สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3
ประว ัติกรรมการทีอ
่ อกตามวาระเสนอให้ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ เลือกตงเข้
ั้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่

ชื่อ-นามสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
การถือหุ้นใน PRAKIT
การศึกษา

นายโสมนัส ณ บางช้ าง
24 พฤศจิกายน 2492
72 ปี
ไทย
ไม่มี
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
Southeastern Oklahoma State University
Directors Accrediation Program (DAP)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์การทํางาน
ปี 2542-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ประกิต โฮลดิ ้งส์
บจก.ธรณีพพิ ฒ
ั น์
2542-2545
ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน
2531-2542
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ.ประกิต โฮลดิ ้งส์
ตําแหน่งปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั ้ง กรรมการอิสระ
จํานวนปี ที่เคยดํารงตําแหน่งกรรมการ(ถึง 31 ธันวาคม 2563) : 29 ปี
ความเกี่ยวข้ องกับผู้บริ หารหรื อ
ไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่น
-กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
-กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน : ไม่มี
-กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2563
7/7 ครัง้
-การประชุมกรรมการ
-การประชุมกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครัง้
ไม่มีสว่ นได้ เสียพิเศษกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วม/หรื อนิตบิ คุ คลที่มีความขัดแย้ ง
ไม่ได้ เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯเป็ นไปตามข้ อกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหรื อ
นิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทั ้งนี ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนั ้น ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือน ประจํา หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทั ้งคูส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั ้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี
ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จาก บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหรื อนิตบิ คุ คลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ คุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนั ้นด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้
ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3
ประว ัติกรรมการทีอ
่ อกตามวาระเสนอให้ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ เลือกตงเข้
ั้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่

ชื่อ-นามสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
การถือหุ้นใน PRAKIT
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์การทํางาน
ปี 2563 - ปั จจุบนั
ปี 2547 - ปั จจุบนั
2529-2544

นายวิเชียร นาคอินทนนท์
28 มีนาคม 2492
72 ปี
ไทย
ไม่มี
มัธยมศึกษา ปี ที่ 3
โรงเรี ยนวัดรางบัว
ไม่มี
กรรมการ บจก.จัดหางานไดเร็ คท์ เรสพ็อนซ์(ประเทศไทย)
กรรมการ บมจ.ประกิต โฮลดิ ้งส์
กรรมการรองผู้จดั การ บมจ.ประกิต โฮลดิ ้งส์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั ้ง กรรมการ
จํานวนปี ที่เคยดํารงตําแหน่งกรรมการ(ถึง 31 ธันวาคม 2563) : 29 ปี
ความเกี่ยวข้ องกับผู้บริ หารหรื อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่น
-กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
-กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน : มี
-กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ : ไม่มี
คุณสมบัตติ ้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชน จํากัด : ไม่มี
สัดส่วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2563
-การประชุมกรรมการ
7/7 ครัง้
ไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วม/หรื อนิตบิ คุ คลที่มีความขัดแย้ ง
ไม่ได้ เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

