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ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ชื่อ – นามสกุล  :     นายโนโซม ุ โอซึกะ 

อายุ         :     58  ปี              

สัญชาติ        :     ญี่ปุ่น 

การศึกษา          :    ปริญญาตรี  คณะ Commerce   

วิชาเอก Commerce      Waseda University, Japan 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :    ไม่มี    
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารซึ่งได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว  

ต าแหน่งในบริษัทฯ   : - กรรมการบรษิัท 

- กรรมการรองผู้จัดการ 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันท่ี  1  เมษายน  2560 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการบริษทั    :     1  ปี   

ประสบการณ์การท างาน               : ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบนั หนว่ยงาน / บริษทั 

  2560 - ปัจจุบัน 
 

กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. โทรา 1010 
บจก. วาโก้ศรีราชา 
บจก. วาโก้ล าพูน 
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี 
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี 
บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล 
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์ 
บจก. จี เทค แมททีเรียล 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่ 

บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ 

มีสภาพเป็นการแข่งกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี ไม่มี 10  แห่ง ไม่มี 

ความเชี่ยวชาญ               :   ด้านบริหารธุรกจิ ธุรกิจและอตุสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกบับริษัทฯ และ
ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

การถือหุน้ในบริษทัฯ               :   ไม่มี (รวมการถอืหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560   :      -  สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง 

                                               -   คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 

  - คณะกรรมการบริหาร           9/9 ครั้ง  

คุณสมบัตติ้องห้าม  : ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึ่งได้กระท าโดยทุจรติ  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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ชื่อ – นามสกุล :      นายธรรมรัตน์   โชควัฒนา 

อายุ          :      49  ปี         

สัญชาติ         :      ไทย  

การศึกษา          :     ปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตร์         

วิชาเอก ภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   (IOD) 

  - DAP     (Director Accreditation Program)   3/2003   

  - DCP     (Director Certification Program)   68/2005   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการทีไ่มเ่ป็นผู้บริหารซึ่งได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว  

ต าแหน่งในบริษัทฯ   : กรรมการบรษิัท 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 23 เมษายน 2544 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการบริษทั   :      17  ปี   
ประสบการณ์การท างาน               : ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบนั หนว่ยงาน / บริษทั 

  2560 - ปัจจุบัน 
2559 - ปัจจุบัน 
2545 - ปัจจุบัน 
 
2544 - ปัจจุบัน 
2542 - ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้อ านวยการและ 
รองประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. สหพัฒนพิบูล  
บมจ. ธนูลักษณ์  
บจก. วาโก้ล าพูน  
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี 
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี  
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล  
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่ 

บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ 
มีสภาพเป็นการแข่งกัน / เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

3 แห่ง - กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ   
  ผู้อ านวยการ 
  และรองประธาน 
  กรรมการบริหาร 

บมจ. สหพัฒนพิบูล  
บมจ. ธนูลักษณ์ จ ากัด  
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล  

42  แห่ง -  กรรมการผู้อ านวยการ  และรองประธาน
กรรมการบริหาร  
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค) 
เป็นลูกค้ารายใหญ่ในประเทศของบริษัทฯ 

ความเชี่ยวชาญ               :   ด้านการบริหารธุรกจิ การวางแผนกลยุทธ์  และการตลาด 

การถือหุน้ในบริษทัฯ               :   84,031 หุ้น คิดเป็น 0.07% 
   (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560   :      -  สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง 

                                               -   คณะกรรมการบริษัท 7/9 ครั้ง 
คุณสมบัตติ้องห้าม :      ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผดิที่เกีย่วกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทจุริต 
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ชื่อ – นามสกุล  : นางพรรณ ี  วรวุฒิจงสถิต 

อายุ          :      66  ปี         

สัญชาติ         :     ไทย  

การศึกษา         :      - ปริญญาตรี   คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี      

   วิชาเอก การบัญชี   จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย      

- ปริญญาโท   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี      

 วิชาเอก การบัญชี   จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย              

  - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 2960      

  - สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (IIAT) 

   -   Certified Professional Internal Auditor (CPIA) 

   -   Qualified Internal Auditor (QIA)       

