สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยไม่ได้เข้าร่ วมพิจารณา ทาหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อ
ทดแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ในกรณี ที่ครบวาระ ลาออกหรื อกรณี อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดีของ
กลต. ตลท. และเป็ นไปตามข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท อควา คอร์ เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัท ฯ
จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณ สมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญ ญัติหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์บริ ษทั
ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดองค์ประกอบใน
การแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ดงั นี้
1. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูก้ าหนดจานวนกรรมการ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ในราชอาณาจัก ร และกรรมการของบริ ษ ัท จะต้อ งเป็ นผูม้ ี คุณ สมบัติต ามที่
กฎหมายกาหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการให้กระทาโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยง 1 เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้
4. ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสี ยงได้เท่ากับจานวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตาแหน่งกรรมการ
ที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสี ยงให้กบั บุคคลใด ๆ เกินกว่า 1 เสี ยงต่อหุ ้น แต่ละหุ ้นที่
ตนถืออยูห่ รื อที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึง
มี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจบั สลากเพื่อให้ได้จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
6. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก
และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ ง
นานที่ สุ ดนั้น เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ พน้ จากตาแหน่ งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับ เลือ กตั้งกลับ เข้ามาเป็ น
กรรมการใหม่ได้
7. เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่ หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพ
8. เป็ นผูม้ ีคุณลักษณะที่ส่ งเสริ มด้านการกากับดูแลกิ จการที่ดี อาทิ มีคุณ ธรรมจริ ยธรรม มีความเป็ นอิส ระ กล้าแสดงความ
คิดเห็ น มีความคิดสร้ างสรรค์ ปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความระมัดระวังและความซื่ อสั ตย์ รวมถึ งมีความทุ่ มเทอุทิ ศเวลาให้กับ
บริ ษทั อย่างเต็มที่
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดเข้ามาเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 (สองเดือน) มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า ¾ (สามในสี่ )
ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ อย่างไรก็ดีในกรณี ที่จานวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจานวนไม่ครบองค์ประชุ ม
กรรมการที่เหลืออยู่จะทาการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อทาการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทน
กรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวจะต้องกระทาภายใน 1 (หนึ่ ง) เดือน นับตั้งแต่วนั ที่จานวนกรรมการว่างลง
ซึ่ งทาให้ไม่ครบองค์ประชุม ในกรณี ท้ งั หลายภายใต้ขอ้ นี้ บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรื อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลง จะดารง
ตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการที่วา่ งลงนั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้
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ข้ อมูลกรรมการบริษทั ที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
และเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ าดารงตาแหน่ งต่ อไปอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งในบริ ษทั
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติ ก ารอบรมกรรมการจากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประวัติการทางาน

นายสุ ธี ผ่องไพบูลย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
55 ปี
ไทย
 ปริ ญญาตรี นิ ติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2530
 ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พว่าความ (อบรมรุ่ น 2) สภาทนายความแห่ งประเทศไทย
 วิสามัญสมาชิ กแห่ งเนติบณ
ั ฑิตยสภา พ.ศ. 2531
อบรมหลักสูตร DAP ปี 2550
ธ.ค.2561-ปัจจุบนั

เม.ย.2561-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึ กษากฎหมาย
ที่ปรึ กษากฎหมายและทนายความ
ที่ปรึ กษากฎหมายและทนายความ
ที่ปรึ กษากฎหมาย
ที่ปรึ กษากฎหมายและทนายความ
ที่ปรึ กษากฎหมาย
ที่ปรึ กษากฎหมาย
ที่ปรึ กษากฎหมายและทนายความ
ที่ปรึ กษากฎหมายและทนายความ
ที่ปรึ กษากฎหมายและทนายความ
ที่ปรึ กษากฎหมาย
ที่ปรึ กษากฎหมาย

บมจ.อควา คอร์ เปอเรชัน่

บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติ้ง
คอร์ เปเรชัน่
บมจ.ไทยเยอรมัน โปรดักส์
บมจ.อุตสาหกรรมอาหารกว้างไพศาล
บมจ.คริ สเตียนและเน็ลสัน (ไทย)
บจก.ฮิตาชิ อินดัสเตรี ยล เทคโนโลยี่
(ประเทศไทย) และบริ ษทั ในเครื อ
บจก.แป้งมันสมเด็จ
บจก.เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค
บจก.เลส์รัวส์ และบริ ษทั ในเครื อ
บจก.อุณากรรณ
บจก.ไตตันโค อินเตอร์เนชัน่ แนล และ
บริ ษทั ในเครื อ
บจก.ไอริ ส กรุ๊ ป
บจก.อุตสาหกรรมนมไทย
บจก.อินเตอร์ เอ็กซ์เพลส โลจิสติกส์ และ
บริ ษทั ในเครื อ
บจก.สานักงานกฎหมายสุ ธี ผ่องไพบูลย์

2542-ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ
การดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน
มีจานวน 1 บริ ษทั ได้แก่
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.เนชัน่ บอรดแคสติ้ง คอร์เปอเรชัน่
 ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
มีจานวน 1 บริ ษทั ได้แก่
ดารงตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ บจก.สานักงานกฎหมายสุ ธี ผ่องไพบูลย์
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 กิจการอื่นที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2562

ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็ น 4 ปี 3 เดือน (วันที่เข้าเป็ นกรรมการ 11 ธันวาคม 2561)
 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100
 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100
 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100

ลักษณะความสัมพันธ์
 การถือหุ ้นในบริ ษทั
-ไม่มีการถือหุ้น การเป็ นญาติ ส นิ ท กับ ผู ้บ ริ ห าร/ ผูถ้ ื อ
-ไม่มีหุ้นรายใหญ่/ บริ ษทั ย่อย
 การมี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ บริ ษ ทั /บริ ษ ัท
 กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ใหญ่ /บริ ษ ัท ย่อ ย/บริ ษ ัท ร่ วมหรื อนิ ติ
:
ไม่มี
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั
 ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พ
:
ไม่มี
หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
:
ไม่มี
 การเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น เสนอชื่ อ
- มีผถู้ ือหุ้นเสนอมา 1 ท่าน บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุ ธี ผ่องไพบูลย์ เป็ นบุคคลที่สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อในครั้งนี้ ได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่ามีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
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ข้ อมูลกรรมการบริษทั ที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
และเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ าดารงตาแหน่ งต่ อไปอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งในบริ ษทั
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติ ก ารอบรมกรรมการจากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประวัติการทางาน

นายก่อโชค แสงทองอร่ าม
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
30 ปี
ไทย
 ปริ ญญาโทการเงิน, University of Exeter
 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยังไม่อบรม
ก.พ. 2560 - ปัจจุบนั
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั
ก.ค. 2557 – ก.ค 2558

กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
นักวิเคราะห์การลงทุน

บจก.บอร์ดเวย์มีเดีย
บมจ.อควา คอร์ เปอเรชัน่
บมจ.อควา คอร์ เปอเรชัน่

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
กรรมการ
การดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
-ไม่มี บริ ษทั จดทะเบียน
 ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
มีจานวน 1 บริ ษทั ได้แก่
กรรมการ บจก.บอร์ดเวย์มีเดีย
 กิจการอื่นที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
ผลประโยชน์
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็ น 6 ปี 6 เดือน (วันที่เข้าเป็ นกรรมการ 15 สิ งหาคม 2559)
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2562
 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 6 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 75
 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100
ลักษณะความสัมพันธ์
 การถือหุ ้นในบริ ษทั
-ไม่มีการถือหุ้น การเป็ นญาติ ส นิ ท กับ ผู ้บ ริ ห าร/ ผูถ้ ื อ
-ไม่มีหุ้นรายใหญ่/ บริ ษทั ย่อย
 การมี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ บริ ษ ทั /บริ ษ ัท
 กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ใหญ่ /บริ ษ ัท ย่อ ย/บริ ษ ัท ร่ วมหรื อนิ ติ
:
ไม่มี
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั
 ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พ
:
ไม่มี
หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
:
ไม่มี
 การเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น เสนอชื่ อ
- มีผถู้ ือหุ้นเสนอมา 1 ราย บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
หมายเหตุ : นายก่อโชค แสงทองอร่ าม กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อในครั้งนี้ ได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่ามีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้ อมูลกรรมการบริษทั ที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
และเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ าดารงตาแหน่ งต่ อไปอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งในบริ ษทั
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติ ก ารอบรมกรรมการจากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประวัติการทางาน

นางสาวปราณี รัตคาม
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ , กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
56 ปี
ไทย
 ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อบรมหลักสู ตร DAP 79/2009
2553-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

บมจ.อควา คอร์เปอเรชัน่

เม.ย. 2559 - ปัจจุบนั
บมจ.วิค
2546 – ปัจจุบนั
บมจ.บัตรกรุ งไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ
การดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน
มีจานวน 2 บริ ษทั ได้แก่ 1. กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.วิค
2. ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บมจ.บัตรกรุ งไทย
 ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
-ไม่มี กิจการอื่นที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
ผลประโยชน์
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็ น 12 ปี 11 เดือน (วันที่เข้าเป็ นกรรมการ 11 พ.ค. 2553)
เหตุผลการดารงตาแหน่ งเกิน 9 ปี : เนื่ องจาก นางสาวปรานี รัตคาม เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ประสบการณ์และ
ความสามารถที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2562
 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100
 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100
 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100
ลักษณะความสัมพันธ์
 การถือหุ ้นในบริ ษทั
-ไม่มีการถือหุ้น การเป็ นญาติ ส นิ ท กับ ผู ้บ ริ ห าร/ ผูถ้ ื อ
-ไม่มีหุ้นรายใหญ่/ บริ ษทั ย่อย
 การมี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ บริ ษ ทั /บริ ษ ัท
 กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ใหญ่ /บริ ษ ัท ย่อ ย/บริ ษ ัท ร่ วมหรื อนิ ติ
:
ไม่มี
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั
 ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พ
:
ไม่มี
หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
:
ไม่มี
 การเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น เสนอชื่ อ
- มีผถู้ ือหุ้นเสนอมา 1 ราย บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
หมายเหตุ 1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวปราณี รัตคาม เป็ นบุคคลที่สามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. นางสาวปราณี รัตคาม กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่ามีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
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