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ขอ้มูลเบืองตน้และประวติักรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระและไดร้บัการเสนอชือกลบัเขา้ดํารงตาํแหน่งใหม ่

 

1. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการบริษทั 

การคัดเลือกผู้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระของบริษัทในปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  รวมทังคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ . 

กาํหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจาํปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึงในสาม ( / ) ของ

จาํนวนกรรมการในขณะนัน ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้ทสีดุกับ

ส่วนหนึงในสาม ( / ) กรรมการซงึพ้นจากตาํแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารบัตาํแหน่งอกีได้ กรรมการทจีะต้อง

ออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทสีองภายหลังจดทะเบยีนบริษัทนัน ให้จับสลากกนั ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน

ทอียู่ในตาํแหน่งนานทสีุดนันเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง” ดังนัน กรรมการทีตอ้งออกตามวาระในปี 2563 ซึงเป็นปีที

แปดหลงัการจดทะเบียนบริษทั จึงพจิารณาใหก้รรมการทีดํารงตําแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่งตามวาระ  

2. นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ได้กาํหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ท ีทจ. 28/2551 เรอืง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทอีอกใหม่ ฉบับลงวันท ี15 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2551 (รวมทงัทไีด้มีการแก้ไขเพิมเตมิ) ดงัน ี

  (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุ้ นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม  ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท ทงัน ีให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ทเีกยีวข้องของกรรมการ

อสิระรายนนั ๆ ด้วย 

  (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทมีีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานทปีรึกษาทไีด้เงินเดอืนประจาํ หรือ

ผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บรษิัทย่อยลาํดับเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืของผู้มี

อาํนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันทยืีนคาํขออนุญาต

ต่อสาํนักงาน  ทงันี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกีรรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ หรอืทปีรึกษาของส่วน

ราชการซงึเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท 

  (3) ไม่เป็นบุคคลทมีีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะทเีป็น บดิา

มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร  รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีาํนาจควบคุม หรือบุคคล

ทจีะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรอืผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

  (4) ไม่มีหรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะทอีาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผู้ถือหุ้นทมีีนัย หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของผู้ทมีีความสมัพันธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวันทยืีนคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

ความสมัพันธท์างธุรกจิดังกล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการค้าทกีระทาํเป็นปกติเพือประกอบกจิการ การเช่าหรือให้

เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ยืม คาํประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทาํนองเดียวกัน ซึงเป็นผลให้

บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนีทีต้องชาํระต่ออกีฝ่ายหนึง ตังแต่ร้อยละสามของสนิทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ

ตงัแต่ยีสบิล้านบาทขนึไป แล้วแต่จาํนวนใดจะตาํกว่า ทังนี การคาํนวณภาระหนีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธกีารคาํนวณ

มูลค่าของรายการทเีกยีวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑใ์นการทาํรายการทเีกยีวโยง
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กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปีก่อนวันทีมี

ความสมัพันธท์างธรุกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

  (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ         

ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของสาํนักงานสอบบัญชี ซึงมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันทยืีนคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือ         

ทปีรึกษาทางการเงิน ซึงได้รบัค่าบริการเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอืหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทมีีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการ

ทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันทียืนคาํขออนุญาตต่อ

สาํนักงาน 

  (7) ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเพือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ      

ผู้ถอืหุ้นซงึเป็นผู้ทเีกยีวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

  (8) ไม่ประกอบกจิการทมีีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทมีีนัยกบักจิการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนทมีีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับ

เงินเดอืนประจาํ หรือถอืหุ้นเกนิร้อยละหนงึของจาํนวนหุ้นทมีีสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบริษัทอนื ซงึประกอบกจิการทมีี

สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขันทมีีนัยกบักจิการของบริษัทหรอืบริษัทย่อย  

  (9) ไม่มีลกัษณะอนืใดททีาํให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



สงิทสี่งมาด้วย 5. 
 

-43- 
 

3.ประวติักรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ และไดร้บัเสนอชือกลบัเขา้ดํารงตาํแหน่งใหม ่

 
1)   นางพรรณี วรวุฒิจงสถติ 
ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตงั :   ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ  

อายุ    :   68 ปี 
การศึกษา   :   บญัชีมหาบณัฑติ (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะบียนเลขท ี2960  

    ประเทศไทย 

 วุฒิบตัรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)  

 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา 

 วุฒิบตัรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)  

 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุ่นท ี1  

 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยุตธิรรม 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ :  ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสตูร Driving Company Success with IT Governance (ITG)  

รุ่นท ี4/2560 

หลักสตูร Ethical Leadership Program รุ่นท ี2/2558 

หลักสตูร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557 

หลักสตูร Anti Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557 

หลักสตูร Role of the Chairman Program รุ่น 25/2554 

หลักสตูร Role of the Nomination and Governance Committee  

รุ่นท ี1/2554 

หลักสตูร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552 

หลักสตูร Refresher Course DCP รุ่น 2/2552 

หลักสตูร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551 

หลักสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management รุ่น 2/2551 

หลักสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 5/2550 

หลักสตูร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2550 

หลักสตูร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 1/2549 

หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547 

หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546 

หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546 
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ประสบการณท์ํางาน 

ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์

ปัจจุบัน  อนุกรรมการการทาํบญัชีชุดเดยีว, ทปีรึกษาคณะกรรมการบริหารสาขา 

และทปีรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี ด้านบญัชีภาษีอากร 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชนหลายแห่ง 

และสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

2559 - 2562 อนุกรรมการตรวจสอบ 

 สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ 

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ 

2555 – ปัจจุบัน         กรรมการอสิระ 

2560 – พ.ย. 2562    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2555 – พ.ย. 2562    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

 บมจ. ดบับลิวเอชเอ ยูทลิิต ีแอนด ์พาวเวอร ์

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดงิ  

2553 – ปัจจุบัน   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้ 

2547 – ปัจจุบัน   กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา  

 และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บมจ. บรุค๊เคอร์ กรุป๊ 

2543 – 2559 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ   

 กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.เหมราชพัฒนาทดีนิ  

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัอืน 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ 

บจก. พี ดบับลิว คอนซัลแท้นท ์

สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%)   : ไม่มี* 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอนื :   ไม่มี 

ทอีาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

วันทไีด้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการครงัแรก : 9 มีนาคม 2555 

จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการ  : 8 ปี  

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2562 
   การเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 : 1 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 1 ครงั 
   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 7 ครงั 

   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 5 ครงั 

   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  :  2 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 2 ครงั 
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ความสมัพันธก์บับริษัท/บริษัทใหญ่/บรษิัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทอีาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 

หรือในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา 

- ไม่เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิตบิุคคล 

ทอีาจมคีวามขัดแย้ง  

- ไม่เป็นกรรมการทมีสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืทปีรึกษาทไีด้รับเงินเดอืนประจาํ  

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือทปีรึกษากฎหมาย)  

- ไม่มีความสมัพันธท์างธรุกจิทมีีนัยสาํคญัอนัอาจมผีลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าทไีด้อย่างเป็นอสิระ 

 

*สดัส่วนการถือหุ้น ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทยัีงไม่บรรลนุิติภาวะ 
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2) นายศิริ  เหลืองสวสัดิ  

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตงั :    กรรมการ 

อายุ : 65 ปี  

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย  

  โรงเรียนมัธยมด่านสาํโรง 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน

บริษัทจดทะเบยีนฯ 

: 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ  

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน

บริษัทอนื 

: 2557 – ปัจจุบัน 

 

2549 – ปัจจุบัน 

 

2546 – ปัจจุบัน 

กรรมการ  

บจก. เฮอร์เบิล คงิ เทรดดงิ 

กรรมการ  

บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (รวม  บริษัท) 

กรรมการ  

บจก. แองเจิล เทรดดงิ อนิเตอรเ์นชันแนล 

สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%)   : ไม่มี* 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอนื :   ไม่ม ี

ทอีาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

วันทไีด้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการครงัแรก : 9 มีนาคม 2555 

จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการ  : 8 ปี  

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2562 

   การเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 : 1 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 1 ครงั 

   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 7 ครงั 

 

*สดัส่วนการถือหุ้น ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทยัีงไม่บรรลนุิติภาวะ 
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3)   นายปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตงั :    กรรมการ 

อายุ : 40 ปี  

การศึกษา : ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ปรญิญาโท สาขาวิศวกรรมซอฟแวร ์

  University of Technology, Australia 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน

บริษัทจดทะเบยีนฯ 

: พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน 

2560 – ปัจจุบัน 

2557 – ปัจจุบัน 

2557– พ.ย. 2562 

ประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

กรรมการ  

กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสยีง 

ประธานเจ้าหน้าทปีฎบิตักิาร 

 

บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน

บริษัทอนื 

: 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (รวม  บริษัท) 

สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%)   : 0.19* 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอนื :   ไม่ม ี

ทอีาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

วันทไีด้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการครงัแรก : 21 กุมภาพันธ ์2560 

จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการ  : 3 ปี  

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2562 

   การเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 : 1 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 1 ครงั 

   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 7 ครงั 

   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบรหิาร : 22 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 23 ครงั 

   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสยีง : 5 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 5 ครงั 

 

*สดัส่วนการถือหุ้น ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทยัีงไม่บรรลนุิติภาวะ 