  - The Institute of Internal Auditors (IIA)       

                                                                -  Certified Internal Auditor (CIA) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   (IOD) 

  -  DAP  (Director Accreditation Program)  2/2003 

  -  DCP  (Director Certification Program)  38/2003 

  -  ACP  (Audit Committee Program) 2/2004 

  -  QFR  (Improving the Quality of Financial Reporting)     1/2006 

  -  MIA  (Monitoring the Internal Audit Function)     1/2007 

  -  MFR  (Monitoring the Quality of Financial Reporting)    5/2007 

  -  MIR  (Monitoring the System of Internal Control   

       and Risk Management)    2/2008 

  -  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 

  - RCP (Role of the Chairman Program)    25/2011 

  - RNG  (Role of the Nomination and Governance Committee)   1/2011 

  - ACEP (Anti-Corruption for Executive Program)                     10/2014 

  - ACPG (Anti-Corruption : The Practical Guide)  10/2014 

 - ELP  (Ethical Leadership Program)                                         2/2015 

  - ITG (Driving Company Success with IT Governance)           4/2017 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  :      กรรมการอิสระซึง่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว 
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ต าแหน่งในบริษัทฯ    : - กรรมการอิสระ 

   -   กรรมการตรวจสอบ 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันท่ี  26  เมษายน  2553 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการบริษทั   :      8  ปี   
ประสบการณ์การท างาน              : ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบนั หนว่ยงาน / บริษทั 

  2560 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2559 - ปัจจุบัน   
 
 
 
 
 
 
2558 - ปัจจุบัน  
2550 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2547 - ปัจจุบัน 
 
 
 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญช ีด้านการ 
บัญชีภาษีอากร 
ท่ีปรึกษากรรมการ 
อนุกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
และประธานคณะ 
กรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการ 
สรรหา และประธาน
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

สภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
ส านักงาน ปปช. 
บมจ. ดับเบิลเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์   
        พาวเวอร์  
 
 
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  
 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
บมจ. โมโน เทคโนโลยี 
 
 
 
 
บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป 

  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่ 

บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ 
มีสภาพเป็นการแข่งกัน / เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

4 แห่ง - กรรมการอิสระ กรรมการ 
  ตรวจสอบ และประธาน 
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

- กรรมการอิสระและ 
  กรรมการตรวจสอบ        

บมจ. ดับเบิลเอชเอ 
ยูทิลิตี้ส์ แอนด์  
พาวเวอร์  

บมจ. สหพัฒนา 
อินเตอร์โฮลดิ้ง  

1  แห่ง ไม่มี 
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บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่ 

บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ 
มีสภาพเป็นการแข่งกัน / เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

 - กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ    
 และกรรมการสรรหาและ  
 พิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานคณะกรรมการสรรหา      
  และประธานคณะกรรมการ 
  พิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. โมโน เทคโนโลย ี 
 

 
 
 

บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป  
 

 

  

ความเชี่ยวชาญ               :   ด้านบัญชี การเงินและภาษีอากร การวางแผนกลยุทธ์ และการบรหิารความเส่ียง 

การถือหุน้ในบริษทัฯ                :  ไม่มี 
   (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560   :      -  สามัญผู้ถือหุ้น   1/1 ครั้ง 

                                               -   คณะกรรมการบริษัท  9/9 ครั้ง 

  - คณะกรรมการตรวจสอบ           12/12 ครั้ง  

คุณสมบัตติ้องห้าม :      ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผดิที่เกีย่วกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทจุริต 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชือ่ 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ คุณสมบัต ิ

  1. การมีส่วนไดเ้สียกับบรษิัทฯ บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในชว่ง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

 1.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ  
เงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

 1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย)  ไม่เป็น 

 1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ  อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่ง  
เป็นอิสระ (เช่น การซื้อ /ขาย วัตถุดิบ /สินค้า /บริการ /การให้กู้ยมืเงินหรือการกู้ยมืเงิน)  

ไม่มี 

 1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ /  บริษทัย่อย ไม่เป็น 

  2. เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

ไม่เป็น 
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ชื่อ – นามสกุล : นางสาววราภรณ์  กุลสวัสดิภ์กัด ี

