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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3  
 

ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ 

 
  การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอืน่ๆ 
 

บริษัทจดทะเบียนอืน่ กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน การด า ร งต า แหน่ ง ก รรมก า ร /
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท้ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

- 
 

-ไม่มี- 
 

- -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

ท่านที่ 1  
ชื่อ-นาสกุล นายภาณุ  ศีติสาร 

 

อาย ุ 49 ปี 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 เมษายน 2558 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการ 2 ปี 11 เดือน  

วุฒกิารศึกษา ▪ ปริญญาโท  
   เศรษฐศาสตรมหาบัณทิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 ▪ ปริญญาตรี  
วิทยาศาสตรบัณฑติ (ฟิสิกส์ประยุกต)์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

การอบรม ▪ หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) 176/2013  
 ▪ หลักสูตร  Role of the Chairman Program   (RCP) 30/2013  

 ▪ หลักสูตร   Director Accreditation Program   (DAP) 19/2004  

ประวัติการท างาน   

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมวินิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 การประชุมคณะกรรมการบรษิัท               8/8 ครั้ง  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี            1/1 ครั้ง 
การประชุมวิสามัญผู้หุ้น ครั้งที่ 1/2560      1/1 ครั้ง 

การถอืหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 1.71%  

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -  
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  การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอืน่ๆ 
 

บริษัทจดทะเบียนอืน่ กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน การด า ร งต า แหน่ ง ก รรมก า ร /
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

- 
 

-ไม่มี- 
 

- -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

ท่านที่ 2  
ชื่อ-นาสกุล นางสาวอนงค์  พานิชเจริญนาน 

 

อาย ุ 52 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 เมษายน 2558 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการ 2 ปี 11 เดือน  

วุฒกิารศึกษา ▪ Diploma in Auditing  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 ▪ ปริญญาโท  
   Master of Financial Accounting (MFAcc.)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ▪ ปริญญาตรี  
   บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรม ▪ หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) 174/2013  
ประวัติการท างาน   

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายการเงิน 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

2554 - 2557 กรรมการ บริษัท บิซโปร เอาท์ซอร์ส จ ากัด 

2554 - 2557 CFO & Corporate Support 
Division 

บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ จ ากัด 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 การประชุมคณะกรรมการบรษิัท               8/8 ครั้ง  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี            1/1 ครั้ง 
การประชุมวิสามัญผู้หุ้น ครั้งที่ 1/2560      1/1 ครั้ง 

การถอืหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 0.26%  

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -  
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  การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอืน่ๆ 
 

บริษัทจดทะเบียนอืน่ กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

- -ไม่มี- 1 แห่ง 
  Assistant Managing Director 
 บจ. ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัช 

-ไม่มี- 

 

 

ท่านที่ 3  
ชื่อ-นาสกุล นายวรพงศ์  จ าจด 

 

อาย ุ 54 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 เมษายน 2558 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการ 2 ปี 11 เดือน  

วุฒกิารศึกษา ▪ ปริญญาโท  
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ▪ ปริญญาตร ี 
   นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรม ▪ หลักสูตร  Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)  14/2015 
 ▪ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 17/2014 
 ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 103/2013 
ประวัติการท างาน   

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบัน Assistant Managing Director บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัช จ ากัด 

2551 - 2554 Vice President of Department, 
Compliance Department 

ธนาคารกสิกรไทย 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 การประชุมคณะกรรมการบรษิัท                8/8 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ          4/4 คร้ัง  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี            1/1 ครั้ง 
การประชุมวิสามัญผู้หุ้น ครั้งที่ 1/2560      1/1 ครั้ง 

การถอืหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 0.008%  

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -  
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หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว โดยการด าเนินการจะเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดนั้น
ต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ  โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
ข. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3. โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
ก. ไม่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจอื่นใดที่ขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท 
ข. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. 

4. การสรรหากรรมการอิสระ  
 ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัท 
 ส าหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระแต่ละท่านนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน และกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   

5.  การสรรหากรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของ
บริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน   
 
 บริษัทจะคัดเลือกกรรมการหรือผู้บริหารส่วนใหญ่จากค าแนะน าของกรรมการและ/หรือผู้บริหารปัจจุบัน หลังจากนั้น
คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคคลดังกล่าว  เช่น พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และ
ชื่อเสียงภายในวงการ เป็นต้น   
 

 

 
 


