
 
 

 

คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

บริษัทก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตัง้กรรมกำรอิสระ เข้ำร่วมในคณะกรรมกำร
บริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยแต่งตัง้กรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ และมีกรรมกำรอิสระอย่ำง
น้อย 3 คน  

หลกัเกณฑ์ในกำรคัดเลอืกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลกัเกณฑ์กำรคดัเลอืกกรรมกำรบริษัท โดยคณุสมบติัของผู้ที่
จะมำท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคณุสมบัติและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เ ก่ียวข้อง 
โดยกรรมกำรอิสระจะมีคุณวุฒิกำรศึกษำ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมอื่นๆ 
ประกอบกนั เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้หำกมีกรรมกำรอิสระ
คนหนึ่งคนใดพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตัง้กรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบติัตำมที่ก ำหนด
ข้ำงต้นเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระที่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่
ของกรรมกำรอิสระที่ตนแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดคณุสมบติัของกรรมกำรอิสระ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย   บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคมุ
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ 

3. ไม่มีควำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบคุคลที่จะได้รับกำร
เสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อน 
วนัได้รับแต่งตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบ



 
 

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ   ผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ประวัติโดยสังเขป 
      ของกรรมการอสิระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 

นายผดุงเดช อนิทรลักษณ์ (อายุ 65 ปี) 
 
ต าแหน่ง :  กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ประเภทกรรมการ : กรรมกำรอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 1 ปี 5 เดือน (ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่วนัที่ 26 กรกฎำคม 2560)          
สัญชาติ : ไทย   
คุณวุฒทิางการศึกษา 

• Postgraduate Diploma (Development Economics), North London, Polytechnic, UK 

• ปริญญำตรี B.A. (Economics), Chulalongkorn University 
การอบรม 

• หลกัสตูร SCG Management Development Program ( Wharton Business School) 

• หลกัสตูร National Defence College (วปอ 2548) 

• หลกัสตูร Corporate Finance Certificate, INSEAD, France. 

• หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงูสถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ  (วตท.) รุ่นที่ 18 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program Class 103/2013 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561)  : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา: ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระท่ีน าเสนอในประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562: ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) :  
• บริษัทจดทะเบียนอื่น : จ ำนวน 4 บริษัท* 
ปี 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัทเครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
ปี 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ธนำคำรเอเอ็นแซด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) / 

สถำบนักำรเงิน 
ปี 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อำคเนย์ประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน) / ธุรกิจ

ประกนัภัย 
ปี 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อำคเนย์ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) / 

ธุรกิจประกนัภัย 
• บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
• บริษัทอื่น : จ ำนวน 1 บริษัท* 
ปี 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ ำกัด / ธุรกิจ leasing 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 4 



 
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี : จ ำนวน 8 บริษัท* 
*หมายเหตุ : เนือ่งจากขอ้มูลในส่วนนีเ้ป็นข้อมูลเดียวกบัหวัขอ้ การด ารงต าแหน่งอืน่ในปัจจุบนั จึงขอแสดงเพียงส่วนทีเ่พ่ิม 
 

ปี 2557 – ปี 2558 กรรมกำรบริษัท นกมั่งคัง่ จ ำกดั  / ธุรกิจสำยกำรบิน 
ปี 2557 – ปี 2558 กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท วฒุิศกัด์ิ คลนิิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด / ธุรกิจ

เสริมควำมงำม 
ปี 2556 – ปี 2558 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท สำยกำร

บินนกแอร์ จ ำกัด (มหำชน) / ธุรกิจสำยกำรบิน 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :  ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 9/9 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 4/4 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี (อายุ 52 ปี) 
 
ต าแหน่ง :  กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ 

ประเภทกรรมการ : กรรมกำรอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน (ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่วนัที่ 2 กนัยำยน 2556)          
สัญชาติ : ไทย 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญำโท สำขำกำรเงินระหว่ำงประเทศ, American Graduate School of International  
Management, USA. 

• ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี สำขำกำรเงิน มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
การอบรม 

• หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee RNG 7/2015 (ปี 2558) 

• หลกัสตูร  Audit Committee Program 45/2013 (ปี 2556)  

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 133/2010 (ปี 2553) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561): 0.016 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา: ไม่ม ี

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระท่ีน าเสนอในประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562: ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) :  
• บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
• บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
• บริษัทอื่น : จ ำนวน 5 บริษัท* 
ก.พ. 2562 – ปัจจบุนั ปรึกษำด้ำนกำรก ำกบั ตรวจสอบ หรือติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมกฎกระทรวง

กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลกูค้ำ ส ำนกังำนป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน/ หน่วยงำนรำชกำร 

ต.ค. 2561 - ปัจจบุนั อนกุรรมกำรด้ำนกำรก ำกบัและตรวจสอบ ส ำนักงำนปัองกนัและปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน/หน่วยงำนรำชกำร 

ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอ เอช จี พำร์ทเนอร์ จ ำกดั / ธุรกิจดแูลสขุภำพ 
ปี 2555 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สวนสขุภำพอรุณ จ ำกัด / ธุรกิจคลนิิกดแูลสขุภำพ 
ปี 2548 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อรุโณเทล จ ำกัด / ธุรกิจโรงแรมและร้ำนอำหำร 
 
 
 
 
 



 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : จ ำนวน 7 บริษัท* 
*หมายเหตุ : เนือ่งจากขอ้มูลในส่วนนีเ้ป็นข้อมูลเดียวกบัหวัขอ้ การด ารงต าแหน่งอืน่ในปัจจุบนั จึงขอแสดงเพียงส่วนทีเ่พ่ิม 
 

ก.ค. 2556 – ส.ค. 2556 กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จ ำกดั/ผลติและ
จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภำพ 

ธ.ค. 2555 – พ.ย. 2559 กรรมกำรอิสระ ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย จ ำกดั (มหำชน) 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :  ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 9/9 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 4/4 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


