
 

 เอกสารแนบ 04 

 

หน้าที ่1/6 

 

รายช่ือและข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

  

1) นางมลฤดี สุขพนัธรัชต์ 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ,  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 57 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.13 (0.13%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

-ไม่มี- 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

- ปริญญาโท บญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4020 
- นกับญัชีวิชาชีพอาเซียน 
- อนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ (THAC) 
- อนุญาโตตุลาการ ส านกัอนุญาโตตุลาการ ส านกังานศาลยติุธรรม (TAI) 

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หรืออ่ืนๆ ในปี 2564 

- Director Diploma Award (Fellow Member) รุ่นท่ี 11/2003 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 31/2003 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 34/2005 
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี ACP 23/2008 
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี ELP 23/2021 
- Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 57/2021 

 

 
 
ประสบการณ์ท างาน 
(ในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั) 

 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบริหารความเส่ียง, บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  

รองประธานกรรมการกรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ, บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ ากดั (มหาชน)     

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง,กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, บริษทั แพลน บี มีเดีย จ ากดั 
(มหาชน)               

2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, บริษทั เอเชียซอฟท ์
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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2557 - 2564 รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นบญัชีและการเงิน, บริษทั 
นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
2558 - ปัจจุบนั อาจารยพ์ิเศษ คณะบญัชี, มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
2556 - ปัจจุบนั อาจารยพ์ิเศษ ภาควิชาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2559 - 2562 กรรมการอิสระ, บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี

(จ ากดั)  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท* 
(*นบัจากวนัทีแ่ปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  
วนัที ่5 เมษายน 2562) 

3 ปี 1 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
(วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2562) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ในบริษัทอ่ืนในปัจจุบัน 

 

กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 4 แห่ง 
(รายละเอียดตามประสบการณ์ท างาน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2 แห่ง 
(รายละเอียดตามประสบการณ์ท างาน) 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่มี- 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ  
10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆ ตาม
ประกาศของคณะกรรมการการก ากบัตลาดทุน 
กบับริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-  

   การเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา 

• เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จ านวน 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง  
• เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัปี 2564 จ านวน  7 คร้ัง จากทั้งหมด 7 คร้ัง 

• เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 จ านวน 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง  
• เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปี 2564 จ านวน 5 คร้ัง จากทั้งหมด 5 คร้ัง 

• เขา้ร่วมประชุมกรรมการอิสระโดยไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วมปี 2564 จ านวน 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง  
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รายช่ือและข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

  

2) นายสาโรจน์ พรประภา 

ต าแหน่งปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และการ 
ก ากบัดูแลกิจการ 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 54 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.13 (0.13%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

-ไม่มี- 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก การจดัการศึกษา (พฤติกรรมองคก์ร) 
University of Surrey, UK 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หรืออ่ืนๆ ในปี 2564 

- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 133/2017 
- Director Certification Program รุ่นท่ี 309/2021 
- Corporate Governance for Executives รุ่นท่ี 18/2021 

ประสบการณ์ท างาน 
(ในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั) 

 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบั
ดูแลกิจการ, บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่มี- 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
2562 - ปัจจุบนั กรรมการ, สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

บริษทั ฤทธา โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ, บริษทั ซนัน่ีสกาย จ ากดั 
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ, บริษทั โรยลั พาสเซจ แอนด ์เรสซิเดนส์ จ ากดั 
2559 - 2562 กรรมการอิสระ, 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี(จ ากดั) 
2559 - 2561 อธิการบดี, วิทยาลยัดุสิตธานี  
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จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท* 
(*นบัจากวนัทีแ่ปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  
วนัที ่5 เมษายน 2562) 

3 ปี 1 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
(วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2562) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ในบริษัทอ่ืนในปัจจุบัน 

 

กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่มี-  
(รายละเอียดตามประสบการณ์ท างาน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 4 แห่ง 
(รายละเอียดตามประสบการณ์ท างาน) 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่มี- 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ  
10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆ ตาม
ประกาศของคณะกรรมการการก ากบัตลาดทุน 
กบับริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-  

 

   การเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา 

• เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จ านวน 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง  
• เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัปี 2564 จ านวน  7 คร้ัง จากทั้งหมด 7 คร้ัง 

• เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 จ านวน 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง  
• เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการปี 2564 จ านวน 4 คร้ัง                            

จากทั้งหมด 4 คร้ัง 

• เขา้ร่วมประชุมกรรมการอิสระโดยไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วมปี 2564 จ านวน 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง  
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รายช่ือและข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

  

3) นางสาวอรุณ ีพูนทว ี

ต าแหน่งปัจจุบัน 

 

กรรมการ, กรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 51 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.63 (0.63%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

-ไม่มี- 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หรืออ่ืนๆ ในปี 2564 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 34/2005 
 

ประสบการณ์ท างาน 
(ในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั) 

 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี
และการเงิน, บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

2562 - 2564 กรรมการ, กรรมการบริหาร,  กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการ, ประธานเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายบญัชีการเงิน, บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่มี- 
 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
2558 - ปัจจุบนั ผูส้อบบญัชี, บจก.เวอร์ชวลคอร์ปอเรชัน่ 
2559 - 2562 กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีการเงิน,                        

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี(จ ากดั)  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท* 
(*นบัจากวนัทีแ่ปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  
วนัที ่5 เมษายน 2562) 

3 ปี 1 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
(วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2562) 

กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่มี-  
(รายละเอียดตามประสบการณ์ท างาน) 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ในบริษัทอ่ืนในปัจจุบัน 

 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน -ไม่มี-  
(รายละเอียดตามประสบการณ์ท างาน) 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่มี- 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ  
10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆ ตาม
ประกาศของคณะกรรมการการก ากบัตลาดทุน 
กบับริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-  

 

   การเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา 

• เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จ านวน 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง  
• เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัปี 2564 จ านวน  7 คร้ัง จากทั้งหมด 7 คร้ัง 

• เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2564 จ านวน 12 คร้ัง จากทั้งหมด 12 คร้ัง  
• เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการ จ านวน 3 คร้ัง จากทั้งหมด 3 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


