
 
เอกสารแนบ 4 

 
 

ขั้นตอนในการสรรหากรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

และ กรรมการอสิระ 
 

  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นอิสระ ซ่ึงคิดเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 2 ท่าน  และเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน  
มีหน้าท่ีพิจารณา สรรหา และคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ  รวมถึงคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 
ตามองคป์ระกอบของกรรมการบริษทัมาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั  เพ่ือร่วมมือกนับริหารงานของบริษทั
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 
 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการนั้น ประธานกรรมการน าเสนอต่อผูถื้อหุน้ โดยในการประชุมสามญัประจ าปี
ทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา  ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการดงัตอ่ไปน้ี  

 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 
3.    บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น   ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธาน
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 



 

ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 4 
พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล: นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคิน 
ประเภทกรรมการ:  กรรมการ 
อายุ: 57 
สัญชาต:ิ ไทย 
ท่ีอยู่ 8/555 หมู่บ้านลดัดาวลัย์ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ 
11100 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไมมี่ 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 28 เมษายน 2559 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ: 2 ปี 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2559 5/5 
 
คุณวุฒกิารศึกษา: 
2527-2530 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2523-2527 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
  

ประวัตกิารอบรม: 
2547 หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 



ประสบการณ์การท างานในบริษัทจดทะเบียน 
ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง 

บริษัท ต าแหน่ง 

2559 – ปัจจบุนั บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) กรรมการ 
2561 – 

กมุภาพนัธ์ 2561 
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่  

2559-2560 บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  กรรมการผู้จดัการใหญ่  
2555 – ปัจจบุนั บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท กรรมการ และกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน 
2555-2558 บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  กรรมการ  

และกรรมการบริหาร  
2543-2555 บมจ. เจมาร์ท กรรมการบริหาร 

 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน 

ปีที่ด ารง
ต าแหน่ง 

บริษัท ต าแหน่ง 

2540-2543 บมจ. เอ็มลิง้ค์เอเชียคอร์ปอเรชัน่ ผู้อ านวยการสายงานปฏิบตัิการ 
2535-2540 บริษัท เทคนิคเทเลคอม จ ากดั ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญท่ีเก่ียวข้อง 

ปีที่ด ารง
ต าแหน่ง 

บริษัท ต าแหน่ง 

2559-ปัจจบุนั บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั  กรรมการ 
2559-ปัจจบุนั บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั กรรมการ 
2559-ปัจจบุนั บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั กรรมการ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไมมี่- 
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย: ไมมี่คดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา:  ไมมี่ 

 



 

ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 4 
พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

        
ช่ือ-สกุล: นายปิยะ พงษ์อชัฌา 
ประเภทกรรมการ: กรรมการ 
อายุ: 47 
สัญชาต:ิ ไทย 
ท่ีอยู่ 325/7 อาคารเจมาร์ท ชัน้ 4-6 ถนนรามค าแหง สะพานสงู 

กรุงเทพฯ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: - 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 12 พฤษภาคม 2016 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ: 1ปี 11 เดือน 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 
2560 

5/5 

คุณวุฒกิารศึกษา: 

2537 ปริญญาตรีการจดัการ 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

 
ประวัตกิารอบรม: 

2554 หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
 



  
 

ประสบการณ์การท างานในบริษัทจดทะเบียน 

ระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง 

บริษัท ต าแหน่ง 

มกราคม 2561 – ปัจจบุนั บมจ. เจมาร์ท รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2555 – ปัจจบุนั บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส กรรมการ, กรรมการบริหาร 
2555 - 2560 บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2541 – 2555 บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
 
ประสบการณ์ท างานอ่ืน 

ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษัท ต าแหน่ง 
2556 – ปัจจบุนั บจ. บริหารสินทรัพย์เจ กรรมการ 
2556 – ปัจจบุนั บจ. เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ กรรมการ 
2554 – ปัจจบุนั บจ. เจเอ็มที พลสั กรรมการ 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญท่ีเก่ียวข้อง 

ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษัท ต าแหน่ง 
กมุภาพนัธ์ 2559 – 

ปัจจบุนั 
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั กรรมการ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไมมี่- 
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย: ไมมี่คดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา:  ไมมี่ 
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