สิ งทีส่งมาด้วย 

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และประวัติกรรมการอิสระทีเสนอเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี$
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ ( ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสี ยงทั$งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั$งนี$ ให้นบั รวมการถือหุ้นของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนั$น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน ทั$งนี$ ลกั ษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรื อทีปรึ กษาของส่ วนราชการ ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ นบิดามารดา คู่สมรส
พีน้อง และบุตร รวมทั$งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร กรรมการรายอืน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับ
การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั$งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นทีมี
นัยหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรื อให้กูย้ ืม คํ$า
ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี$สิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามีภาระหนี$
ทีตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตั$งแต่ร้อยละ = ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ฯ หรื อตั$งแต่ 5> ล้านบาทขึ$นไป แล้วแต่จาํ นวนใด
จะตํา กว่ า ทั$ง นี$ การคํา นวณภาระหนี$ ดัง กล่ า วให้ เป็ นไปตามวิ ธี ก ารคํา นวณมู ล ค่ า ของรายการที เกี ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี$ดงั กล่าว ให้
นับรวมภาระหนี$ทีเกิดขึ$นในระหว่าง ( ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผสู ้ อบ

สิ งทีส่งมาด้วย 
บัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน
ซึงได้รับค่าบริ การเกินกว่า 5 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั$นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตั$งขึ$นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึงเป็ นผูท้ ี
เกียวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่ วนทีมีนยั ในห้างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือ
หุ้นเกินร้อยละ ( ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั$งหมดของบริ ษทั อืน ซึ งประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
ภายหลังได้รับการแต่งตั$งให้เป็ นกรรมการอิสระทีมีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ ( ถึง A แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณี ทีบุคคลทีบริ ษทั ฯ แต่งตั$งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการ
ให้บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีกาํ หนดตามข้อ N หรื อข้อ O ให้บริ ษทั ฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุ รกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พเกิ นมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมือบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ที แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลักในมาตรา PA/R แล้วว่า การแต่งตั$งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีและการให้ความเห็นทีเป็ น
อิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี$ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั$งกรรมการอิสระด้วย
ก. ลัก ษณะความสั ม พัน ธ์ ท างธุ รกิ จ หรื อ การให้ บ ริ ก ารทางวิช าชี พ ที ท าํ ให้ บุ ค คลดังกล่ าวมี คุ ณ สมบัติ ไม่ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกาํ หนด
ข. เหตุผลและความจําเป็ นทียงั คงหรื อแต่งตั$งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษทั ในการเสนอให้มีการแต่งตั$งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
เพือประโยชน์ตามข้อ  และ O คําว่า “หุ้นส่ วน” หมายความว่า บุคคลทีได้รับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี หรื อผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชือในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการให้บริ การทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี ) ในนาม
ของนิติบุคคลนั$น
หมายเหตุ: บริ ษัท เอสวีไ อ จํากัด (มหาชน) ได้ ก าํ หนดคุณสมบั ติก รรมการอิ ส ระตามกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
รายละเอียดและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
นายตรีขวัญ บุนนาค

อายุ 63 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้รับแต่ งตั้ง กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งในบริษทั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา
- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสูตร Director Certification Program
รุ่ นที่ 12/2544สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program
ปี 2549 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่ น 27/2017 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ตาแหน่ งปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จากัด (มหาชน)
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
- กรรมการ บริ ษทั โกลมาสเตอร์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษทั เอ็มเมอรัลด์ เบย์ รี สอร์ท จากัด
- กรรมการ บริ ษทั เอ็มเมอรัลด์ เบย์ วิลล่า จากัด
- ประธานกรรมการ บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ ี อินดัสเทรี ยล
รี ท แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จากัด
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เบริ ล 8 พลัส จากัด
คุณสมบัติต้องห้ าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต
- ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ในปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
-

ในบริ ษทั จดทะเบียนอืน่
ในบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษทั ฯ

: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: ไม่มีการดารงตาแหน่ง

จานวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562):
-0- หุ้น
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562):
-0- หน่วย
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ :
10/10 ครั้ง
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :
4/4 ครั้ง
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ :
1/1 ครั้ง
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่ ปี 2541 รวม 22 ปี และหากอยูค่ รบวาระใหม่ จะดารงตาแหน่งรวม 24 ปี เนื่องจากคุณตรี ขวัญเป็ น
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน

