สิงทีส่งมาด้ วย 5.
ข้อมูลเบืองต้นและประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระและได้รบั การเสนอชือกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษทั
การคัดเลือกผู้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระของบริษัทในปี 2563 ได้ ผ่านการพิ จารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทังคณะกรรมการบริษัท แล้ ว และตามข้ อบังคับบริษัท ข้ อ .
กําหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม ( / ) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนัน ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทสุี ดกับ
ส่วนหนึงในสาม ( / ) กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการทีจะต้ อง
ออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน ให้ จับสลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคน
ทีอยู่ ในตําแหน่ งนานทีสุดนันเป็ น ผู้ออกจากตําแหน่ ง” ดังนัน กรรมการที ต้องออกตามวาระในปี 2563 ซึ งเป็ นปี ที
แปดหลังการจดทะเบียนบริษทั จึ งพิจารณาให้กรรมการทีดํารงตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งตามวาระ
2. นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้ กาํ หนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที ทจ. 28/2551 เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) ดังนี
(1) ถือ หุ้ น ไม่ เกิน ร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้ น ทีมีสิท ธิออกเสียงทังหมดของบริษั ท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่ อ ย
บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัท ทังนี ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ทเกี
ี ยวข้ องของกรรมการ
อิสระรายนัน ๆ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงานทีปรึกษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรือ
ผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุ ญาต
ต่อสํานักงาน ทังนี ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกรรมการอิ
ี
สระเคยเป็ นข้ าราชการ หรือทีปรึกษาของส่วน
ราชการซึงเป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี าํ นาจควบคุม หรือบุคคล
ทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรือผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของผู้ทมีี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า
สองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่ าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับ
หรือให้ ก้ ูยืม คําประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน หนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้
บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนีทีต้ องชําระต่ ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่ ร้อยละสามของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตังแต่ยีสิบล้ านบาทขึนไป แล้ วแต่ จาํ นวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนีดังกล่าวให้ เป็ น ไปตามวิธกี ารคํานวณ
มูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยง
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กัน โดยอนุ โลม แต่ ใ นการพิ จ ารณาภาระหนี ดั ง กล่ าว ให้ นั บ รวมภาระหนี ที เกิด ขึนในระหว่ า งหนึ งปี ก่ อ นวั น ที มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษั ท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ว ม ผู้ถือหุ้ น รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอาํ นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(6) ไม่ เป็ นหรือ เคยเป็ นผู้ ให้ บริการทางวิชาชีพ ใดๆ ซึ งรวมถึงการให้ บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรื อ
ทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้ รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอาํ นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการ
ทางวิชาชีพนันด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่ าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุ ญาตต่ อ
สํานักงาน
(7) ไม่เป็ น กรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถอื หุ้นซึงเป็ นผู้ทเกี
ี ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้ นส่วนทีมีนัยในห้ างหุ้ นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนั กงาน ทีปรึกษาทีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท
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3.ประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ และได้รบั เสนอชือกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
1) นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง
อายุ
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
: 68 ปี
: บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะบียนเลขที 2960
ประเทศไทย
วุฒิบตั รผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา
วุฒิบตั รผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุ่นที 1
สถาบันพัฒนาข้ าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
: ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
รุ่นที 4/2560
หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที 2/2558
หลักสูตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
หลักสูตร Anti Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557
หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 25/2554
หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee
รุ่นที 1/2554
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552
หลักสูตร Refresher Course DCP รุ่น 2/2552
หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management รุ่น 2/2551
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 5/2550
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2550
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 1/2549
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546
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ประสบการณ์ทํางาน
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ หอการค้ าไทยและสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ปัจจุบัน อนุกรรมการการทําบัญชีชุดเดียว, ทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสาขา
และทีปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้ านบัญชีภาษีอากร
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชนหลายแห่ง
และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 - 2562
อนุกรรมการตรวจสอบ
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนฯ
พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
2560 – พ.ย. 2562 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2555 – พ.ย. 2562 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ิตี แอนด์ พาวเวอร์
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง
2553 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้
2547 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บมจ. บรุค๊ เคอร์ กรุป๊
2543 – 2559
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.เหมราชพัฒนาทีดิน
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั อืน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแท้นท์

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) : ไม่มี*
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน
ทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

: ไม่มี

วันทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการครังแรก
: 9 มีนาคม 2555
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่งกรรมการ
: 8 ปี
การเข้ าร่วมการประชุมในรอบปี 2562
การเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562 : 1 ครัง จากการประชุมทังสิน 1 ครัง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท
: 7 ครัง จากการประชุมทังสิน 7 ครัง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
: 5 ครัง จากการประชุมทังสิน 5 ครัง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2 ครัง จากการประชุมทังสิน 2 ครัง
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สิงทีส่งมาด้ วย 5.
ความสัมพันธ์กบั บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา
- ไม่เป็ นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิตบิ ุคคล
ทีอาจมีความขัดแย้ ง
- ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา
- ไม่เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือทีปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าทีได้ อย่างเป็ นอิสระ
*สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
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สิงทีส่งมาด้ วย 5.
2) นายศิริ เหลืองสวัสดิ
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง : กรรมการ
อายุ

: 65 ปี

การศึกษา

: มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนมัธยมด่านสําโรง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551

การดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนฯ

:

การดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษัทอืน

:

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิง

2549 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (รวม บริษัท)

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บจก. แองเจิล เทรดดิง อินเตอร์เนชันแนล

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) : ไม่มี*
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน : ไม่มี
ทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
วันทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการครังแรก

: 9 มีนาคม 2555

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่งกรรมการ

: 8 ปี

การเข้ าร่วมการประชุมในรอบปี 2562
การเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562

: 1 ครัง จากการประชุมทังสิน 1 ครัง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท

: 7 ครัง จากการประชุมทังสิน 7 ครัง

*สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
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สิงทีส่งมาด้ วย 5.
3) นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง : กรรมการ
อายุ

: 40 ปี

การศึกษา

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์
University of Technology, Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560

การดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนฯ

:

พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสียง

2557– พ.ย. 2562

ประธานเจ้ าหน้ าทีปฎิบตั กิ าร
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษัทอืน

:

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (รวม

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) : 0.19*
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน : ไม่มี
ทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
วันทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการครังแรก

: 21 กุมภาพันธ์ 2560

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่งกรรมการ

: 3 ปี

การเข้ าร่วมการประชุมในรอบปี 2562
การเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562

: 1 ครัง จากการประชุมทังสิน 1 ครัง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท

: 7 ครัง จากการประชุมทังสิน 7 ครัง

การเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร

: 22 ครัง จากการประชุมทังสิน 23 ครัง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง : 5 ครัง จากการประชุมทังสิน 5 ครัง
*สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
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บริษัท)

