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ขอ้มูลเบื้ องตน้และประวติักรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งใหม่ 

 

1. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการบริษทั 

การคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. 

กาํหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จาํนวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้ที่สุดกับ

ส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซ่ึงพ้นจากตาํแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาํแหน่งอกีได้ กรรมการที่จะต้อง

ออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกนั ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน

ที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุน้ันเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง” ดังน้ัน กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระในปี 2562 ซ่ึงเป็นปีที่หก

หลงัการจดทะเบยีนบริษทั จึงพจิารณาใหก้รรมการที่ดํารงตําแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่งตามวาระ  

2. นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ได้กาํหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ดังน้ี 

  (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม  ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี ให้นับรวมการถอืหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ

อสิระรายน้ัน ๆ ด้วย 

  (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจาํ หรือ

ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกนั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี

อาํนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนคาํขออนุญาต

ต่อสาํนักงาน  ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน

ราชการซ่ึงเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

  (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือบุคคล

ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

  (4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธท์างธุรกจิกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวันที่ย่ืนคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการค้าที่กระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทาํนองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้

บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ

ตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทขึ้ นไป แล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณ

มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑใ์นการทาํรายการที่เกี่ยวโยง
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กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่ เกิดขึ้ นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่ มี

ความสมัพันธท์างธุรกจิกบับุคคลเดียวกนั 

  (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ         

ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ         

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ

ทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนคาํขออนุญาตต่อ

สาํนักงาน 

  (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ      

ผู้ถอืหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

  (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกนิร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกจิการที่มี

สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกบักจิการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

  (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาํให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของบริษัท 
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3.ประวติักรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดร้บัเสนอช่ือกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งใหม่ 

 

1)   นายพชิญ ์โพธารามิก 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :   ประธานกรรมการ 

อายุ    :   47 ปี 

การศึกษา   :   ปริญญาตรี สาขาการจัดการ 

        London School of Economics & Political Science, UK 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : ไม่มี  

ประวัติการทาํงาน  :   2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 

    2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บมจ. จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล 
 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 64.29 (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561) 

สดัส่วนถอืใบสาํคัญแสดงสทิธขิองบริษัท (%)  : 59.73 (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561)  
 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  บมจ. จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล  
 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร :   30 บริษัท 

ในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)      กรรมการ  15 บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี     

  กรรมการ  10 บริษัทย่อยของ บมจ. จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล  

     กรรมการ  บจก. พินเวสท ์ฟู้ด แอนด์ เรสเตอรองท ์ 

  กรรมการ บจก. แจส โฮลดิ้ ง 2017   

     กรรมการ บจก. พินเวสท ์คอร์ปอเรช่ัน 

     กรรมการ บจก. พีวีเอส ดีเวลลอ็ปเมนท ์

    กรรมการ บจก. เอม็เมอรัลด์ ฟาร์ม 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น :   ไม่มี 
ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 9 มีนาคม 2555 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  : 7 ปี  

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2561 
   การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 : 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 คร้ัง 
   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 คร้ัง 
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2)   นายปรีชา ลีละศิธร 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :    กรรมการอสิระ 

อายุ : 56 ปี  

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกจิ  

  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่น 101/2556 

  - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2552 

ประวัติการทาํงาน : 2555 – ปัจจุบัน    กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 

    สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)      : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561) 

สดัส่วนถอืใบสาํคัญแสดงสทิธขิองบริษัท (%)        : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561)  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  : ไม่มี  
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  :   6 บริษัท  

 ในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   กรรมการ บจก. ซีแพนเนล 

   รองประธานกรรมการบริหาร บจก. วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ 

   กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า 

   กรรมการ บจก. แอล็ไลแอนซ์  

   กรรมการ บจก. อนัดามัน ลันตา พรอ็พเพอร์ตี้  

   กรรมการ บจก. มานะกจิเจริญ  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น : ไม่มี 
ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 9 มีนาคม 2555 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 7 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง 

                                                                               จะดาํรงตาํแหน่งรวมเป็นจาํนวน 10 ปี) 

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2561 

   การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 : 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 คร้ัง 

   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 คร้ัง 
  การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 คร้ัง 

 การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ : 2 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 คร้ัง 
 

ความสมัพันธก์บับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

-  ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

-  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจาํ  

-  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  

-  ไม่มีความสมัพันธท์างธุรกจิที่มีนัยสาํคัญอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ 
-  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น  

 ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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3) นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนุกุล   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :    กรรมการอสิระ 

อายุ : 54 ปี 

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

      ปริญญาโท บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ  

การอบรมหลักสตูรกรรมการ :  ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - Director Accreditation Program (DAP) English Program  รุ่น 101/2556 

  - หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2552 

    หลักสตูรวิทยาการผู้นาํไทย-จีน รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

หลักสตูรการป้องกนัราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 58  ปีการศึกษา 

2558 – 2559 สถาบันวิชาการป้องกนัประเทศ วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร 

  หลักสตูรผู้บริหารระดับสงู รุ่นที่ 7/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

  ประวัติการทาํงาน : 2555 – ปัจจุบัน    กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  

    และพิจารณาค่าตอบแทน 

   บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)      :   0.04 (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561) 

สดัส่วนถอืใบสาํคัญแสดงสทิธขิองบริษัท (%)        : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561)  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  : ไม่มี  
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  :   9 บริษัท  

 ในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   กรรมการ บจก. เดอะ โลโค โมช่ัน  

กรรมการ บจก. โฟร์ สตรอง วินด์ส 

กรรมการ บจก. มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์ 

กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอร่ี  

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. มีเดีย เชคเกอร์ 

กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน 

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. บานาน่า แอนด์ ซันส ์ 

กรรมการ บจก. เพรสทจิ กฟิท ์แอนด์ พรีเม่ียม 

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. นิวไวเตก็ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น : ไม่มี 
ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 9 มีนาคม 2555 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 7 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง 

                                                                               จะดาํรงตาํแหน่งรวมเป็นจาํนวน 10 ปี) 

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2561 

   การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 : 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 คร้ัง 

   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 คร้ัง 
  การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 คร้ัง 

 การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ : 2 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 คร้ัง 
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ความสมัพันธก์บับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

-  ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

-  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจาํ  

-  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  

-  ไม่มีความสมัพันธท์างธุรกจิที่มีนัยสาํคัญอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ 
-  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น 

 ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 


