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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยไม่ได้เข้าร่ วมพิจารณา ทาหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อ
ทดแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ในกรณี ที่ครบวาระ ลาออกหรื อกรณี อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดีของ
กลต. ตลท. และเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั อควา คอร์ เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษ ัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์บริ ษทั
ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดองค์ประกอบใน
การแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ดงั นี้
1. ให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูก้ าหนดจานวนกรรมการ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้อ งมีถิ่ น ที่ อ ยู่ในราชอาณาจัก ร และกรรมการของบริ ษ ัท จะต้อ งเป็ นผูม้ ี คุณ สมบัติ ต 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 ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก
และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ ง
นานที่ สุ ดนั้น เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับ เลือกตั้งกลับ เข้ามาเป็ น
กรรมการใหม่ได้
7. เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพ
8. เป็ นผูม้ ีคุณลักษณะที่ส่งเสริ มด้านการกากับดูแลกิ จการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความเป็ นอิสระ กล้าแสดงความ
คิดเห็น มีความคิดสร้ างสรรค์ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังและความซื่ อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับ
บริ ษทั อย่างเต็มที่
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดเข้ามาเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 (สองเดือน) มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า ¾ (สามในสี่ )
ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ อย่างไรก็ดีในกรณี ที่จานวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจานวนไม่ครบองค์ประชุ ม
กรรมการที่เหลืออยู่จะทาการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อทาการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทน
กรรมการที่วา่ งลงเท่านั้น และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะต้องกระทาภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับตั้งแต่วนั ที่จานวนกรรมการว่างลง
ซึ่ งทาให้ไม่ครบองค์ประชุม ในกรณี ท้ งั หลายภายใต้ขอ้ นี้ บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรื อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลง จะดารง
ตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการที่วา่ งลงนั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้
-หน้ าที่ 36-
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ข้ อมูลกรรมการบริษทั ที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
และเสนอให้ ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ าดารงตาแหน่ งต่ อไปอีกวาระหนึ่ง

สัดส่ วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)
วุฒิการศึกษา

ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

นายยุทธ ชิ นสุ ภัคกุล

อายุ 76 ปี

ตาแหน่ งปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการ

สัญชาติ

ไทย



หุ้นสามัญจานวน 4,000,000 หุ้น (0.10%)
ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
ปริ ญญาตรี คณิ ตศาสตร์ UNIVERSITY OF OREGON



Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 143/2017




ประวัตกิ ารทางาน
 กิ จการที่ เป็ นบริ ษั ท จด

2536 – ปัจจุบนั

ทะเบียน
2561 – ปัจจุบนั
 กิ จ การที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท จด
ทะเบียน

2553 – ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั

2560 – ปัจจุบนั

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ / ประธานกรรมการ
บริษทั อีสเทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก )
กรรมการ / ประธานกรรมการ
บริษทั อควา คอร์ เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
กรรมการ / ประธานกรรมการ
บริษทั อีเทอร์ นิตี้ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บจก. บ่อพลอย โซล่าร์)
กรรมการ
บริษทั เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จากัด
กรรมการ
บริษทั เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
กรรมการ
บริษทั พีพที ีซี จากัด
บริษทั เอสเอสยูที จากัด
บริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี่ โซลูชั่น จากัด
บริษทั ทัศน์ ศิริ จากัด
กรรมการ
บริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
บริษทั แทค เอ็นเนอยี่ จากัด
กรรมการ
บริษทั ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จากัด (เดิมชื่อ บจก. ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย)

-หน้ าที่ 37-

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง
การดารงตาแหน่ งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน มีจานวน 2 บริ ษทั ได้แก่
 ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน มีจานวน 10 บริ ษทั ได้แก่

กรรมการ
1. กรรมการ/ประธานกรรมการ บริ ษทั อีสเทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
2. กรรมการ/ประธานกรรมการ บริ ษทั อควา คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
1. กรรมการ บริ ษทั เอ็ปโก้ กรี น พาวเวอร์ พลัส จากัด
2. กรรมการ บริ ษทั เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
3. กรรมการ บริ ษทั พีพีทีซี จากัด
4. กรรมการ บริ ษทั เอสเอสยูที จากัด
5. กรรมการ บริ ษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี่ โซลูชนั่ จากัด
6. กรรมการ บริ ษทั ทัศน์ศิริ จากัด
7. กรรมการ บริ ษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
8. กรรมการ บริ ษทั แทค เอ็นเนอยี่ จากัด
9. กรรมการ บริ ษทั ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภณั ฑ์ จากัด
10. กรรมการ/ประธานกรรมการ บริ ษทั อีเทอร์ นิต้ ี พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ทาให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
จานวนครั้งการเข้ าร่ วมประชุ มในรอบปี ที่ผ่านมา

- ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
- รวมที่ จะแต่งตั้งใหม่เป็ น 5 ปี 4 เดื อน (วันที่เข้าเป็ นกรรมการ 11 ธันวาคม
2561)
- เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100

ลักษณะความสัมพันธ์


การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่/ บริ ษทั ย่อย



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



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

- เป็ นบิ ดาของนายฉาย บุ น นาค ซึ่ งด ารงตาแหน่ ง กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนาม ของ บริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมในการบริ ห ารงาน พนัก งาน ลู ก จ้างหรื อ ที่
ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
- ไม่มี
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ไม่มี
- ในปี นี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอมา

หมายเหตุ : นายยุทธ ชิ นสุ ภคั กุล กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริ ษทั
แล้วว่ามี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั

-หน้ าที่ 38-

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้ อมูลกรรมการบริษทั ที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
และเสนอให้ ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ าดารงตาแหน่ งต่ อไปอีกวาระหนึ่ง
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

อายุ 61 ปี

ตาแหน่ งปัจจุบัน

กรรมการ

สัญชาติ

ไทย

สัดส่ วนการถือหุ้น
วุฒิการศึกษา





ไม่มีการถือหุ ้นในบริ ษทั
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บริ หารธุรกิจบัณฑิต ( บัญชี ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)




หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 113 ปี 2552
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 1 ปี 2545

โครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่ อต้ านการทุจริต (CAC)



หลักสูตร Road to Certify ครั้งที่ 3/2562

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์



หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่ นที่ 5 ปี 2561
หลักสูตร รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สาหรับธุรกิจทัว่ ไป
รุ่ นที่ 2 ปี 2561



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

2563 – ปัจจุบนั

ทะเบียน
2563 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั

2561 - 18 ส.ค.2563
2560 - มี.ค.2562
2561- 9 ต.ค.2561

กรรมการ
บริษทั อควา คอร์ เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริ หาร
บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
บริษทั สาลี่ พริ้นติง้ จากัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการบริ หาร และผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษา
บริษทั สโตนเฮ้ นจ์ อินเตอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

-หน้ าที่ 39-

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง
การดารงตาแหน่ งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน มีจานวน 3 บริ ษทั ได้แก่

กรรมการ
1. กรรมการ บริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2. กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษทั เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)
3. กรรมการอิ ส ระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน บริ ษทั สาลี่ พริ้ นติง้ จากัด (มหาชน)

 ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน มีจานวน 8 บริ ษทั ได้แก่

กิจการอื่นที่ทาให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
จานวนครั้งการเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กรรมการ บริ ษทั ไทยนิ วส์ แอนด์ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ เวิลด์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั เนชัน่ คอฟฟี่ จากัด
กรรมการ บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จากัด
กรรมการ บริ ษทั แนท บิสสิ เนส คอนเน็คท์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จากัด
กรรมการ บริ ษทั สเวน คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
กรรมการ บริ ษทั แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด
กรรมการ บริ ษทั เนชัน่ ดิจิทลั คอนเทนท์ จากัด

- ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
- รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็ น 3 ปี 8 เดือน (วันที่เข้าเป็ นกรรมการ 14 สิ งหาคม 2563)
- เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
100

ลักษณะความสัมพันธ์


การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่/ บริ ษทั ย่อย



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



การเปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อหุ ้ นเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อแต่ งตั้ง เป็ น
กรรมการ

- ไม่มี
กรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมในการบริ ห ารงาน พนัก งาน ลู ก จ้างหรื อ ที่
ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
- ไม่มี
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ไม่มี
- ในปี นี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอมา

หมายเหตุ : นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อในครั้งนี้ ได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั

-หน้ าที่ 40-

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้ อมูลกรรมการบริษทั ที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
และเสนอให้ ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ าดารงตาแหน่ งต่ อไปอีกวาระหนึ่ง
นายปกรณ์ มงคลธาดา

อายุ 41 ปี

ตาแหน่ งปัจจุบัน

กรรมการ , กรรมการบริ หาร ,
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)
วุฒิการศึกษา




หุ้นสามัญจานวน 577,901,500 หุ้น (12.6%)
Bachelor Degree, Marketing : National University, USA

ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)



DAP รุ่ น 78/2009 วันที่ 27 มีนาคม 2552

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

2563-ปัจจุบนั

กรรมการ
บริษทั อควา คอร์ เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

2562-ปัจจุบนั

กรรมการ
บริษทั ส.ธนา มีเดีย จากัด
กรรมการ
บริษทั เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จากัด
กรรมการ
บริษทั บอร์ ดเวย์ มีเดีย จากัด
กรรมการ
บริษทั มันตรา แอสเซ็ท จากัด
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บริษทั อควา แอด จากัด (มหาชน)

ทะเบียน
 กิ จการที่ ไ ม่ ใ ช่ บริ ษั ท จด
ทะเบียน

2560-ปัจจุบนั

2556-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง

กรรมการ (กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)

การดารงตาแหน่ งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน มีจานวน 1 บริ ษทั ได้แก่

1. กรรมการ บริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

-หน้ าที่ 41-

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
 ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน มีจานวน 5 บริ ษทั ได้แก่

1. กรรมการ บริ ษทั ส.ธนา มีเดีย จากัด
2. กรรมการ บริ ษทั เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จากัด
3. กรรมการบริ ษทั บอร์ ดเวย์ มีเดีย จากัด
4. กรรมการ บริ ษทั มันตรา แอสเซ็ท จากัด
5. กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริ ษทั อควา แอด จากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ทาให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
จานวนครั้งการเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา

ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็ น 4 ปี 2 เดือน (วันที่เข้าเป็ นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
100

ลักษณะความสัมพันธ์


การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่/ 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 ผูถ้ ื อหุ ้ นเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อแต่ งตั้ง เป็ น
กรรมการ

- ไม่มี
กรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมในการบริ ห ารงาน พนัก งาน ลู ก จ้างหรื อ ที่
ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
- ไม่มี
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ไม่มี
- ในปี นี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอมา

หมายเหตุ : นายปกรณ์ มงคลธาดา กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริ ษทั
แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั

-หน้ าที่ 42-

