
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. 

 

-44- 

 

ขอ้มูลเบื้ องตน้และประวติักรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

1. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการบริษทั 

การคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. 

ก าหนดให้ “ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ

ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอกีได้ กรรมการที่จะต้อง

ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกนั ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน

ที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง” ดังนั้น กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระในปี 2565 ซ่ึงเป็นปีที่สิบ

หลงัการจดทะเบียนบริษทั จึงพิจารณาใหก้รรมการที่ด ารงต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระ  

2. นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้  

  (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ

อสิระรายนั้น ๆ ด้วย 

  (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มี

อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาต

ต่อส านักงาน  ทั้งนี้  ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน

ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

  (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือบุคคล

ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

  (4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธท์างธุรกจิกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลักประกนัหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษทั

หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่

ยี่สบิล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี้  การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธกีารค านวณมูลค่าของ

รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. 

 

-45- 

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง

ธุรกจิกบับุคคลเดียวกนั 

  (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ         

ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ         

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ

ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ

ส านักงาน 

  (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ      

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

  (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกนิร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่มี

สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกบักจิการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

  (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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3.ประวติักรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และไดร้บัเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

1) นายเกรียงศักด์ิ เธยีรนุกุล 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

อายุ : 57 ปี  

การศึกษา /ประวัติอบรม : - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

- หลักสตูรผู้บริหารระดับสงูด้านการค้าและพาณิชย ์ ปี 2662 - 2563    

TEPCoT รุ่น 12 

- หลักสตูรวิทยาการผู้น าไทย-จนี รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

- หลักสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที ่58   

  ปีการศึกษา 2558 – 2559 วทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกนัประเทศ 

- หลักสตูรผู้บริหารระดับสงู จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7/2551 

- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

      Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่น 101/2556 

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการธุรกจิ 

ประสบการณ์ท างาน : การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

  2555 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   บมจ. โมโน เนก็ซ ์

                                             การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :   

    ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

                                                                         และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

    บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น 

  การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

  2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เกต็ต้ิง กรุ๊ป 

  2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. วาวา อนิโนเวชั่น กรุ๊ป 

  2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. วาวา แลนด ์

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. โฟร์ สตรอง วนิด์ส 

2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอรี่  

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน 

2541 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. บานาน่า แอนด์ ซันส ์ 

2535 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เพรสทจิ กฟิท ์แอนด์ พรีเม่ียม 

2532 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. นิวไวเตก็ 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท     : 0.04% (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น   

ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :  ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการดังกล่าว 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. 

 

-47- 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 10 ปี 

รวมจ านวนปีที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้  : 13 ปี (จะครบวาระอกีคร้ังปี 2568) 

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2564 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 1 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 7 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ : 3 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 3 คร้ัง 

ความสมัพันธก์บับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี 

ความขัดแย้ง  

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดือนประจ า  

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  

- ไม่มีความสมัพันธท์างธุรกจิที่มีนยัส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ 

 

หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า   

คุณเกรียงศักดิ์  เธียรนุกุลเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอสิระครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนมี

ความรู้  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการจัดการบริหารธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการ

ด้านบรรษัทภิบาลสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรม จึงมีความจ าเป็นเสนอชื่อคุณเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุลนั้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีก

วาระแม้จะมีวาระการด ารงต าแหน่งที่เกินกว่า 9 ปี  จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

อสิระของบริษัท 
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2) นายเจริญ แสงวิชัยภัทร 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :  กรรมการอสิระ 

อายุ : 50 ปี  

การศึกษา : ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติอบรม : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 292/2020 

ความเชี่ยวชาญ :  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประสบการณ์ท างาน : การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

  2563 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล      

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. โมโน เนก็ซ ์

     การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :   

     ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

                                                                         และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

     บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น 

  การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

  2536 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. อมาเดอุส เปียโน  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท     : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น   

ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการดังกล่าว 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 3 กุมภาพนัธ ์2563 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 2 ปี 

รวมจ านวนปีที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้  : 5 ปี (จะครบวาระอกีคร้ังปี 2568) 

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2564 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 1 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 7 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ : 3 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 3 คร้ัง 

 

ความสมัพันธก์บับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง  

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  

- ไม่มีความสมัพันธท์างธุรกจิที่มีนยัส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ 
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หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเหน็ว่า คุณเจริญ 

แสงวิชัยภัทร เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอสิระครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   การก ากับดูแลกิจการด้านบรรษัทภิ

บาลสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความเป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควร

เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอสิระของบริษัทฯ 
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3) นายศิริ เหลืองสวัสด์ิ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :   กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  

อายุ : 67 ปี 

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านส าโรง 

ความเชี่ยวชาญ :  สื่อสารมวลชนและอุตสาหกรรมบันเทงิ 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551 

ประสบการณ์ท างาน : การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

  2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. โมโน เนก็ซ ์

                                               การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

                                            การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

  2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัทย่อย ของ บมจ. โมโน เนก็ซ ์

  2546 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อนิเตอรเ์นชั่นแนล 

  2546 – 2551 บรรณาธกิารบริหาร บจก. กอซซิปสตาร์ 

   

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท     : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น  

ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการดังกล่าว 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 10 ปี  

รวมจ านวนปีที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้  : 13 ปี (จะครบวาระอกีคร้ังปี 2568) 

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2564 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 1 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง 

 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า คุณศิริ 

เหลืองสวัสด์ิ เป็นผู้ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนมีความรู้  ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านสื่อสารมวลชนและอุตสาหกรรมบันเทิง  รวมถึงความเป็นผู้ มีคุณธรรมและ

จริยธรรม จึงเหน็ควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 


