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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระและกรรมการที่ลาออก
: นายอะกิฮิสะ นากาโน
: 53 ปี
: ญี่ปนุ่
: ปริญญาตรี Jurisprudence
Nanzan University, Japan
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
: กรรมการบริ ษัท ซึง่ ได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ ว
ตําแหน่ งในบริษัทฯ
: กรรมการบริษัท
กรรมการรองผู้จดั การ
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท
: 5 ปี
ประสบการณ์ การทํางาน
: 2554 - ปั จจุบนั กรรมการรองผู้จดั การ บจก. โทรา 1010
2550 - ปั จจุบนั กรรมการ
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
กรรมการ
บจก. เอสอาร์ .ดับบลิว.การ์ เมนท์
กรรมการ
บจก. วาโก้ ลําพูน
กรรมการ
บจก. วาโก้ กบินทร์ บรุ ี
บจก. ภัทยากบินทร์ บรุ ี
กรรมการ
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

จํานวน

บริษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร

1 แห่ง - กรรมการ

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

การถือหุ้นในบริษัทฯ

:

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2554

:

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

:

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที ่ 43

กิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน)
8 แห่ง

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งกัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- กรรมการ
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
ผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหญ่ให้ กบั บริ ษัทฯ

ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
สามัญผู้ถือหุ้น
1/1
ครัง้
คณะกรรมการบริ ษัท
5/5
ครัง้
คณะกรรมการบริ หาร
12/12
ครัง้
ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต

- 24 ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

: นายธรรมรั ตน์ โชควัฒนา
: 43 ปี
: ไทย
: ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- DCP (Director Certification Program)
68/2005
- DAP (Director Accreditation Program)
3/2003
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ : กรรมการบริษัท ซึง่ ได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ ว
ตําแหน่ งในบริษัทฯ
: กรรมการบริษัท
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท
: 11 ปี
ประสบการณ์ การทํางาน
: 2545 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. วาโก้ ลําพูน
กรรมการ
บจก. ภัทยากบินทร์ บรุ ี
กรรมการ
บจก. ภัทยาลําพูน
2544 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. วาโก้ กบินทร์ บรุ ี
2542 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร

จํานวน
2 แห่ง - กรรมการ

- ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
กลยุทธ์บริ หาร
การลงทุน

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง

กิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน)
32 แห่ง

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งกัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- กรรมการ บจก. ภัทยาลําพูน
ผู้ผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็จรูป
- กรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ลูกค้ ารายใหญ่ในประเทศของบริ ษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ

:

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2554

:

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

:

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที ่ 43

77,000 หุ้น คิดเป็ น 0.06%
(รวมการถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
สามัญผู้ถือหุ้น
1/1
ครัง้
คณะกรรมการบริษัท
5/5
ครัง้
ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต

- 25 :
:
:
:

ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

รศ.นเรศร์ เกษะประกร
53 ปี
ไทย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- ปริญญาโท Securities Regulation, University of Georgia, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- DAP (Director Accreditation Program)
52/2006
- DCP (Director Certification Program)
77/2006
- ACP (Audit Committee Program)
12/2006
- UFS (Understanding the Fundamental of
1/2006
Financial Statements)
- FND (Finance for Non-Finance Director)
28/2006
- MIR (Monitoring the System of Internal Control 2/2008
and Risk Management)
- CDC (Chartered Director Class)
5/2009
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ : กรรมการอิสระ ซึง่ ได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ ว
ตําแหน่ งในบริษัทฯ
: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท
: 6 ปี
ประสบการณ์ การทํางาน
: 2553 - ปั จจุบนั ผู้อํานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายสําหรับ
นักบริหาร) คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการอุทธรณ์คําสัง่ ทางปกครอง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2552 - ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ หอการค้ าไทยและสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
2550 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนูลกั ษณ์
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
จํานวน
1 แห่ง

บริษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ธนูลกั ษณ์

การถือหุ้นในบริษัทฯ

:

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2554

:

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที ่ 43

กิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งกัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
- สามัญผู้ถือหุ้น
1/1
ครัง้
- คณะกรรมการบริ ษัท
5/5
ครัง้
- คณะกรรมการตรวจสอบ
12/12
ครัง้

- 26 คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
: ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสําหรั บกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ลักษณะความสัมพันธ์

คุณสมบัติ

1. การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1.1

เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจํา

ไม่เป็ น

1.2

เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

1.3

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่าง
เป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ /ขาย วัตถุดิบ /สินค้ า /บริ การ /การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน)

1.4

ไม่มี

เป็ นญาติสนิทกับผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย

ไม่เป็ น

2. เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ

ไม่เป็ น

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที ่ 43

- 27 ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

:
:
:
:

นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต
60 ปี
ไทย
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Certified Professional Internal Auditor (CPIA) และ Qualified Internal
Auditor (QIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
ตําแหน่ งในบริษัทฯ
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท
ประสบการณ์ การทํางาน

:

:
:
:
:

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- DAP (Director Accreditation Program)
- DCP (Director Certification Program)
- ACP (Audit Committee Program)
- QFR (Improving the Quality of Financial Reporting)
- MIA (Monitoring the Internal Audit Function)
- MFR (Monitoring the Quality of Financial Reporting)
- MIR (Monitoring the System of Internal Control

2/2003
38/2003
2/2004
1/2006
1/2007
5/2007
2/2008

and Risk Management)
- CDC (Chartered Director Class)
3/2008
- RCC (Role of the Compensation Committee)
7/2008
- MFM (Monitoring Fraud Risk Management)
1/2009
- RE DCP (DCP Refresher Course)
2/2009
- RNG (Role of the Nomination and Governance Committee) 1/2011
- RCP (Role of the Chairman Program)
25/2011
กรรมการอิสระ ซึง่ ได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ ว
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2 ปี
2554 - ปั จจุบนั กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทําบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2547 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
2543 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2960 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที ่ 43

- 28 การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร

จํานวน

2 แห่ง - กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป

กิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งกัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

2 แห่ง

ไม่มี

บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน

ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ )
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2554
: - สามัญผู้ถือหุ้น
1/1
ครัง้
- คณะกรรมการบริ ษัท
5/5
ครัง้
- คณะกรรมการตรวจสอบ
12/12
ครัง้
: ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสําหรั บกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อ
การถือหุ้นในบริษัทฯ

:

ลักษณะความสัมพันธ์

คุณสมบัติ

1. การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1.1

เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจํา

ไม่เป็ น

1.2

เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

1.3

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่าง
เป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ /ขาย วัตถุดิบ /สินค้ า /บริ การ /การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน)

1.4

ไม่มี

เป็ นญาติสนิทกับผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย

ไม่เป็ น

2. เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ

ไม่เป็ น
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- 29 :
:
:
:

ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

นางศรั ณยา จินดาวณิค
49 ปี
ไทย
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท บริหารธุรกิจ Eastern Michigan University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- DCP (Director Certification Program) 40/2004
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ : กรรมการอิสระ ซึง่ ได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ ว
ตําแหน่ งในบริษัทฯ
: ไม่มี
: ไม่มี
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท
ประสบการณ์ การทํางาน
: 2550 - 2554
ผู้อํานวยการฝ่ ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
2547 - 2550
ผู้อํานวยการฝ่ ายกํากับบัญชีตลาดทุน
กํากับหลักทรัพย์และตลาด
2544 - 2547
ผู้อํานวยการสํานักเลขาธิการ
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร

จํานวน
ไม่มี

ไม่มี

กิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งกัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ )
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
: ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสําหรั บกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อ
การถือหุ้นในบริษัทฯ

:

ลักษณะความสัมพันธ์

คุณสมบัติ

1. การมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1.1

เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจํา

ไม่เป็ น

1.2

เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

1.3

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่าง
เป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ /ขาย วัตถุดิบ /สินค้ า /บริ การ /การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน)

1.4

ไม่มี

เป็ นญาติสนิทกับผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย

ไม่เป็ น

2. เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ

ไม่เป็ น
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- 30 :
:
:
:

ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

นายกฤช ฟอลเล็ต
63 ปี
ไทย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Management Program, Harvard Business School, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- DCP (Director Certification Program)
149/2011
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ : กรรมการอิสระ ซึง่ ได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ ว
ตําแหน่ งในบริษัทฯ
: ไม่มี
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท
: ไม่มี
ประสบการณ์ การทํางาน
: 2554 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนูลกั ษณ์
กรรมการอิสระ
บจก. แอล โซลาร์ 1
2553 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. พร็อพเพอร์ ตี ้ เพอร์ เฟค
2551 - 2552
ผู้ช่วยผู้วา่ การสายปฏิบตั ิการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร

จํานวน

3 แห่ง - กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ธนูลกั ษณ์

- กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง

- กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. พร็อพเพอร์ ตี ้
เพอร์ เฟค

การถือหุ้นในบริษัทฯ

:

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

:

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที ่ 43

กิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งกัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

1 แห่ง

ไม่มี

ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ )
ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต

- 31 คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสําหรั บกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ลักษณะความสัมพันธ์

คุณสมบัติ

1. การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1.1

เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจํา

ไม่เป็ น

1.2

เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

1.3

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่าง
เป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ /ขาย วัตถุดิบ /สินค้ า /บริ การ /การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน)

1.4

ไม่มี

เป็ นญาติสนิทกับผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย

ไม่เป็ น

2. เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ

ไม่เป็ น
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