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ขอมูลเบ้ืองตนและประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
 

1. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษัท 
การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระของบริษัทในป 2559 ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  รวมท้ังคณะกรรมการบริษัทแลว และตามขอบังคับบริษัท ขอ 17. 
กําหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการท่ีจะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคน
ท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” ดังนั้น กรรมการท่ีตองออกตามวาระในป 2559 ซึ่งเปนปที่ส่ี
หลังการจดทะเบียนบริษัท จึงพิจารณาใหกรรมการที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ  

2. นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ไดกําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เทากับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) ดังนี้ 
(1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระราย
นั้น ๆ ดวย 
(2)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาต
ตอสํานักงาน  ท้ังนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวน
ราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
(3)  ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดา
มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร  รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 
(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเชาหรือให
เชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ
หรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให
บริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตั้งแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ท้ังนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณ
มูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยง
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กัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ ท่ีเกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันท่ีมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
(7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 
(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 
หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย  
(9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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3.ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับเสนอช่ือกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
 
 
1) นายพิชญ โพธารามิก 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงตั้ง :    กรรมการ 

อายุ : 44 ป 

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

ประวัติการทํางาน : 2555 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 
  2551 – ปจจุบัน กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
   บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
การถือหุนในบริษัท (ณ มีนาคม 2559):   2,240,234,780 หุน คิดเปน 72.24% ของหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : 2 บริษัท 
ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  1. กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
   บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล 
  2. กรรมการ – บมจ. ทีที แอนดที  
  
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : 29 บริษัท 
ในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)  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/ผูบริหารในกิจการอ่ืน : ไมมี 
ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการคร้ังแรก : 9 มีนาคม 2555 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ  : 4 ป  

การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบป 2558 : 5 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 5 คร้ัง 
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2) นายปรีชา ลีละศิธร 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงตั้ง :    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 : ไมมี  
ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : จํานวน 6 บริษัท 
ในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)  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/ผูบริหารในกิจการอ่ืน : ไมมี 
ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการคร้ังแรก : 9 มีนาคม 2555 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ  : 4 ป  

การเขารวมการประชุมคณะกรรมการ ในรอบป 2558  

การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 5 คร้ัง 
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 3 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 4 คร้ัง 
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน :   2 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 2 คร้ัง 
 
 
 



สิ่งที่สงมาดวย 5. 
 

-37- 
 

 
3) นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงตั้ง :    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.) รุนท่ี 7/2551 

ประวัติการทํางาน : 2555 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
   และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
   บริษัท โมโน  เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
การถือหุนในบริษัท (ณ มีนาคม 2559) : ไมมี 
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร     : ไมมี  
ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร     : จํานวน 9 บริษัท 
ในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 1. กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
 บจก. ขาวสารทรัพยสิน ดีเวลลอปเมนท 
 2. กรรมการ บจก. มีเดีย เชคเกอร ดีเวลลอปเมนท  
 3. กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอร่ี  
 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 พรีเม่ียม 
 9. กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บจก. นิวไวเต็ก 
 
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน : ไมมี 
ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
วันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการคร้ังแรก : 9 มีนาคม 2555 
จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ  : 4 ป  
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการ ในรอบป 2558  
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 5 คร้ัง 
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 3 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 4 คร้ัง 
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน :   2 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 2 คร้ัง 


