สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3.

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยไม่ได้เข้าร่ วมพิจารณา ทําหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อ
ทดแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรื อกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
กลต. ตลท. และเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั อควา คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ นอกจากนี้บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์บริ ษทั
ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดองค์ประกอบใน
การแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ดงั นี้
1. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูก้ าํ หนดจํานวนกรรมการ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการทั้ง หมดนั้นต้องมี ถิ่ นที่ อ ยู่ในราชอาณาจัก ร และกรรมการของบริ ษ ทั จะต้องเป็ นผูม้ ี คุณสมบัติ ต ามที่
กฎหมายกําหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการให้กระทําโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหนึ่งหุน้ ที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้
4. ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสี ยงได้เท่ากับจํานวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตําแหน่งกรรมการ
ที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสี ยงให้กบั บุคคลใด ๆ เกินกว่า 1 เสี ยงต่อหุน้ แต่ละหุน้ ที่
ตนถืออยูห่ รื อที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง
มี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจบั สลากเพื่อให้ได้จาํ นวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
6. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก
และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่ ง
นานที่สุดนั้น เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง กรรมการที่ พน้ จากตําแหน่ งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลื อกตั้งกลับเข้ามาเป็ น
กรรมการใหม่ได้
7. เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพ
8. เป็ นผูม้ ีคุณลักษณะที่ส่งเสริ มด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความเป็ นอิสระ กล้าแสดงความ
คิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังและความซื่ อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กบั
บริ ษทั อย่างเต็มที่
ในกรณีที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดเข้ามาเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 (สองเดือน) มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ¾ (สามในสี่ )
ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ อย่างไรก็ดีในกรณี ที่จาํ นวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยูม่ ีจาํ นวนไม่ครบองค์ประชุม
กรรมการที่เหลืออยูจ่ ะทําการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อทําการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทน
กรรมการที่วา่ งลงเท่านั้น และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะต้องกระทําภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับตั้งแต่วนั ที่จาํ นวนกรรมการว่างลง
ซึ่ งทําให้ไม่ครบองค์ประชุม ในกรณี ท้ งั หลายภายใต้ขอ้ นี้ บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรื อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลง จะดํารง
ตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาที่กรรมการที่วา่ งลงนั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้
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ข้ อมูลกรรมการบริษัททีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระ
และเสนอให้ ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งต่ อไปอีกวาระหนึ่ง

สั ดส่ วนการถือหุ้น
วุฒกิ ารศึกษา



ประวัตกิ ารอบรมกรรมการจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



องค์ การทรัพย์ สินทางปัญญาโลก
สวิสเซอร์ แลนด์










สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ .




วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ

กระทรวงยุติธรรม








นายอภิวฒ
ุ ิ ทองคํา

อายุ 59 ปี

ตําแหน่ งปัจจุบัน

กรรมการ / รองประธานกรรมการ

สัญชาติ

ไทย

ไม่มี
ปริ ญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอเมริ กนั สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท กฎหมายเปรี ยบเทียบ มหาวิทยาลัยฮาเวิร์ด สหรัฐอเมริ กา
เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณ
ั ฑิตสภา
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 89 ปี 2550
Chartered Director Class (CDC) รุ่ นที่ 1 ปี 2550 และ รุ่ น 3 ปี 2551
ประกาศนียบัตรทางทรัพย์สินทางปั ญญา
จากโรงเรี ยนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยมิชิแกน
ประกาศนียบัตรเกี่ยวกับแนวโน้มและปั ญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ประกาศหลักสู ตร นักบริ หารระดับสู ง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่ นที่ 7
ประกาศหลักสู ตร นักบริ หารระดับสู ง “นักบริ หารระดับสู ง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์” รุ่ นที่ 2
วุฒิบตั รหลักสู ตรบริ หารจัดการด้านความมัน่ คงชั้นสู ง “รุ่ นที่ 6”
ปริ ญญาบัตรวิ ทยาลัยป้ อ งกัน ราชอาณาจักรภาครั ฐ -ร่ ว มเอกชนรุ่ นที่ 24 ประจําปี
การศึกษา 2554-2555 (วปอ. รุ่ น 54 (ปรอ.รุ่ นที่ 24)) กระทรวง
อบรมเทคนิ คการเจรจาต่อรองระงับข้อพิพาทและแก้ไขวิกฤตการณ์ รุ่ นที่ 1 บริ ษทั
ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิ ติ จํากัด
การสัมมนาบัญชีภาษีอากรชั้นสู งสําหรับนักกฎหมายและนักธุรกิจ รุ่ นที่ 1 ศาลภาษีอากร
กลาง กรุ งเดนปาซ่า ประเทศอินโดนีเซี ย



ประกาศนี ยบัตรการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการบังคับการใช้กฎหมาย
ลิขสิ ทธิ์ Lead Business Institute of Cornell University



วุฒิบตั รหลักสู ตรโครงการ Global Business Leader รุ่ นที่ 1 (2559)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3.

