
ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกต ัง้เขา้ดํารงตําแหนง่กรรมการอกีวาระหนึง่

ช่ือ-นามสกุล นายวิเชียร  นาคอินทนนท์

วนั/เดือน/ปีเกิด 28/3/2492

อายุ 69 ปี

สญัชาต ิ ไทย

การถือหุ้นใน PRAKIT ไม่มี

การศกึษา มธัยมศกึษา ปีท่ี 3

โรงเรียนวดัรางบวั

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน

ปี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.ประกิต โฮลดิง้ส์

2529-2544 กรรมการรองผู้จดัการ บมจ.ประกิต โฮลดิง้ส์

2521-2529 กรรมการรองผู้จดัการ บจก.ประกิต แอนด์ แอสโซซเิอทส์

2511-2521 พนกังานฝ่ายศลิป์ บจก.ดีทแฮล์ม

2508-2511 พนกังานฝ่ายศลิป์ Loxley (Thailand) Co.,Ltd.

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ

จํานวนปีท่ีเคยดํารงตําแหน่งกรรมการ(ถงึ 31 ธนัวาคม 2560)  :  26 ปี

ความเก่ียวข้องกบัผู้บริหารหรือ

    ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน

-กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไม่มี

-กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน   :  ไม่มี

-กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ     :  ไม่มี

คณุสมบตัต้ิองห้ามตามพระราชบญัญัต ิบริษัทมหาชน จํากดั   :    ไม่มี

สดัสว่นการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ ในรอบปี 2560

-การประชมุกรรมการ           7/7 ครัง้

ไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิตบิคุคลท่ีมีความขดัแย้ง

ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (ผู้สอบบญัชี/ท่ีปรึกษากฎหมาย)

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอสิระ

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3



นิยามกรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอสิระของบริษัทฯเป็นไปตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ โดยต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ
     นิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ด้วย
2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน ประจํา หรือผู้ มีอํานาจ
     ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความ
    ขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี
3.  ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บดิา มารดา
     คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะ
    ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความ
     ขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้น
     รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
    น้อยกวา่สองปี
5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
    และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี
    ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่
    จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี
6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
    เงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิตบิคุคลท่ีอาจ
    มีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวชิาชีพเป็นนิตบิคุคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ 
    ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
    ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี
7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้
    ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 



ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกต ัง้เขา้ดํารงตําแหนง่กรรมการอกีวาระหนึง่

ช่ือ-นามสกุล นายโสมนัส ณ บางช้าง

วนั/เดือน/ปีเกิด 24  พฤศจิกายน  2492

อายุ 69 ปี

สญัชาต ิ ไทย

การถือหุ้นใน PRAKIT ไม่มี

การศกึษา ปริญญาโทบริหารธรุกิจ 

Southeastern Oklahoma State University

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Directors Accrediation Program (DAP)

ประสบการณ์การทํางาน

ปี 2542-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ.ประกิต โฮลดิง้ส์

2542-2545 ท่ีปรึกษาทางบญัชีและการเงิน บจก.ธรณีพพิฒัน์

2531-2542 ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ.ประกิต โฮลดิง้ส์

2522-2531 ผู้จดัการฝ่ายบริหาร บจก.ดีทแฮล์มโฆษณา

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอสิระ

จํานวนปีท่ีเคยดํารงตําแหน่งกรรมการ(ถงึ 31 ธนัวาคม 2560)   :  26 ปี

ความเก่ียวข้องกบัผู้บริหารหรือ

    ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน

-กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :   ไม่มี

-กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน   :  1 แห่ง

    กรรมการ บจก.สารภี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

-กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ     :  ไม่มี

สดัสว่นการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2560

-การประชมุกรรมการ           7/7 ครัง้

-การประชมุกรรมการตรวจสอบ         4/4 ครัง้

ไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิตบิคุคลท่ีมีความขดัแย้ง

ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (ผู้สอบบญัชี/ท่ีปรึกษากฎหมาย)

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอสิระ

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3


