เอกสารแนบหมายเลข

ข้ อมูลของกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ
ซึงได้ รับการเสนอชื อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง
และ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

()

นางนงลักษณ์ วิสุทธิผล

ตําแหน่ งซึงเสนอเพือให้เลือกตัง

กรรมการ

ได้ รับแต่งตังเป็ นกรรมการเมือ

มีนาคม

อายุ (ปี )
สัดส่ วนการถือหุ้น

ปี

=

, ,

ปี

=151,407,262

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเทศญีปุ่ น

ประสบการณ์ทํางานในระยะ ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันวินาศภัย

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบนั

บจก.สยามแร่ และนํามัน / ประกอบการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน บจก.อืน
กรรมการ
บจก. เอกวินยั , บจก.สุทโทเทศ , บจก. ศรี สตรี /
( บจก. ประกอบการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน บมจ.)
กรรมการ
บจก.ออโต้ บิซซ์ / บริ การให้เช่าซือทรัพย์สินต่างๆ

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ (IOD)

-ไม่ม-ี

()

นายบุณยรักษ์ วิสุทธิผล

ตําแหน่ งซึงเสนอเพือให้เลือกตัง

กรรมการ

ได้ รับแต่งตังเป็ นกรรมการเมือ

มีนาคม

อายุ (ปี )
สัดส่ วนการถือหุ้น

ปี

= 34,621,749

ปี

= 21,162,332

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบนั

กรรมการ, ประธานกรรมการบริ หาร และรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันวินาศภัย

ประสบการณ์ทํางานในระยะ ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบนั

กรรมการ
บจก.สยามแร่ และนํามัน / ประกอบการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน บจก.อืน
กรรมการ
บจก. เอกวินยั , บจก.สุทโทเทศ , บจก. ศรี สตรี
( บจก. ประกอบการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน บมจ.)
กรรมการ
บจก.ออโต้ บิซซ์ / บริ การให้เช่าซือทรัพย์สินต่างๆ

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ (IOD)

-ไม่ม-ี

()

นางพรภัทร์ รอดโพธิทอง บุญถนอม
กรรมการ

ตําแหน่ งซึงเสนอเพือให้เลือกตัง

สิงหาคม

ได้ รับแต่งตังเป็ นกรรมการเมือ
อายุ (ปี )
สัดส่ วนการถือหุ้น

ปี

- ปี

= 8,005,800

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริ ญญาโทนิ ติศาสตร์มหาบัณฑิต
University of Kent
- ปริ ญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต
University of Newcastle upon Tyne
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์ทํางานในระยะ ปี ย้อนหลัง
– ปัจจุบนั ทีปรึ กษากฎหมาย
บริ ษทั กฎหมาย เอเชีย อินเตอร์ลอว์ จํากัด
– ปัจจุบนั กรรมการ, บริ ษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
/ ธุรกิจประกันวินาศภัย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ (IOD)

-ไม่ม-ี

()

นายทินกร พันพานิชย์กลุ
กรรมการ

ตําแหน่ งซึงเสนอเพือให้เลือกตัง

สิงหาคม

ได้ รับแต่งตังเป็ นกรรมการเมือ
อายุ (ปี )
สัดส่ วนการถือหุ้น

-ไม่ม-ี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ ปี ย้อนหลัง
–

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารสินเชือ
บริ ษทั อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ ง จํากัด
–
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
– ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การทัวไป
บริ ษทั เบสท์ริน กรุ๊ ป จํากัด
– ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ (IOD)

-ไม่ม-ี

()

นางสาวอินทิรา ช่ วยสนิท
กรรมการอิสระ

ตําแหน่ งซึงเสนอเพือให้เลือกตัง

สิงหาคม

ได้ รับแต่งตังเป็ นกรรมการเมือ
อายุ (ปี )
สัดส่ วนการถือหุ้น

-ไม่ม-ี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Science in Engineering
University of Northumbria at Newcastle
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์ทํางานในระยะ ปี ย้อนหลัง
– ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
บริ ษทั สยามสแตนดาร์ด เอ็นเนอจี จํากัด
– ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
บริ ษทั คลีน เพาเวอร์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
– ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
บริ ษทั โซล่า แพลนเน็ต จํากัด
– ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
บริ ษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ (IOD)

-ไม่ม-ี

นางสาวอินทิรา ช่ วยสนิท ซึ งได้รับเสนอชือเพือรับเลือกตังให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึง
ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลอืนทีอาจมีความขัดแย้ง
ในปัจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา กล่าวคือ การเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษา
ทีได้เงินเดือนประจํา การเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพแก่บริ ษทั การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้
ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างอิสระ รวมทังมีคุณสมบัติอืนๆ ครบถ้วนตามข้อกําหนดของคํานิยาม “กรรมการอิสระ” ของ
บริ ษทั

นิยามของกรรมการอิสระของ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการทีเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ งเป็ นผูท้ เกี
ี ยวข้องกับผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ และจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1 % ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั * ทังนี ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี
เกียวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอืน ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั * ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวาง การใช้วจิ ารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ของผูท้ ีมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั * และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บริ การเป็ น ทีปรึ กษากฎหมายหรื อที
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั * และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนยั ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
ถือหุน้ ซึงเป็ นผูท้ ีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่ วนทีมีนยั ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที
ปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกิน 1 % ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั อืน
ซึ งประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
* รวมถึงบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริ ษทั
นิยามของกรรมการอิสระของ บริ ษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) เท่ากับข้อกําหนดขันตําของ กลต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

