สิ่งที่สงมาดวย 5.
ขอมูลเบื้องตนและประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
1. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในป 2560 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 2560 ซึ่งเปนปที่หา
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) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่ง ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดวย
(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 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 หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ
เคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือให
เชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ
หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให
บริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณ
มูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยง
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สิ่งที่สงมาดวย 5.
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 หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(6) ไม เ ปน หรือ เคยเปน ผูใ หบริการทางวิ ชาชีพใดๆ ซึ่ง รวมถึง การใหบริก ารเปน ที่ป รึกษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการ
ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน
(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
(9) ไมมลี ักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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สิ่งที่สงมาดวย 5.
3.ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
1) นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

: กรรมการอิสระ

อายุ

: 65 ป

การศึกษา

: ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) ทะบียนเลขที่ 2960
ประเทศไทย
วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
สมาคมผูตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา
วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)
สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Ethical Leadership Program รุนที่ 2/2558
หลักสูตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
หลักสูตร Anti Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557
หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุน 1/2554
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 25/2554
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุน 1/2552
หลักสูตร Refresher Course DCP รุน 2/2552
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
รุน 2/2551
หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน 7/2551
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุน1/2550
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุน 5/2550
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุน 1/2549
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 2/2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 38/2546
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2546

ประวัติการทํางาน

: 2559 – ปจจุบัน
2559 – ปจจุบัน

2559 – ปจจุบัน
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กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด พาวเวอร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง

สิ่งที่สงมาดวย 5.
ประวัติการทํางาน (ตอ)

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)

: 2555 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2553 – ปจจุบัน
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยวาโก
2547 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บมจ. บรุคเคอร กรุป
: ไมมี (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560)

สัดสวนถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%)

: ไมมี (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560)

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: 3 บริษัท

บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
บมจ. ไทยวาโก
บมจ.บรุคเคอร กรุป

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

: 2 บริษัท

บจก. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด พาวเวอร
บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแทนท

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

: ไมมี

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก

: 9 มีนาคม 2555

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

: 5 ป

รวมจํานวนปที่จะดํารงตําแหนงกรรมการจนครบวาระนี้

: 8 ป (จะครบวาระอีกครั้งป 2563)

การเขารวมการประชุม ในรอบป 2559
การเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
: 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
: 5 ครัง้ จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
- ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือ นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง
- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
- ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
- ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
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2) นายศิริ เหลืองสัวสดิ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ
อายุ

: 62 ป

การศึกษา

: มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมดานสําโรง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 105/2551

ประวัติการทํางาน

: 2557 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอรเบิล คิง เทรดดิ้ง
2555 – ปจจุบัน กรรมการ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2549 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2546 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล
2546 – 2551

บรรณาธิการบริหาร บจก. กอซซิปสตาร

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)

: 0.06 (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560)

สัดสวนถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%)

: ไมมี (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560)

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร

: ไมมี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร

บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (รวม 5 บริษัท)

: 7 บริษัท

ในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

บจก. เฮอรเบิล คิง เทรดดิ้ง
บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น

: ไมมี

ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก

: 9 มีนาคม 2555

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

: 5 ป

การเขารวมการประชุม ในรอบป 2559
การเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท

: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
: 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
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3) นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ
อายุ

: 37 ป

การศึกษา

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร Software and System,
University of Technology, Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ไมมี

ประวัติการทํางาน

: 2558 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. โมโน ทาเลนท สตูดิโอ
2558 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. โมโน ฟลม
2558 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. โมโน มิวสิค
2557 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)

: 0.21

(ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560)

สัดสวนถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%)

: 0.22

(ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560)

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร

: ไมมี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร

: 3 บริษัท

บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

ในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น

: ไมมี

ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก

: 21 กุมภาพันธ 2560 (แทนอัตราของนายโสรัชย อัศวะประภา)

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

: -

การเขารวมการประชุม ในรอบป 2559
การเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559

: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท

: -

การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหาร

: 27 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 28 ครั้ง
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