สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนจะร่วมกันพิ จารณาคุณ สมบัติ ของบุคคลที่จะมาด ารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบี ยบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษั ทจะ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การทางานและความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกันจากนั้นจะ
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
อย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กาหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของก.ล.ต. และเข้มกว่าข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจาหรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาต
ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ฉ) ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ให้ บ ริการทางวิชาชีพ ใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บ ริการเป็ นที่ ป รึกษากฎหมายหรือที่ป รึก ษา
ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
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อานาจควบคุม ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือ หุ้น ที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของ ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจาหรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
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ประวัติกรรมการตรวจสอบผู้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ
65
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร
ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมครั้งนี้
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2548
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 7
 Senior Executive Program Kellogg, – สถาบันศศินทร์
 The Management Development Program (Wharton School)
 Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 69
 Role of the Compensation Committee (RCC), Thai Institute of Directors (IOD)
 Role of the Chairman Program (RCP), Thai Institute of Directors (IOD)
 Financial Institutions Governance Program (FGP), Thai Institute of Directors (IOD)
 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4), สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จากัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภาสถาบันรัชภาคย์
2557-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /รองประธาน
กรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
2555-2556 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท ไทยยานยนต์ จากัด
2552-2556 ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2552-2556 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
2552-2555 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง
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