สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลกรรมการอิ สระ
ในกรณี ที่เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ชื่อกรรมการ
นางอภิญญา ปุญญฤทธิ ์
อายุ
65 ปี
สัญชาติ
ไทย
ที่อยู่ 25/305 หมู่ท่ี 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
– ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาสังคม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– หลักสูตรวิทยากร นักบริหารด้านการเงินการธนาคาร
– Participatory Approach to Self-Help Group (Germany)
– Human Resource Studies (U.K.)
ตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

การดารงตาแหน่ งปัจจุบนั ในกิ จการอื่น
 บริษทั จดทะเบียน
 กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

เริ่มเป็ นกรรมการตัง้ แต่

มิถุนายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั

-ไม่ม-ี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่ม-ี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุมครังนี
้ ้

ประชุมคณะกรรมการบริษทั
6/6
ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
ครัง้
วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2563

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
คุณสมบัติของกรรมการที่เป็ นอิ สระ
1. มีการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
2. มีคุณสมบัตขิ องการเป็ นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ดังนี้
2.1

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม
หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

2.2

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจาหรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุ ญาตต่อ
สานักงาน

2.3

ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่
สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะ
ได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

2.4

ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน

2.5

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบ
บัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความ ขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน

2.6

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน

2.7

ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่
เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั

2.8

ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกิน 1%ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ ี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

2.9

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั

