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ประวัติของบคุคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตาํแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
 

ช่ือ – นามสกุล :     นายโยชิคาตะ      ซุกาโมโต 

อายุ         :      63  ป        
สัญชาติ        :      ญี่ปุน  
การศึกษา                :      ปริญญาตรี  คณะ Education 
  วิชาเอก Industrial Education  
  Ashiya University, Japan   
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :     ไมมี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง   :     กรรมการบริษัท ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว 
ตําแหนงในบรษัิทฯ   :      กรรมการที่ปรึกษา  
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท    :     25  ป   
ประสบการณการทํางาน  : 2548 - ปจจุบัน    Representative Director  Wacoal Holdings Corp. 
        Representative   Wacoal Corp.  
        Director & President &            
         Corporate Officer  
     2529 - ปจจุบัน   Chairman  Wacoal America, Inc.  
การถือหุนในบริษัทฯ                :  ไมมี 
       (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) 
การเขารวมประชุมในป 2553    :  สามัญผูถือหุน    0/1 คร้ัง 
       คณะกรรมการบริษัท  1/6 คร้ัง 
คุณสมบัติตองหาม  :     ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
 
การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน 
 
 

บริษัทจดทะเบียน 
จํานวน ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร 

 กิจการอืน่ (ที่ไมใช 
 บริษัทจดทะเบยีน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงกัน/ 
เกี่ยวเนื่องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 

2 แหง - Representative  
   Director    

- Director  

Wacoal Holdings Corp.         
 
Shinyoung Wacoal Inc. 

11   แหง   ไมมี 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 
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ช่ือ – นามสกุล  :     นายบุญดี     อํานวยสกุล 

อายุ         :      56  ป              

สัญชาติ        :      ไทย 
การศึกษา          :     ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร  
     วิชาเอกวิศวอุตสาหการ   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :    จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   (IOD) 

    -  DAP  (Director Accreditation Program)    3/2003  
    -  UFS   (Understanding the Fundamental of  Financial Statements)  

2/2006 
    -  FND (Finance for Non-Finance Director)       31/2006  
               -  RE DCP (DCP Refresher Course in Directors’ Legal  Liabilities) 1/2008      
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว 
ตําแหนงในบรษัิทฯ   : กรรมการบริษัท             
            กรรมการผูจัดการ 
  ผูจัดการฝายผลิต  
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท    :     21  ป   
ประสบการณการทํางาน  : 2554 - ปจจุบัน    กรรมการผูจัดการ บจก. โทรา 1010 
  2547 - ปจจุบัน     กรรมการผูจัดการ       บจก. วาโกลําพูน 
  2547 - ปจจุบัน     กรรมการผูจัดการ       บจก. วาโกกบินทรบุรี 
  2544 - ปจจุบัน     กรรมการผูจัดการ       บจก. ภัทยากบินทรบุรี 
  2533 - ปจจุบัน     กรรมการผูจัดการ      บจก. เอสอาร. ดับบลิว. การเมนท 

การถือหุนในบริษัทฯ               :   30,050  หุน  คิดเปน  0.03% 
   (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) 

การเขารวมประชุมในป 2553  : สามัญผูถือหุน 1/1 คร้ัง 
                                                  คณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 5/5 คร้ัง  
   คณะกรรมการบริหาร 12/12 คร้ัง 
คุณสมบัติตองหาม  : ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต  
 
การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน 
 

บริษัทจดทะเบียน 
จํานวน ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร 

 กิจการอืน่ (ที่ไมใช 
 บริษัทจดทะเบยีน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงกัน/ 
เกี่ยวเนื่องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 

ไมมี ไมมี  7 แหง - กรรมการ           บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 
       ผูผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 

 



 
 

- 27 - 

หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 42  

ช่ือ – นามสกุล : นายอํานวย     บํารุงวงศทอง  
อายุ          :      61  ป         

สัญชาติ         :     ไทย 
การศึกษา          :    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โรงเรียนสยามธุรกิจ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   (IOD) 
   - DAP       (Director Accreditation Program)    3/2003      
   - DCP       (Director Certification Program)  68/2005   
     -  RE DCP  (DCP Refresher Course in Directors’ Legal Liabilities) 1/2008    
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง :      กรรมการบริษัท ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว 
ตําแหนงในบรษัิทฯ    : กรรมการบริษัท 
   กรรมการสรรหา 
   กรรมการบริหาร 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท   :     30  ป   
ประสบการณการทํางาน    : 2553 - ปจจุบัน        กรรมการ บจก. วาโกลําพูน 
    2553 - ปจจุบัน        กรรมการ        บจก. วาโกกบินทรบุรี 
    2547 - ปจจุบัน        ประธานกรรมการ         บจก. ซันไรซ การเมนท 
    2547 - ปจจุบัน        รองประธานกรรมการ    บจก. แกรนดสตาร อินดัสตรี 
    2527 - ปจจุบัน        กรรมการ                      บจก. เอสอาร. ดับบลิว. การเมนท 
การถือหุนในบริษัทฯ                :      483,860 หุน   คิดเปน  0.40% 
    (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)  
การเขารวมประชุมในป 2553    :      สามัญผูถือหุน       1/1 คร้ัง 
                                                  คณะกรรมการบริษัท       6/6 คร้ัง  
    คณะกรรมการสรรหา      2/2 คร้ัง 
    คณะกรรมการบริหาร  12/12 คร้ัง 
คุณสมบัติตองหาม :      ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
 
การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน 
 

บริษัทจดทะเบียน 
จํานวน ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร 

 กิจการอืน่ (ที่ไมใช 
 บริษัทจดทะเบยีน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงกัน/ 
เกี่ยวเนื่องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 

ไมมี ไมมี  19 แหง -  กรรมการ         บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 

      ผูผลิตเสือ้ผาสําเร็จรูป 

-  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
   บจก. มอรแกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) 

      ผูจําหนายเส้ือผาสําเร็จรูป 
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ช่ือ – นามสกุล :     นายอิคูโอะ     โอตานิ  

อายุ          :      58   ป        
สัญชาติ         :      ญี่ปุน 
การศึกษา        :     ปริญญาตรี  คณะ Economics  
  วิชาเอก Economics    
  Rikkyo University, Japan 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : ไมมี       
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง   :  กรรมการบริษัท  ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว 
ตําแหนงในบรษัิทฯ  :      กรรมการบริษัท 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท   :     1  ป   
ประสบการณการทํางาน   : 2553 - ปจจุบัน   Director  Wacoal Holdings Corp.   
   2551 - ปจจุบัน   Director Wacoal Corp. 
   2549 - ปจจุบัน   Director   Wacoal Service Co., Ltd. 
   2549 - ปจจุบัน  Director Wacoal China Co., Ltd. 
   2549 - ปจจุบัน   Director Wacoal International Hong Kong Co., Ltd. 
การถือหุนในบริษัทฯ               :   ไมมี 
     (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ) 
การเขารวมประชุมในป 2553    :      สามัญผูถือหุน     - คร้ัง 
     คณะกรรมการบริษัท    0/3 คร้ัง 
คุณสมบัติตองหาม    :  ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
 
การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน 
  
 
 

บริษัทจดทะเบียน 
จํานวน ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร 

 กิจการอืน่ (ที่ไมใช 
 บริษัทจดทะเบยีน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงกัน/ 
เกี่ยวเนื่องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 

1 แหง Director        Wacoal Holdings Corp. 12 แหง ไมมี 
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ช่ือ – นามสกุล :     นายธนวัฒน    ปูคะวนัช 

อายุ         :      66    ป        
สัญชาติ        :      ไทย 
การศึกษา         :     ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร   
  วิชาเอก  Radio  Engineering 
  University of  Electro - Communications, Japan 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :   จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   (IOD) 
    - DAP   (Director Accreditation Program)  38/2005    
    -  ACP   (Audit Committee Program)   8/2005    
    -  DCP   (Director Certification Program)  79/2006    
    -  QFR    (Improving the Quality of Finance Reporting)         1/2006         
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง  :  กรรมการอิสระ ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว 
ตําแหนงในบรษัิทฯ   :      กรรมการอิสระ 
  กรรมการบริหารความเส่ียง 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท   :     7  ป   
ประสบการณการทํางาน  : 2552 - ปจจุบัน กรรมการ อิสระและ บมจ. เท็กซไทลเพรสทีจ 
     กรรมการตรวจสอบ  
  2528 - 2552 กรรมการบริษัท  บมจ. เท็กซไทลเพรสทีจ  
การถือหุนในบริษัทฯ                :   218,920 หุน   คิดเปน  0.18% 
  (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) 

การเขารวมประชุมในป 2553   :  สามัญผูถือหุน 1/1 คร้ัง 
                                                  คณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
   คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง 
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง     6/6     คร้ัง    

คุณสมบัติตองหาม   :  ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
 
การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน 
   

บริษัทจดทะเบียน 
จํานวน ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร 

 กิจการอืน่ (ที่ไมใช 
 บริษัทจดทะเบยีน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงกัน/ 
เกี่ยวเนื่องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 

1 แหง - กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

 

บมจ. เท็กซไทลเพรสทีจ
  

ไมมี  - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ. เท็กซไทลเพรสทีจ 

      ผูผลิตวัตถุดิบรายใหญใหกับบริษัทฯ 
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คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอช่ือ 
 

ลักษณะความสัมพันธ คุณสมบัติ 

  1. การมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

 

 1.1 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับ  
เงินเดือนประจํา 

ไมเปน 

 1.2 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย)  ไมเปน 

 1.3 มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ  อันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง  
เปนอิสระ (เชน การซื้อ /ขาย วัตถุดิบ /สินคา /บริการ /การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน)  

 

ไมมี 

 1.4 เปนญาติสนิทกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ /  บริษัทยอย ไมเปน 

  2. เปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

ไมเปน 

 
 
 
 
 
 
 
 


