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หนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้  ครัง้ที ่43 

ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออก 
 

ช่ือ – นามสกุล :     นายอะกฮิิสะ  นากาโน 

อายุ         :      53  ปี       

สัญชาต ิ       :      ญ่ีปุ่ น  

การศกึษา                :      ปริญญาตรี  Jurisprudence 
  Nanzan University, Japan   

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :     ไมมี่ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้   :     กรรมการบริษัท ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว 

ตาํแหน่งในบริษัทฯ   :      กรรมการบริษัท             
            กรรมการรองผู้จดัการ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท    :     5  ปี   

ประสบการณ์การทาํงาน  : 2554 - ปัจจบุนั    กรรมการรองผู้จดัการ บจก. โทรา 1010  
    2550 - ปัจจบุนั   กรรมการ      บมจ. เทก็ซ์ไทล์เพรสทีจ 
      กรรมการ บจก. เอสอาร์.ดบับลวิ.การ์เมนท์ 
      กรรมการ บจก. วาโก้ลําพนู 
      กรรมการ บจก. วาโก้กบินทร์บรีุ 
      กรรมการ บจก. ภทัยากบินทร์บรีุ 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน  กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่ 
 บริษัทจดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งกัน/ 
เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

1 แหง่ -  กรรมการ  บมจ. เทก็ซ์ไทล์เพรสทีจ 8   แหง่ -  กรรมการ บมจ. เทก็ซ์ไทล์เพรสทีจ   
            ผู้ผลิตวตัถดิุบรายใหญ่ให้กบับริษัทฯ 

 
การถือหุ้นในบริษัทฯ                :  ไมมี่ 
   (รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554    :  สามญัผู้ ถือหุ้น   1/1 ครัง้ 
       คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ 
   คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม  :     ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 
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ช่ือ – นามสกุล  :     นายธรรมรัตน์    โชควัฒนา 

อายุ         :      43  ปี              

สัญชาต ิ       :      ไทย 

การศกึษา          :     ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   (IOD) 

    - DCP       (Director Certification Program)  68/2005   
    - DAP       (Director Accreditation Program)    3/2003        
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว 

ตาํแหน่งในบริษัทฯ   : กรรมการบริษัท             

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท    :     11  ปี   

ประสบการณ์การทาํงาน  : 2545 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บจก. วาโก้ลําพนู 
    กรรมการ  บจก. ภทัยากบินทร์บรีุ 
    กรรมการ  บจก. ภทัยาลําพนู 
  2544 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บจก. วาโก้กบินทร์บรีุ 
  2542 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน  กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่ 
 บริษัทจดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งกัน/ 
เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

2 แหง่ -  กรรมการ 

- ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่ 
กลยทุธ์บริหาร 
การลงทนุ 

บมจ. ไอ.ซี.ซ.ี อินเตอร์เนชัน่แนล 

บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ 

32  แหง่ -  กรรมการ        บจก. ภทัยาลําพนู 
       ผู้ผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูป 

-  กรรมการ  บมจ. ไอ.ซี.ซ.ี อินเตอร์เนชัน่แนล 
    ลกูค้ารายใหญ่ในประเทศของบริษัทฯ 

 
การถือหุ้นในบริษัทฯ               :   77,000  หุ้น  คิดเป็น  0.06% 
   (รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554  : สามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 
                                                  คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม  : ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต  
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ช่ือ – นามสกุล : รศ.นเรศร์   เกษะประกร 

อายุ          :      53  ปี         

สัญชาต ิ        :     ไทย 

การศกึษา          :    -  ปริญญาตรี  นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  - เนติบณัฑิตไทย  สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา  

  -  ปริญญาโท  Securities Regulation, University of Georgia, USA  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   (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 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ :      กรรมการอิสระ ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว 

ตาํแหน่งในบริษัทฯ    : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท   :     6  ปี   

ประสบการณ์การทาํงาน   : 2553 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  (กฎหมายสําหรับ 
       นกับริหาร) คณะนิติศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
      กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุการอทุธรณ์คําสัง่ทางปกครอง 
       สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
   2552 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 
   2550 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนลูกัษณ์ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน  กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่ 
 บริษัทจดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งกัน/ 
เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

1 แหง่  -  กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

 บมจ. ธนลูกัษณ์ ไมมี่ ไมมี่ 

 
การถือหุ้นในบริษัทฯ                :  ไมมี่ 
    (รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ)  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554   :      - สามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 
  - คณะกรรมการบริษัท   5/5 ครัง้ 
                                          - คณะกรรมการตรวจสอบ   12/12 ครัง้ 
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คุณสมบัตต้ิองห้าม :      ไม่มีประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
คุณสมบัตเิพิ่มเตมิสาํหรับกรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือ 

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัต ิ

  1. การมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

 

 1.1 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ  
เงินเดือนประจํา 

ไมเ่ป็น 

 1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี  ท่ีปรึกษากฎหมาย)  ไมเ่ป็น 

 1.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั  อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อยา่ง  
เป็นอิสระ (เช่น การซือ้ /ขาย วตัถดิุบ /สนิค้า /บริการ /การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน)  

 

ไมมี่ 

 1.4 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ /  บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

  2. เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

ไมเ่ป็น 
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ช่ือ – นามสกุล :      นางพรรณี  วรวุฒจิงสถติ 

อายุ          :      60   ปี        

สัญชาต ิ        :      ไทย 

การศกึษา        :     - ปริญญาตรี   การบญัชี   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  -   ปริญญาโท   การบญัชี   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  -  Certified Professional Internal Auditor (CPIA) และ  Qualified Internal 
Auditor (QIA)     สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

