คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรทั ้งหมดของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้แต่งตั ้งกรรมกำรอิสระ เข้ ำร่วมในคณะกรรมกำร
บริ ษัท ทั ้งนี ้ บริ ษัทมีนโยบำยแต่งตั ้งกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั ้งคณะ และมีกรรมกำรอิสระอย่ำง
น้ อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่
จะมำทำหน้ ำที่เป็ นกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติบ ริ ษัท
มหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เ กี่ยวข้ อง
โดยกรรมกำรอิสระจะมีคุณวุฒิกำรศึกษำ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำน ประสบกำรณ์ กำรทำงำน และควำมเหมำะสมอื่นๆ
ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั ้งเป็ นกรรมกำรของบริษัทต่อไป ทั ้งนี ้ หำกมีกรรมกำรอิ สระ
คนหนึ่งคนใดพ้ นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจแต่งตั ้งกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนด
ข้ ำงต้ นเข้ ำมำดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระที่เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมกำรอิสระที่ตนแทน
ทั ้งนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ทั ้งนี ้ ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมบริหำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อของผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษั ท เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ น จำกกำรมี ลักษณะดังกล่ำ วมำแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ ำ สองปี ก่อ นเข้ ำ ดำรงตำแหน่ ง เป็ นกรรมกำร
ตรวจสอบ
3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิ ต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับกำร
เสนอให้ เป็ นผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั ้งไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้ อยกว่ำ 2 ปี ก่อน
วันได้ รับแต่งตั ้งให้ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น ผู้สอบบัญชีข องบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชีซึ่งมีผ้ สู อบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตั ้งให้ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรื อที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึง่ ได้ รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้ วย
เว้ นแต่จะได้ พ้น จำกกำรมี ลักษณะดังกล่ำ วมำแล้ ว ไม่ น้อ ยกว่ ำ 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่ งตัง้ ให้ เข้ ำ ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร
ตรวจสอบ
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจ กำรของบริ ษัทหรื อบริ ษั ท ย่ อ ย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมบริหำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท

ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 4

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ (อายุ 65 ปี )
ตาแหน่ ง : กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ประเภทกรรมการ : กรรมกำรอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ : 1 ปี 5 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั ้งแต่วนั ที่ 26 กรกฎำคม 2560)
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• Postgraduate Diploma (Development Economics), North London, Polytechnic, UK
• ปริญญำตรี B.A. (Economics), Chulalongkorn University
การอบรม
• หลักสูตร SCG Management Development Program ( Wharton Business School)
• หลักสูตร National Defence College (วปอ 2548)
• หลักสูตร Corporate Finance Certificate, INSEAD, France.
• หลักสูตรผู้บริ หำรระดับสูงสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18
• หลักสูตร Director Accreditation Program Class 103/2013
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%) (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้ บริ หาร: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีท่ ผี ่ านมา: ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระที่นาเสนอในประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562: ไม่มี
การดารงตาแหน่ งอื่นในปั จจุบัน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :
• บริ ษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 4 บริษัท*
ปี 2561 – ปั จจุบนั
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัทเครือไทย โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
ปี 2557 – ปั จจุบนั
กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ธนำคำรเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหำชน) /
สถำบันกำรเงิน
ปี 2557 – ปั จจุบนั
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อำคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน) / ธุรกิจ
ประกันภัย
ปี 2557 – ปั จจุบนั
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อำคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) /
ธุรกิจประกันภัย
• บริ ษัทที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
• บริ ษัทอื่น : จำนวน 1 บริษัท*
ปี 2557 – ปั จจุบนั
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อำคเนย์แคปปิ ตอล จำกัด / ธุรกิจ leasing

ประสบการณ์ ย้อนหลัง 5 ปี : จำนวน 8 บริษัท*
*หมายเหตุ : เนือ่ งจากข้อมูลในส่วนนีเ้ ป็ นข้อมูลเดี ยวกับหัวข้อ การดารงตาแหน่งอืน่ ในปัจจุบนั จึ งขอแสดงเพียงส่วนทีเ่ พิ่ ม

ปี 2557 – ปี 2558
ปี 2557 – ปี 2558
ปี 2556 – ปี 2558

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561 :

กรรมกำรบริษัท นกมั่งคัง่ จำกัด / ธุรกิจสำยกำรบิน
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท วุฒิศกั ดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด / ธุรกิจ
เสริมควำมงำม
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท สำยกำร
บินนกแอร์ จำกัด (มหำชน) / ธุรกิจสำยกำรบิน
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จำนวน 9/9 ครั ้ง
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครัง้

นางสาวกัลณิการ์ ตริ ยางกูรศรี (อายุ 52 ปี )
ตาแหน่ ง : กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ
ประเภทกรรมการ : กรรมกำรอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั ้งแต่วนั ที่ 2 กันยำยน 2556)
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญำโท สำขำกำรเงินระหว่ำงประเทศ, American Graduate School of International
Management, USA.
• ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี สำขำกำรเงิน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
การอบรม
• หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee RNG 7/2015 (ปี 2558)
• หลักสูตร Audit Committee Program 45/2013 (ปี 2556)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 133/2010 (ปี 2553)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%) (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561): 0.016
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้ บริ หาร: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีท่ ผี ่ านมา: ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระที่นาเสนอในประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562: ไม่มี
การดารงตาแหน่ งอื่นในปั จจุบัน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :
• บริ ษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
• บริ ษัทที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
• บริ ษัทอื่น : จำนวน 5 บริษัท*
ก.พ. 2562 – ปั จจุบนั
ปรึกษำด้ ำนกำรกำกับ ตรวจสอบ หรือติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมกฎกระทรวง
กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ ำ สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน/ หน่วยงำนรำชกำร
ต.ค. 2561 - ปั จจุบนั
อนุกรรมกำรด้ ำนกำรกำกับและตรวจสอบ สำนักงำนปั องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน/หน่วยงำนรำชกำร
ส.ค. 2560 – ปั จจุบนั
กรรมกำร บริษัท เอ เอช จี พำร์ ทเนอร์ จำกัด / ธุรกิจดูแลสุขภำพ
ปี 2555 – ปั จจุบนั
กรรมกำร บริษัท สวนสุขภำพอรุ ณ จำกัด / ธุรกิจคลินิกดูแลสุขภำพ
ปี 2548 – ปั จจุบนั
กรรมกำร บริษัท อรุโณเทล จำกัด / ธุรกิจโรงแรมและร้ ำนอำหำร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง : จำนวน 7 บริษัท*
*หมายเหตุ : เนือ่ งจากข้อมูลในส่วนนีเ้ ป็ นข้อมูลเดี ยวกับหัวข้อ การดารงตาแหน่งอืน่ ในปัจจุบนั จึ งขอแสดงเพียงส่วนทีเ่ พิ่ ม

ก.ค. 2556 – ส.ค. 2556
ธ.ค. 2555 – พ.ย. 2559
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561 :

กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด/ผลิตและ
จำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
กรรมกำรอิสระ ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย จำกัด (มหำชน)
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จำนวน 9/9 ครั ้ง
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครัง้