ประวัตกิ ารทํางาน
 กิ จ การที่ เ ป็ นบริ ษ ัท จด

1 พ.ย. 2564 – ปัจจุบนั

ทะเบียน
3 ม.ค. 2561 – ปัจจุบนั
14 พ.ย.2559 – 10 พ.ค. 2564
15 ก.พ. 2561 – 29 ส.ค. 2561
2558 – 2560
2557
2556

 กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จด
ทะเบียน

6 พ.ย. 2563 – ปัจจุบนั
4 ก.ย. 2546 - ปัจจุบนั
2554 – 2557
2554 – 2556

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง
การดํารงตําแหน่ งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน มีจาํ นวน 1 บริ ษทั ได้แก่

 ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน มีจาํ นวน 2 บริ ษทั ได้แก่

กรรมการ / รองประธานกรรมการ
บริษทั อควา คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั อีเทอเนิล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริษทั เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ เปเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษทั มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั กฤษดามหานคร จํากัด (มหาชน)

บริษทั ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริ บิวชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด
กรรมการ
บริษทั เอฟบีแอลพี ลีกัล จํากัด
กรรมการ
สํ านักงานประกันสั งคม กระทรวงแรงงาน
คณะกรรมการอุทธรณ์
สภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์คณะกรรมมาธิการพลังงาน

กรรมการ
1. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
1. กรรมการ บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริ บิวชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด
2. กรรมการ บริษัท เอฟบีแอลพี ลีกัล จํากัด

กิจการอื่นที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท

- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
- รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็ น - ปี 8 เดือน (วันที่เข้าเป็ นกรรมการ 29 ต.ค. 2564)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3.
จํานวนครั้งการเข้ าร่ วมประชุ มในรอบปี ที่ผ่านมา

- เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100

ลักษณะความสั มพันธ์


การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่/ บริ ษทั ย่อย



การมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั
ร่ วมหรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง
2 ปี ที่ผา่ นมา



การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
กรรมการ

- ไม่มี
กรรมการที่ มี ส่ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน พนัก งาน ลูกจ้า งหรื อ ที่
ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
- ไม่มี
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ไม่มี
- ในปี นี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอมา

หมายเหตุ : นายอภิวุฒิ ทองคํา กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
ว่ามี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั

-หน้ าที่ 4/8-

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3.

ข้ อมูลกรรมการบริษัททีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระ
และเสนอให้ ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งต่ อไปอีกวาระหนึ่ง

สั ดส่ วนการถือหุ้น
วุฒกิ ารศึกษา

นายพลสิทธิ ภูมวิ สนะ

อายุ 48 ปี

ตําแหน่ งปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

สัญชาติ

ไทย



ไม่มีการถือหุ ้นในบริ ษทั
ปริ ญญาโท MBA (Finance), MS (Economic) Claremont Graduate University
ปริ ญญาตรี BBA, La Sierra Universiy



หลักสู ตร DAP รุ่ นที่ 78 / 2009




ประวัตกิ ารอบรมกรรมการจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทํางาน
 กิ จ ก า ร ที่ เ ป็ น บ ริ ษั ท จ ด

ทะเบียน
 กิ จ การที่ ไม่ ใ ช่ บริ ษั ท จด
ทะเบียน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง

2554 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริษทั อควา คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2554 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริษทั มันตรา แอสเซ็ท จํากัด
มิ.ย. 2557 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริษทั ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริ บิวชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด
พ.ย. 2558 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริษทั แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิง้ จํากัด
เม.ย. 2559 - ม.ค. 2564 กรรมการ
บริษทั อควา แอด จํากัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 – ม.ค. 2564 กรรมการ
บริษทั บอร์ ดเวย์ มีเดีย จํากัด
กรรมการ
2561 – ปั จจุบนั บริษทั เคทีบี ริท แมเนจเมนท์ จํากัด
ม.ค. 2564- ปัจจุบนั กรรมการ
บริษทั อควา แอด จํากัด (มหาชน)
กรรมการ (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)

-หน้ าที่ 5/8-

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3.
การดํารงตําแหน่ งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน

- ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

 ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน มีจาํ นวน 4 บริ ษทั ได้แก่

