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(สิ่งที่สง่มาด้วย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที่ 6.1   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

1. ช่ือ - นามสกุล                       นางสาวอรพนิธ์ุ ชาตอิปัสร 

ตําแหน่งปัจจบุนั            กรรมการอิสระ 

อาย ุ                                                77 ปี 

คณุวฒิุการศกึษา                              ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

              MBA (The Gothenburg School of Economic and Business Administration,  

                                                              Sweden) 

           MS (Accounting), MBA (International Business) University of Wisconsin (Madison)                                           

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   หลกัสตูร  Audit Committee and Continuing Development Program  

   (ACP) รุ่นที่ 43 / 2556 สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91 / 2554 

                                   สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา   ไมมี่ 

ประสบการณ์ 

บริษัทจดทะเบยีน                              ปี 2556-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

             ปี 2553-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ   ปี 2550-2552         กรรมการมลูนิธิออมสนิเพ่ือสงัคม ธนาคารออมสนิ                                                             

  ปี 2546-2548         กรรมการ ธนาคารออมสนิ 

  ปี 2544-ปัจจบุนั กรรมการ  MMP Corporation 

                                                       ปี 2508-2544         อาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

                                                                                            จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นางสาวอรพินธุ์  ชาติอปัสร

ธรุกิจที่เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบติั และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท    

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมมี่- 
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(สิ่งที่สง่มาด้วย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที่ 6.1   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                              20 เมษายน 2553 

จํานวนปีท่ีดาํรงตําแหนง่                    8 ปี (8+3=11ปี) 

เหตผุลในการเสนอช่ือในครัง้นี ้          เน่ืองจาก นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร

                                                       หลกัการทางบญัชีเป็นอย่างสงู และปัจจบุนัทา่นยงัคงเป็นอาจารย์ภาคพิเศษคณะพาณิชย์ 

 เป็นผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ทางด้านบญัชีและ 

                                                       ศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยที่ผ่านมาทา่นได้ให้คําแนะนําที่เป็น 

                                                       ประโยชน์แก่การบริหารของบริษัท ระบบควบคมุภายใน การให้ความรู้ทางวิชาการ และ 

                                                       รักษาประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในฐานะกรรมการอิสระเป็นท่ียอมรับในความสามารถมาโดย 

                                                       ตลอด 

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการที่แข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท 

กรรมการ 

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร -ไมมี่- - 1 -ไมมี่- 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้, เข้าร่วม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที่ 6.1   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

2.ช่ือ                                      นางสาวปฐมา  พรประภา 

ตําแหน่งปัจจบุนั            กรรมการผู้จดัการ 

อาย ุ                                                 48 ปี 

คณุวฒิุการศกึษา                              M.B.A. BABSON COLLEGE, MA.,U.S.A. 

ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ  คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์                

 มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ              หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหาร   

           ระดบัสงู รุ่นท่ี 13/ 2558 สถาบนัพระปกเกล้า 

          หลกัสตูร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1/2556 

           สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

          หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู รุ่นที ่3/2556, สถาบนัวิทยาการประกนัภยั 

            ระดบัสงู 

          หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 5, สถาบนัวิทยาการการค้า 

          หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP3) รุ่นที่ 3/2552  

            สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

          หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท) รุ่นที่ 7   

          หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 50 / 2547  

              สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา         ไมมี่ 

ประวติัการทาํงาน 

บริษัทจดทะเบียน            ปี 2546-ปัจจบุนั  กรรมการ, กรรมการผู้จดัการ บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)    

             ปี 2546-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)    

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ           ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการ Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd 

          ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทเีค เงินทนัใจ จํากดั 

          ปี 2557-ปัจจบุนั  กรรมการ Suosdey Finance PLC 

             ปี 2557-ปัจจบุนั  กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

          ปี 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีเค เดบ็ท์ เซอร์วิสเซส จํากดั  

                   ปี 2544-ปัจจบุนั     กรรมการ,กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซ.ีวี.เอ. จํากดั 

                                                  ปี 2544-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท ชยภาค จํากดั 

          ปี 2554-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จํากดั 

          ปี 2554-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทมุธานี ผู้ จําหนา่ยโตโยต้า จํากดั 

