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ขอมูลเบ้ืองตนและประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
 

1. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษัท 
การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระของบริษัทในป 2560 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 กรรมการที่ตองออกตามวาระในป 2560 ซึ่งเปนปที่หา
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 ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการ

อิสระรายนั้น ๆ ดวย 

  (2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือ

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 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 หรือ

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือ

เคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา

สองปกอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

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 หรือ         

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

  (6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือ         

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการ

ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอ

สํานักงาน 

  (7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ      

ผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

  (8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย  

  (9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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3.ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับเสนอช่ือกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
 
1)   นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงตั้ง :   กรรมการอิสระ 

อายุ    :   65 ป 

การศึกษา   :   ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) ทะบียนเลขท่ี 2960  

        ประเทศไทย 

        วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)  

        สมาคมผูตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา 

        วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)  
        สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  หลักสูตร Ethical Leadership Program รุนท่ี 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 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

     บมจ. โมโน  เทคโนโลยี        

       2559 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
       ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

       บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด พาวเวอร  

       2559 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

       บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  
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ประวัติการทํางาน (ตอ) :   2555 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

       บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 

     2553 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

       บมจ.ไทยวาโก  
       2547 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
       ประธานคณะกรรมการสรรหา 

       และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

       บมจ. บรุคเคอร กรุป 
 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : ไมมี (ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560) 

สัดสวนถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%)  : ไมมี  (ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560)  

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :    3 บริษัท บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  

ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  บมจ. ไทยวาโก  
  บมจ.บรุคเคอร กรุป 
 

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :   2 บริษัท บจก. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด พาวเวอร  

ในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)          บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแทนท 
 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน :   ไมมี 
ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการคร้ังแรก : 9 มีนาคม 2555 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ  : 5 ป  

รวมจํานวนปท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการจนครบวาระนี้  : 8 ป (จะครบวาระอีกคร้ังป 2563) 

การเขารวมการประชุม ในรอบป 2559 
   การเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 : 1 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 1 คร้ัง 
   การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 7 คร้ัง 

   การเขารวมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 5 คร้ัง 

 

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 

- ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือ นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขัดแยง  

- ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา  

- ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย)  

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ 

- ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้น เพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูท่ีเก่ียวของกับผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
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2)   นายศิริ เหลืองสัวสดิ์ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงตั้ง :    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 วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560) 

สัดสวนถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%)        : ไมมี    (ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560)  

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร  : ไมมี  

ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :  7 บริษัท บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (รวม 5 บริษัท) 

ในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)  บจก. เฮอรเบิล คิง เทรดดิ้ง 

  บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน  : ไมมี 

ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการคร้ังแรก  : 9 มีนาคม 2555 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ    : 5 ป  

การเขารวมการประชุม ในรอบป 2559 

   การเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559   : 1 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 1 คร้ัง 

   การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท   : 7 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 7 คร้ัง 
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3) นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงตั้ง :    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 กรรมการบริหารความเส่ียง 

   และประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ  

   บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)     : 0.21     (ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560) 

สัดสวนถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%)       : 0.22     (ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560) 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : ไมมี  

ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :  3 บริษัท บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี  

ในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)   

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน : ไมมี 

ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการคร้ังแรก : 21 กุมภาพันธ 2560 (แทนอัตราของนายโสรัชย อัศวะประภา) 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ  : -  

การเขารวมการประชุม ในรอบป 2559 

  การเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 : 1 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 1 คร้ัง 

  การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : - 

  การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหาร : 27 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 28 คร้ัง 


