
ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง

ช่ือ-นามสกุล ดร.มนูญ  พาหริะ

วนั/เดือน/ปีเกิด 29  เมษายน 2482

อายุ 81 ปี

สญัชาติ ไทย

การถือหุ้นใน PRAKIT ไม่มี

การศกึษา ปริญญาตรีเศรษฐ์ศาสตร์   มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลยัฟิลปิปินส์

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลยัฮาวาย

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Directors Accrediation Program (DAP)

ประสบการณ์การทํางาน

ปี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน)

ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัเกริก

ปี 2544-2547 อธิการบดี มหาวิทยาลยัเกริก

ปี 2542-2444 คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ

จํานวนปีท่ีเคยดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ (ถึง 31 ธนัวาคม 2562)  :  16 ปี

จํานวนปีท่ีเสนอให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ  :  3 ปี (รวมเป็น 19 ปี)

ความเก่ียวข้องกบัผู้บริหารหรือ

    ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน

-กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน       ไม่มี

-กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน     ไม่มี

-กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ       ไม่มี

คณุสมบตัิต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชน จํากดั      ไม่มี

สดัสว่นการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ ในรอบปี 2562

-การประชมุกรรมการตรวจสอบ         4/4 ครัง้

-การประชมุกรรมการ           4/10 ครัง้

ไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบคุคลท่ีมีความขดัแย้ง

ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบญัชี/ท่ีปรึกษากฎหมาย)

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3



นิยามกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นไปตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ โดยต้องมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ

     นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน ประจํา หรือผู้ มีอํานาจ

     ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ

    ขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

3.  ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา

     คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะ

    ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ

     ขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้น

     รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่

    บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่

    น้อยกว่าสองปี

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

    และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี

    ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่

    จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

    เงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลท่ีอาจ

    มีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ 

    ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

    ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้

    ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 



ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกต ัง้เขา้ดํารงตําแหนง่กรรมการอกีวาระหนึง่

ช่ือ-นามสกุล นายปรีชา  เชาวโชตช่ิวง
วนั/เดือน/ปีเกิด 7  กนัยายน  2491

อายุ 72 ปี 

สญัชาติ ไทย

การถือหุ้นใน PRAKIT 0.23% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียง

การศกึษา ปริญญาตรีบริหารธรุกิจ

วิทยาลยัโอไฮโอคริสเตียน สหรัฐอเมริกา

หลกัสตูรนกับริหารการตลาด มหาวิทยาลยัโลซาน สวิสเซอร์แลนด์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Directors Accrediation Program (DAP)

ปี 2529-2550 กรรมการผู้จดัการ บมจ.ประกิต โฮลดิง้ส์

2523-2527 รองกรรมการ บจก.ลนิตาส

2518-2523 ผู้ อํานวยการตลาด บจก.เฟดเดอร์ส

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการ บมจ.ประกิต โฮลดิง้ส์

กรรมการ บจก.ไดเร็คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย)

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ

จํานวนปีท่ีเคยดํารงตําแหน่งกรรมการ(ถึง 31 ธนัวาคม 2562)  :  28 ปี

ความเก่ียวข้องกบัผู้บริหารหรือ

    ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน

-กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน       ไม่มี

-กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน     ไม่มี

-กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ       ไม่มี

คณุสมบตัิต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชน จํากดั      ไม่มี

สดัสว่นการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ ในรอบปี 2562

-การประชมุกรรมการ         10/10 ครัง้

ไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบคุคลท่ีมีความขดัแย้ง

ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบญัชี/ท่ีปรึกษากฎหมาย)

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3



ช่ือ-นามสกุล นายอภรัิกษ์ อภสิารธนรักษ์

วนั/เดือน/ปีเกิด 20  เมษายน 2515

อายุ 48 ปี

สญัชาติ ไทย

การถือหุ้นใน PRAKIT 5.24 % ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียง

การศกึษา ปริญญาตรีการตลาดและระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ

Southern Methodist University

ปริญญาโท บริหารธรุกิจ The University of North Carolina - Chapel Hill

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Directors Accrediation Program (DAP)

ประสบการณ์การทํางาน

ปี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มาร์เก็ตติง้ ไดร์ว เวิรลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากดั

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน)

ปี 2544-2550 ผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผน บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากดั

ปี 2537-2540 เจ้าหน้าท่ีการตลาด บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากดั

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน)

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ

จํานวนปีท่ีเคยดํารงตําแหน่งกรรมการ(ถึง 31 ธนัวาคม 2562)  :  12 ปี

ความเก่ียวข้องกบัผู้บริหารหรือ

    ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ มี-บตุรประธานกรรมการ นายประกิต อภิสารธนรักษ์

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน

-กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน       ไม่มี

-กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน    มี (6 บริษัท)

-กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ       ไม่มี

คณุสมบตัิต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชน จํากดั      ไม่มี

สดัสว่นการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ ในรอบปี 2562

-การประชมุกรรมการตรวจสอบ         4/4 ครัง้

-การประชมุกรรมการ           4/10 ครัง้

ไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบคุคลท่ีมีความขดัแย้ง

ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบญัชี/ท่ีปรึกษากฎหมาย)

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3