                                                               -  Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA) 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   (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  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 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้   :  กรรมการอิสระ ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว 

ตาํแหน่งในบริษัทฯ  :      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท   :     2  ปี   

ประสบการณ์การทาํงาน   : 2554 - ปัจจบุนั  กรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการทําบญัชี  
      สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
   2547 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป 
   2543 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บมจ. เหมราชพฒันาท่ีดิน 
   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2960     สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
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การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่ 
บริษัทจดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งกัน/ 
เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

2 แหง่ - กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป  
 

บมจ. เหมราชพฒันาท่ีดิน 

2 แหง่ ไมมี่ 

 
การถือหุ้นในบริษัทฯ               :   ไมมี่ 
     (รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554  :      - สามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 
  - คณะกรรมการบริษัท   5/5 ครัง้ 
                                          - คณะกรรมการตรวจสอบ   12/12 ครัง้     

คุณสมบัตต้ิองห้าม    :  ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
คุณสมบัตเิพิ่มเตมิสาํหรับกรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือ 

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัต ิ

  1. การมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

 

 1.1 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ  
เงินเดือนประจํา 

ไมเ่ป็น 

 1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี  ท่ีปรึกษากฎหมาย)  ไมเ่ป็น 

 1.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั  อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อยา่ง  
เป็นอิสระ (เช่น การซือ้ /ขาย วตัถดิุบ /สนิค้า /บริการ /การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน)  

 

ไมมี่ 

 1.4 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ /  บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

  2. เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

ไมเ่ป็น 
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ช่ือ – นามสกุล : นางศรัณยา  จินดาวณิค 

อายุ         :      49    ปี        
สัญชาต ิ       :      ไทย 
การศกึษา         :     -  ปริญญาตรี  การบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  -  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ   Eastern Michigan University, USA 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :   จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   (IOD)  
       -  DCP   (Director Certification Program)  40/2004         
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  :  กรรมการอิสระ ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว 
ตาํแหน่งในบริษัทฯ   :      ไม่มี 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท   :     ไมมี่   

ประสบการณ์การทาํงาน  : 2550 - 2554 ผู้ อํานวยการฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย์   
  2547 - 2550  ผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบับญัชีตลาดทนุ   
  2544 - 2547 ผู้ อํานวยการสํานกัเลขาธิการ     
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน   

บริษัทจดทะเบียน  กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่ 
 บริษัทจดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งกัน/ 
เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไมมี่                 ไมมี่  ไมมี่ ไมมี่ 

 
การถือหุ้นในบริษัทฯ                :   ไมมี่  
  (รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ )  

คุณสมบัตต้ิองห้าม   :  ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
คุณสมบัตเิพิ่มเตมิสาํหรับกรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือ 

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัต ิ

  1. การมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

 

 1.1 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ  
เงินเดือนประจํา 

ไมเ่ป็น 

 1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี  ท่ีปรึกษากฎหมาย)  ไมเ่ป็น 

 1.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั  อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อยา่ง  
เป็นอิสระ (เช่น การซือ้ /ขาย วตัถดิุบ /สนิค้า /บริการ /การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน)  

 

ไมมี่ 

 1.4 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ /  บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

  2. เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

ไมเ่ป็น 

สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  (ก.ล.ต.) 
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ช่ือ – นามสกุล : นายกฤช    ฟอลเลต็ 

อายุ         :      63    ปี        

สัญชาต ิ       :      ไทย 

การศกึษา         :      -  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  -  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  -  Advanced Management Program, Harvard Business School, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :   จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   (IOD)  
        -  DCP   (Director Certification Program)    149/2011         

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  :  กรรมการอิสระ ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว 

ตาํแหน่งในบริษัทฯ   :      ไม่มี 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท   :     ไมมี่   

ประสบการณ์การทาํงาน  : 2554 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนลูกัษณ์ 
   กรรมการอิสระ บจก. แอล โซลาร์ 1  
  2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
    บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง 
   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
    บมจ. พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค 
  2551 - 2552 ผู้ช่วยผู้วา่การสายปฏิบติัการ   ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน   

บริษัทจดทะเบียน  กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่ 
 บริษัทจดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งกัน/ 
เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

3 แหง่ - กรรมการอิสระและ    
    กรรมการตรวจสอบ  

-   กรรมการอิสระและ    
   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

-  กรรมการอิสระและ  
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ธนลูกัษณ์ 
 

บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง 
 

บมจ. พร็อพเพอร์ตี ้
         เพอร์เฟค  

1 แหง่ ไมมี่ 

 
การถือหุ้นในบริษัทฯ                :   ไมมี่  
  (รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ )  

คุณสมบัตต้ิองห้าม   :  ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
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คุณสมบัตเิพิ่มเตมิสาํหรับกรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือ 

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัต ิ

  1. การมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

 

 1.1 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ  
เงินเดือนประจํา 

ไมเ่ป็น 

 1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี  ท่ีปรึกษากฎหมาย)  ไมเ่ป็น 

 1.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั  อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อยา่ง  
เป็นอิสระ (เช่น การซือ้ /ขาย วตัถดิุบ /สนิค้า /บริการ /การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน)  

 

ไมมี่ 

 1.4 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ /  บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

  2. เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

ไมเ่ป็น 

 
 
 
 
 


