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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 

 
 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ  คู่สมรสของนายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์    
และผู้บริหาร     (ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา 
        ค่าตอบแทน กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และ 
                    ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร)  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  - 7 ปีนบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่  

  12 มีนาคม 2558 

- 2 ปีนบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้กลบัมาด ารงต าแหน่งเป็น  
  กรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่งจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
  ประจ าปี 2563 เม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2563  

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 เขา้รว่มประชมุ 4 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 4 ครัง้ 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 2 ครัง้ 
จากการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 

 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร    ไม่มี 
ในกิจการอ่ืนทีอ่าจก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ   ไม่มี 
และผู้บริหาร 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  - 5 ปีนบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่  
  8 พฤศจิกายน 2560 

- 3 ปีนบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้กลบัมาด ารงต าแหน่งเป็น  
  กรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่งจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
  ประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 18 มีนาคม 2562  

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 เขา้รว่มประชมุ 4 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 4 ครัง้ 
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