ ญญาตรี BBA (International Program), มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 140/2017
- หลักสูตร Chartered Financial Analyst, CFA Institute
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- วาระที 6

- ไม่มี
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สิงทีส่งมาด้ วย 6
นิยามกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิสระเป็ นองค์ประกอบหรื อกลไกทีสําคัญในระบบการกํากับดูแลกิจการทีดีหรื อเรี ยกว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร
โดยนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้ วยคุณสมบัติ ดังนี
1. ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
2. มีคณ
ุ สมบัติตามทีกําหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้ วย
4. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงินเดือนประจําหรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อทีปรึ กษาของส่วนราชการ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
5. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา คูส่ มรส พี
น้ อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อ บริ ษัทย่อย
6. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จ กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือ
หุ้นทีมีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้ รับ
การแต่งตังให้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทํา เป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรื อ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อ
ให้ ก้ ยู ืม คําประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์ อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อ
คู่สญ
ั ญามีภาระหนีทีต้ องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่ 20 ล้ าน
บาทขึนไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนีดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที
เกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
7. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมาย หรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึง
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
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สิงทีส่งมาด้ วย

9.
10.

11.
12.
13.

ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้ วย เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ที
เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิ จการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อ
ถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
เป็ นผู้ทีได้ รับความเชือถือและเป็ นทียอมรับโดยทัวไป
สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินหน้ าทีของคณะกรรมการอิสระ
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