          ปี 2550-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท เลก็ซ์ซสั กรุงเทพ จํากดั 

          ปี 2540-ปัจจบุนั     กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จํากดั 

                                                  ปี 2545-2553         กรรมการ บริษัท ไทยซซูกิูมอเตอร์ จํากดั             
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที่ 6.1   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นางสาวปฐมา  พรประภา

ธรุกิจที่เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบติั และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท                            จํานวน 27,566,667 หุ้น   คิดเป็น 5.51 % ของหุ้นที่มีสิทธ์ิออกเสียงทัง้หมด 

วนัทีแ่ตง่ตัง้ครัง้แรก                           6 มิถนุายน 2546 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                    15 ปี 

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

การดํารงตําแหน่งในกิจการ

ที่แข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบั

ธรุกิจของบริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท

กรรมการ 

นางสาวปฐมา  พรประภา -ไมมี่- - 11 -ไมมี่- 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้  
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที่ 6.1   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

3.ช่ือ                                       นางบุษกร  เหล่ียมมุกดา 

ตําแหน่งปัจจบุนั             กรรมการ 

อาย ุ                                                 58 ปี 

คณุวฒิุการศกึษา                               ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                                                          

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ            หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 17/2547  

                    สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา   ไมมี่ 

ประสบการณ์               

บริษัทจดทะเบียน             ปี 2554-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

      บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

             ปี 2546-ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)    

             ปี 2546-ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)    

             ปี 2553-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)    

             ปี 2537-2560 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ           ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทเีค เงินทนัใจ จํากดั 

              ปี 2557-ปัจจบุนั  กรรมการ Suosdey Finance PLC 

             ปี 2557-ปัจจบุนั  กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

              ปี 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีเค เดบ็ท์ เซอร์วิสเซส จํากดั 

             ปี 2553-ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ชยภาค จํากดั        

                                                ปี 2545-ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ.จํากดั                                         

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นางบษุกร  เหลีย่มมกุดา

ธรุกิจที่เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบติั และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมมี่- 

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                              6 มิถนุายน 2546 

จํานวนปีท่ีดาํรงตําแหนง่                    15 ปี 

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผู้ทีได้รับเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการที่แข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ

ของบริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท

กรรมการ 

นางบษุกร  เหลีย่มมกุดา -ไมมี่- - 6 -ไมมี่- 

การเข้าร่วมประชมุ                              ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ และ เข้าร่วม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที่ 6.1   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลที่

อาจมีความขดัแย้ง (นบัรวมการถือหุ้นของผู้ทีเ่ก่ียวข้องด้วย) 

นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนดขึน้ 

2. ไมเ่ป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ที่มีอํานาจควบคมุของ 

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับ

แตง่ตัง้ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 

และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลทีจ่ะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน

ลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่

กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล

ที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแตง่ ตัง้ ทัง้นีค้วามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการ

ทางการค้า ทีก่ระทําเป็นปกติเพือ่ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ

บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึง่มีมลูค่ารายการตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ

ของบริษัท หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะต่ํากวา่ 

5. ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อน

ได้รับแตง่ตัง้  

6. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการ

เกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ

หุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแตง่ตัง้  

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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(สิ่งที่สง่มาด้วย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที่ 6.1   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เทา่กบั

 

 ข้อกําหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองการถือหุ้น

ในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไมเ่กิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดนอกจากนี ้ผู้ ท่ีจะเสนอ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

ลกัษณะความสมัพนัธ์ รายช่ือกรรมการที่เสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

นางสาวอรพินธ์  ชาติอปัสร 

การถือหุ้นในบริษัท 

- จํานวนหุ้น 

-  สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสียงทัง้หมด 

ไมมี่ 

 

 

เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ของบริษัท/ บริษัทยอ่ย 

ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/ 

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล 

ที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมสีว่นร่วมในการบริหารงาน 

พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาทีไ่ด้รับเงินเดือน

ประจํา 

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือ

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย) 

(3) มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ (เช่น การซือ้/ขาย

วตัถดิุบ/สนิค้า/บริการ การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืม

เงิน) โดยให้ระบขุนาดของรายการด้วย 

 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมมี่ 

 

 

 


