สิ่งที่สงมาดวย 5.
ขอมูลเบื้องตนและประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
1. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในป 2559 ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแลว และตามขอบังคับบริษัท ขอ 17.
กําหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคน
ที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” ดังนั้น กรรมการที่ตองออกตามวาระในป 2559 ซึ่งเปนปที่สี่
หลังการจดทะเบียนบริษัท จึงพิจารณาใหกรรมการที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ
2. นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ไดกําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เทากับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ดังนี้
(1)
ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย
นั้น ๆ ดวย
(2)
ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาต
ตอสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวน
ราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
(3)
ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
(4)
ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือให
เชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ
หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให
บริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณ
มูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยง
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กั น โดยอนุ โ ลม แต ใ นการพิ จ ารณาภาระหนี้ ดั ง กล า ว ให นั บ รวมภาระหนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว า งหนึ่ ง ป ก อ นวั น ที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5)
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(6)
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(7)
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(8)
ไมประกอบกิจการที่มีส ภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขั นที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรื อบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
(9)

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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3.ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม

1) นายพิชญ โพธารามิก
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ
อายุ

: 44 ป

การศึกษา

: ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
London School of Economics & Political Science, UK

ประวัติการทํางาน

: 2555 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2551 – ปจจุบัน กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

การถือหุนในบริษัท (ณ มีนาคม 2559): 2,240,234,780 หุน คิดเปน 72.24% ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

:

2 บริษัท
1. กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
2. กรรมการ – บมจ. ทีที แอนดที

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

:

29 บริษัท
กรรมการ - บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
จํานวน 15 บริษัท
กรรมการ - บริษัทยอยของ บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
จํานวน 11 บริษัท
กรรมการ - บจก. พินเวสท คอรปอเรชั่น
กรรมการ - บจก. พีวีเอส ดีเวลล็อปเมนท
กรรมการ - บจก. เอ็มเมอรัลด ฟารม

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น :
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

ไมมี

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก

: 9 มีนาคม 2555

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

: 4 ป

การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบป 2558 : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
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2) นายปรีชา ลีละศิธร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ
อายุ

: 53 ป

การศึกษา

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program
รุน 101/2556
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 25/2552

ประวัติการทํางาน

: 2555 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

การถือหุนในบริษัท (ณ มีนาคม 2559)

:

ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

:

ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

:

จํานวน 6 บริษัท
1. กรรมการผูจัดการ บมจ. หลักทรัพย ไอรา
2. กรรมการ บจก. ซีแพนเนล
3. กรรมการ บจก. ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส
4. กรรมการ บจก. แอ็ลไลแอนซ
5. กรรมการ บจก. อันดามัน ลันตา พร็อพเพอรตี้
6. กรรมการ บจก. มานะกิจเจริญ

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

: ไมมี

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก

: 9 มีนาคม 2555

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

: 4 ป

การเขารวมการประชุมคณะกรรมการ ในรอบป 2558
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท
: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
: 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง
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สิ่งที่สงมาดวย 5.

3) นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ
อายุ

: 51 ป

การศึกษา

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 101/2556
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 25/2552
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 7/2551

: 2555 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
การถือหุนในบริษัท (ณ มีนาคม 2559) :
ไมมี
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :
ไมมี
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :
จํานวน 9 บริษัท
ในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
1. กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
บจก. ขาวสารทรัพยสิน ดีเวลลอปเมนท
2. กรรมการ บจก. มีเดีย เชคเกอร ดีเวลลอปเมนท
3. กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอรี่
4. กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บจก. มีเดีย เชคเกอร
5. กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บจก. นินจา เอนเทอเทนเมนท
6. กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน
7. กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บจก. บานานา แอนด ซันส
8. กรรมการ บจก. เพรสทิจ กิฟท แอนด พรีเมี่ยม
9. กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บจก. นิวไวเต็ก

ประวัติการทํางาน

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
: ไมมี
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก
: 9 มีนาคม 2555
: 4 ป
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการ ในรอบป 2558
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท
: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
: 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง
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