อายุ          :      59   ปี        

สัญชาติ         :      ไทย 

การศึกษา         :     - ปริญญาตรี   คณะนิเทศศาสตร ์

   วิชาเอก การส่ือสารมวลชน   

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

   วิชาเอก การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน   

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - DCP  (Director Certification Program)     154/2011  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง   :  กรรมการอิสระซึง่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว 
ต าแหน่งในบริษัทฯ   : - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันท่ี  2  มีนาคม  2559 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการบริษทั   :     2  ปี  
ประสบการณ์การท างาน               : ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบนั หนว่ยงาน / บริษทั 

  2557 - ปัจจุบัน 
 
2537 - ปัจจุบัน 

กรรมการและกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ 

บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบ ี 
 
บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่ 

บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ 

มีสภาพเป็นการแข่งกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

1 แห่ง - กรรมการและ
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบ ี 1  แห่ง ไม่มี 

ความเชี่ยวชาญ               :   ด้านการวางแผนกลยุทธ์ การตลาดและประชาสัมพันธ ์

การถือหุน้ในบริษทัฯ                :  ไม่มี 

   (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560    :   -  สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

                                               -  คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง 

  -  คณะกรรมการตรวจสอบ           12/12 ครั้ง  
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คุณสมบัตติ้องห้าม  :  ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึ่งได้กระท าโดยทุจรติ 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชือ่ 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ คุณสมบัต ิ

  1. การมีส่วนไดเ้สียกับบรษิัทฯ บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในชว่ง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

 1.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับ  
เงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

 1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย)  ไม่เป็น 

 1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ  อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่ง  
เป็นอิสระ (เช่น การซื้อ /ขาย วัตถุดิบ /สินค้า /บริการ /การให้กู้ยมืเงินหรือการกู้ยมืเงิน)  

ไม่มี 

 1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ /  บริษทัย่อย ไม่เป็น 

  2. เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

ไม่เป็น 
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ชื่อ – นามสกุล : นายพูลศักดิ์  บุญช ู 

  (ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระคนใหม่) 

อายุ         :      59  ปี        

สัญชาติ        :      ไทย  

การศึกษา         :     - ปริญญาตรี คณะนิตศิาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

   และ Common Law, University of London ประเทศอังกฤษ 

  - เนติบัณฑิตไทย 

   ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

  - Postgraduate in Professional Legal Practice (LLM Program),  

   The College of Law of England and Wales in partnership with the 
International Bar Association (IBA), London 

  - Legal Term, King’s  College, London 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  ไม่มี   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :  กรรมการอิสระซึง่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว 

ต าแหน่งในบริษัทฯ          :      ไม่มี   

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการบริษทั   :      ไม่มี   
ประสบการณ์การท างาน               : ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบนั หนว่ยงาน / บริษทั 

  2559 - ปัจจุบัน 
2557 - ปัจจุบัน 
2556 - 2559 
 

หุ้นส่วน 
กรรมการตรวจสอบ 
อุปนายกฝ่ายนโยบาย 
และแผนงาน  

บจก. บุญช ูลีกัล แอนด์ แอสโซซิเอท  
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่   

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่ 

บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ 

มีสภาพเป็นการแข่งกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี ไม่มี 1  แห่ง ไม่มี 

ความเชี่ยวชาญ               :   ด้านกฎหมาย 

การถือหุน้ในบริษทัฯ                :   ไม่มี  
  (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ )  

คุณสมบัตติ้องห้าม   :  ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึ่งได้กระท าโดยทุจรติ 
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คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชือ่ 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ คุณสมบัต ิ

  1. การมีส่วนไดเ้สียกับบรษิัทฯ บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในชว่ง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

 1.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ  
เงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

 1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย)  ไม่เปน็ 

 1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ  อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่ง  
เป็นอิสระ (เช่น การซื้อ /ขาย วัตถุดิบ /สินค้า /บริการ /การให้กู้ยมืเงินหรือการกู้ยมืเงิน)  

ไม่มี 

 1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ /  บริษทัย่อย ไม่เป็น 

  2. เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

ไม่เป็น 

 

 

 


