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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

1. ช่ือ                                                ดร.ชมุพล   พรประภา 

ตาํแหน่งปัจจบุนั             ประธานกรรมการ 

อาย ุ                                                 78 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                               ดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์บรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

                                                             ดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์ สาขาการศกึษา  JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A. 

                                                            ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์บรหิารธุรกิจ   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

                                                            ดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์ สาขาการจดัการคณุภาพ สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา 

                                                             วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ 1 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           The Role of the Chairman Program - RCP รุน่ท่ี 13 / 2549  

                                                        สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา         ไมม่ี 

ประวตักิารทาํงาน                 

บรษัิทจดทะเบียน            ปี 2515-ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ บรษัิท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน)                                                     

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ               ปี 2562-ปัจจบุนั    กรรมการ บรษัิท พีชแอนดลี์ฟวิง่ จาํกดั (มหาชน) 

          ปี 2546-ปัจจบุนั    กรรมการ  บรษัิท สนิทองหลอ่ จาํกดั 

                                                     ปี 2535-ปัจจบุนั      ประธานกรรมการ บรษัิท เล็กซซ์สั กรุงเทพ จาํกดั 

          ปี 2531-ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บรษัิท เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

          ปี 2523-ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ บรษัิท เอส.พี.อนิเตอรแ์นชั่นแนล จาํกดั 

                                                 ปี 2514-2553 กรรมการ บรษัิท ไทยซูซูกิมอเตอร ์จาํกดั                                      

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      ประธานกรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา บรษัิทไดพ้ิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาฯแลว้ เห็นว่า 

ดร.ชมุพล  พรประภา

ของบรษัิท 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นธรุกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษัิท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

การถือหุน้ในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            6 มถินุายน 2546 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                    17 ปี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่ 

บรษัิทจด

ทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน

กิจการท่ีแขง่ขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

ดร.ชมุพล  พรประภา -ไมม่ี- - 5 แหง่ -ไมม่ี- 

การเขา้รว่มประชมุ              ในรอบปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้          
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

2. ชื่อ - นามสกุล                          นายกนิช บุณยัษฐิติ 

ตาํแหน่งปัจจบุนั                 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

                  และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ                  50 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                     LL.B. (Hons), Chulalongkorn University  

                LL.M., Harvard 

                LL.M., Michigan  

                LL.M. (cum laude), KU Leuven, Belgium 

หลกัสตูรการอบรม   หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 164 / 2562 

               สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 164 / 2562 

               สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                                  25 เมษายน 2562 

ประสบการณ ์   

บรษัิทจดทะเบียน   ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด 

คา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

      บรษัิท ฐิตกิร  จาํกดั (มหาชน)  

    ปี 2563- ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

      บรษัิทไทยเพรสซเิดนทฟ์ดูส ์ จาํกดั (มหาชน)  

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ  ปัจจบุนั  Assistant Professor of Law, Chulalongkorn University 

    ปัจจบุนั  Legal Advisor, Siam Piwat Co.,Ltd. 

ปัจจบุนั  Legal Advisor, S.Napa (Thailand) Co.,Ltd. 

ปัจจบุนั  Legal Advisor, Global Utility Services Co.,Ltd. 

ปัจจบุนั  College Council, Chitralada Technology College 

 (วทิยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา) 

ปัจจบุนั  Board Member, Centre for European Studies,  

Chulalongkorn University  

ปัจจบุนั Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster 

Integrated Policy - Planning and Budgeting (อนกุรรมการ

นโยบายจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการ - อ.ก.น.จ. ดา้น

แผนและงบประมาณ), Office of the Public Sector 

Development Commission  

ปัจจบุนั Director, Chitralada School Foundation (มลูนิธิสยามบรม

ราชกมุารี เพ่ือโรงเรียนจิตรลดา) 

ปัจจบุนั  Director, Rajprachasamasai School Foundation 

                              (มลูนิธิโรงเรียนราชประชาสมาศยั ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

ปัจจบุนั Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation (มลูนิธิมหา

จกัรีสิรนิธร เพ่ือ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั) 

ปัจจบุนั  Director, Prince Mahidol Foundation  

(มลูนิธิสมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราช

ชนก) 

ปัจจบุนั  Director, The National Identity Foundation  

(มลูนิธิเสรมิสรา้งเอกลกัษณข์องชาต)ิ 

ปัจจบุนั  Director, Bangkok Observation Tower Foundation 

 (มลูนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร) 

อดีต  Director, Siam Tyre Public Company Limited  

อดีต Director, Master of Law - Business Law (International 

Programme), Faculty of Law, Chulalongkorn University  

อดีต  Director, Land Policy Center, Faculty of Law,  

Chulalongkorn University 

อดีต  Head of Civil Law Department, Faculty of Law,  

Chulalongkorn University 

Teaching    Property Law, LL.B. Programme, Chulalongkorn University 

    Business Law, BA in Accounting Programme, Chulalongkorn University 

    Business Law, EMBA and MBA Programme, SASIN School of Management 

    European Union Law, LL.B. and LL.M. Programme,Chulalongkorn University 

    European Union Law, MA in European Studies, Chulalongkorn University 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