1. กรรมการ บริษทั ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริ บิวชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด
2. กรรมการ บริษัท แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิง้ จํากัด
3. กรรมการ บริษทั มันตรา แอสเซ็ท จํากัด
4. กรรมการ บริษัท เคทีบี ริท แมเนจเมนท์ จํากัด
5. กรรมการ บริษัท อควา แอด จํากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
จํานวนครั้งการเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา

ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็ น 14 ปี 2 เดือน (วันที่เข้าเป็ นกรรมการ 2 กุมภาพันธ์ 2554)
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 10 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
83.33

ลักษณะความสั มพันธ์


การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่/ บริ ษทั ย่อย



การมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั
ร่ วมหรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง
2 ปี ที่ผา่ นมา



การเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้ น เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ง เป็ น
กรรมการ

- ไม่มี
กรรมการที่ มี ส่ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน พนัก งาน ลู กจ้า งหรื อ ที่
ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
- ไม่มี
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ไม่มี
- ในปี นี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอมา

หมายเหตุ : นายพลสิ ทธิ ภูมิวสนะ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริ ษทั
แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั

-หน้ าที่ 6/8-

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3.

ข้ อมูลกรรมการบริษัททีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระ
และเสนอให้ ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งต่ อไปอีกวาระหนึ่ง

สั ดส่ วนการถือหุ้น
วุฒกิ ารศึกษา

นายฉาย บุนนาค

อายุ 40 ปี

ตําแหน่ งปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริ หาร
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

สัญชาติ

ไทย






ประวัตกิ ารอบรมกรรมการจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ไม่มีการถือหุ ้นในบริ ษทั
บริ หารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สถาบั น บั ณ ฑิ ต บริ หารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Bachelor Degree of Accounting and Finance, The London School of Economics and
Political Science (LSE), University of London
หลักสู ตร DAP รุ่ นที่ 78 / 2009

ประวัตกิ ารทํางาน
 กิ จ ก า ร ที่ เ ป็ น บ ริ ษั ท จ ด

ทะเบียน

1 ก.ค. 2563 – ปั จจุบนั รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. อควา คอร์ เปอเรชั่ น
14 พ.ค. 2563 – ปั จจุบนั กรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการบริ หาร
บมจ. อควา คอร์ เปอเรชั่ น
1 มิ.ย. 2563 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น
1 ต.ค. 2562 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น
26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น
26 ก.พ. 2562 – 31 พ.ค. 2563 รองประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น
26 ก.พ. 2562 – 1 ต.ค. 2562 กรรมการบริ หาร
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น
24 มี.ค. 2563 – ปั จจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
11 ม.ค. 2562 – ปั จจุบนั กรรมการบริ ษทั / รองประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการบริ หาร
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

-หน้ าที่ 7/8-

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3.
 กิ จ การที่ ไม่ ใ ช่ บริ ษั ท จด
ทะเบียน

23 ธ.ค. 2564 – ปั จจุบนั กรรมการบริ ษทั
บจก. ขอบสนาม
15 พ.ย. 2564 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
27 ส.ค. 2562 – ปั จจุบนั กรรมการบริ ษทั
บจก. สเวน คอร์ ปอเรชั่น
6 ก.ค. 2560 – 17 ธ.ค. 2561 กรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บจก. ฐานเศรษฐกิจ มัลติมเี ดีย
22 มิ.ย.2560 – 17 ธ.ค.2561 กรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บจก. นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมเี ดีย
5 มิ.ย. 2560 – 17 ธ.ค.2561 กรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บจก. สปริงนิวส์ คอร์ เปอเรชั่น

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง

กรรมการ (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)

การดํารงตําแหน่ งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน มีจาํ นวน 2 บริ ษทั ได้แก่

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / ประธานกรรมการบริ หาร / ประธานกรรมการ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสสติง้ คอร์ เปเรชั่น
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

 ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน มีจาํ นวน 3 บริ ษทั ได้แก่

กิจการอื่นที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
จํานวนครั้งการเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา

1. กรรมการ บจก. ขอบสนาม
2. กรรมการ บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
3. กรรมการ บจก. สเวน คอร์ ปอเรชั่น
ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็ น 4 ปี 10 เดือน (วันที่เข้าเป็ นกรรมการ 14 พฤษภาคม 2563)
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
100

ลักษณะความสั มพันธ์


การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่/ บริ ษทั ย่อย



การมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั
ร่ วมหรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง
2 ปี ที่ผา่ นมา

- ไม่มี
กรรมการที่ มี ส่ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน พนัก งาน ลู กจ้า งหรื อ ที่
ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
- ไม่มี
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ไม่มี
- ในปี นี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอมา

การเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้ น เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ง เป็ น
กรรมการ
หมายเหตุ : นายฉาย บุนนาค กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่า
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั


-หน้ าที่ 8/8-