             และกรรมการตรวจสอบ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 
จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

บรษัิทไดพิ้จารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแลว้ เหน็วา่ 

นายกนิช บณุยษัฐิติ

ธรุกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษัิท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์น 

ของบรษัิท 

การถือหุน้ในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            25 เมษายน 2562 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                     1 ปี 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืนอ่ืน  

กิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่ 

บรษัิทจดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่ง

ในกิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายกนิช บณุยษัฐิติ 1 - กรรมการอิสระ

และกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิทไทยเพรสซิ

เดนทฟ์ดูส ์ จาํกดั 

(มหาชน) 

13 -ไมม่ี- 

การเขา้รว่มประชมุ            ในรอบ ปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้, เขา้รว่ม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ และ เขา้รว่ม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

 3. ช่ือ - นามสกลุ                              นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา 

ตาํแหน่งปัจจบุนั             กรรมการ 

อาย ุ                                                 70 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                               ปรญิญาโทเศรษฐศาสตร ์UNIVERSITY OF DETROIT,MI., U.S.A. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 67 / 2550 

                    สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา          ไมม่ี 

ประวตักิารทาํงาน  

บรษัิทจดทะเบียน              ปี 2546-ปัจจบุนั     กรรมการ บรษัิท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน)                                                              

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ             ปี 2540-ปัจจบุนั     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

            ปี 2545-2553          กรรมการบรหิาร  

                                                                                        สมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทย (TMEA)                                     

                              ปี 2523-2553         กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท สนิพล จาํกดั 

                                                    ปี 2522-ปัจจบุนั     กรรมการ บรษัิท เอส.พี.อนิเตอรแ์นชั่นแนล จาํกดั 

                         ปี 2532-2553        กรรมการ บรษัิท ไทยซูซูกิมอเตอร ์จาํกดั 

                ปี 2537-2549        ประธานกรรมการ บรษัิท ซี.วี.เอ. จาํกดั             

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา บรษัิทไดพ้ิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาฯแลว้ เห็นว่า 

นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา

ของบรษัิท 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นธรุกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษัิท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

การถือหุน้ในบริษัท                            จาํนวน 7,000,000 หุน้   คดิเป็น 1.40 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            6 มถินุายน 2546 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                    17 ปี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผูที้ไดร้บัเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่ 

บรษัิทจดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่ง

ในกิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา -ไมม่ี- - 2 แหง่ ไมม่ี 

การเขา้รว่มประชมุ              ในรอบปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) 

นิยามกรรมการอสิระท่ีบรษัิทกาํหนดขึน้ 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรือผูท่ี้มีอาํนาจควบคมุ

ของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทัง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อน

ไดร้บัแตง่ตัง้ 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 

และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอให้

เป็นผูบ้รหิาร หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ใน

ลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่

กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทัง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแต่งตัง้ ทัง้นีค้วามสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถึงการทาํ

รายการทางการคา้ ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับ

สินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ซึง่มีมลูคา่รายการตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์

มีตวัตนสทุธิของบรษัิท หรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่าํนวนใดจะตํา่กวา่ 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของสาํนักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจุบนัและ

ช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแตง่ตัง้  

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการเป็นท่ีปรกึษาทางกฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บั

คา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปี จากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

ทัง้นีใ้นกรณีผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพนัน้ดว้ย ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแตง่ตัง้  

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

บรษัิทไดก้าํหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษัิทซึง่ เทา่กบั

 

 ขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องการถือ

หุน้ในบรษัิท คอื กรรมการอิสระของบรษัิทตอ้งถือหุน้ในบรษัิทไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด นอกจากนี ้ผูท่ี้จะ

เสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ รายช่ือกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

นายกนิช บณุยษัฐิต ิ

การถือหุน้ในบรษัิท 

- จาํนวนหุน้ 

-  สดัสว่นของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมม่ี 

 

 

เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ของบรษัิท/ บรษัิทย่อย 

ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับรษัิท/ 

บรษัิทใหญ่/บรษัิทย่อย/บรษัิทรว่ม หรือนิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน 

พนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดอืน

ประจาํ 

(2) เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรอื

ท่ีปรกึษาทางกฎหมาย) 

(3) มีความสมัพนัธท์างธรุกิจ (เช่น การซือ้/ขาย

วตัถดุบิ/สินคา้/บรกิาร การใหกู้ยื้มเงินหรอืการกูยื้ม

เงนิ) โดยใหร้ะบขุนาดของรายการดว้ย 

 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมม่ี 

 

 

 


