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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที ่5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

1. ชื่อ - นามสกุล                       นางเสาวนีย ์กมลบุตร 
ต าแหน่งปัจจบุนั            กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ                                                 68 ปี 
คณุวฒุิการศกึษา                              ปริญญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัทิต สาขาบริหารรฐักิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
              ปริญญาตรี รฐัศาสตรบ์ณัฑิต สาขาบริหารรฐักิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 69 ปี 2006 

                   หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ 8 ปี 2009 
           หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 23 ปี 2010 
           หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน่ 1 ปี 2010 
           หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 17 ปี 2014 
           หลกัสตูร Boards that make a difference (BMD) รุน่ 9 ปี 2019 
           หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ 15 ปี 2020 
           วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.2548) 
           หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบันวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 7 
           Senior Executive Program (Kellogg-ศศินทร)์ 
           The Management Development Program (Wharton School) 
           Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา          ไม่ม ี
ประสบการณ ์  
บริษัทจดทะเบียน            2564-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 

          2563- ปัจจบุนั       กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน)    

          ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
                 และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอา้เล็ท จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

2559 - ม.ค. 2563 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน บริษัท โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 

          2560-2562  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท แปซิฟิค ไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
          2556-2560  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 
            2552- 2556  ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
            2551-2552  กรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจ ากดัและองคก์รอื่นๆ           ปัจจบุนั  กรรมการสภาวิทยาลยัเซาธอ์ีสทบ์างกอก 
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2560-2563 ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการเงินและการบญัชี ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

             2557-2562  ท่ีปรกึษาประธาน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลงั  
      สภานิติบญัญัติแห่งชาติ 
             2557-2561  กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในกรรมการสภา สถาบนัรชัตภ์าคย์ 
             2557-2560  กรรมการธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
             2552-2555  รองปลดักระทรวงการคลงั หวัหนา้กลุ่มภารกิจดา้นรายได้ 
             2550-2551  ท่ีปรกึษาดา้นประสิทธิภาพ (ระดบั 10) กรมสรรพากร 
             2547-2550  รองอธิบดี กรมสรรพากร 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯแลว้ เห็นว่า 

นางเสาวนีย ์กมลบตุร มีคณุสมบตัิ และมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

การถือหุน้ในบริษัท                            -ไม่ม-ี 
วนัท่ีแต่งตัง้ครัง้แรก                            23 กมุภาพนัธ ์2564 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                    1 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 

 
กรรมการอิสระ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
กิจการอื่น 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

นางเสาวนีย ์กมลบตุร 4 1).กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
2).กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการ 
บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอา้เล็ท จ ากัด 
(มหาชน) 
3).กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 
4).กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

1 -ไม่มี- 

 
การเขา้ร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2564 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้และ เขา้รว่ม 
                                                           ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ 
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2.ชื่อ                                      นายรักสนิท พรประภา 
ต าแหน่งปัจจบุนั            กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
อาย ุ                                                 75 ปี 
คณุวฒุิการศกึษา                              ปริญญาตรีบญัชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE, CA., U.S.A. 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ              หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 67 / 2550 
 สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา         ไม่มี 
ประสบการณ ์
บริษัทจดทะเบียน            ปี 2546-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)    
             ปี 2546-ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน)     
บริษัทจ ากดัและองคก์รอื่นๆ           ปี 2530-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท เอสพีเอสย ูจ ากดั (มหาชน) 

          ปี 2522-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอรแ์นชั่นแนล จ ากดั 
          ปี 2522-2553    กรรมการ บริษัท สินพล จ ากดั 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้      กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา            บริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้ เห็นว่า 

นายรกัสนิท พรประภา มีคณุสมบตัิ และมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์น 
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

การถือหุน้ในบริษัท                            จ านวน 9,450,000 หุน้   คิดเป็น 1.89 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิ์ออกเสียงทัง้หมด 
วนัท่ีแต่งตัง้ครัง้แรก                           6 มิถนุายน 2546 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                   19 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 

 
กรรมการอิสระ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
กิจการอื่น 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

นายรกัสนิท พรประภา -ไม่มี- - 2 -ไม่มี- 
 
การเขา้ร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2564 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
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3. ชื่อ                                       นายประพล พรประภา 
ต าแหน่งปัจจุบนั             กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการบริหาร 
อาย ุ                                                 48 ปี 
คณุวฒุิการศกึษา                               B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุน่ท่ี 3/2558  
                   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
             หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ท่ี 7, สถาบนัวิทยาการการคา้ 
             หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน รุน่ท่ี 2 (วพน. 2) 
    สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
             หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 54 / 2549 
         สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
             หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุน่ท่ี 1/2551 
    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา         -ไม่ม-ี 
ประสบการณ ์    
บริษัทจดทะเบียน            ปี 2546-ปัจจบุนั กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 

          ปี 2546-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทจ ากดัและองคก์รอื่นๆ           ปี 2564-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีเค โบรคเกอร ์จ ากดั 

          ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd 
          ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั 
          ปี 2557-ปัจจบุนั กรรมการ Suosdey Finance PLC 
          ปี 2557-ปัจจบุนั กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd 
          ปี 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จ ากัด 

             ปี 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โตโยตา้ปทมุธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้ จ ากดั 
          ปี 2550-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เล็กซซ์สั กรุงเทพ จ ากดั 

             ปี 2544-ปัจจบุนั กรรมการ,รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ซ.ีวี.เอ. จ ากัด 
                ปี 2544-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชยภาค จ ากดั 

             ปี 2554-2561 กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท ์เซอรวิ์สเซส จ ากดั  
          ปี 2540-2544 นกัวิเคราะห ์เจ.พี.มอรแ์กน 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้      กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการบริหาร 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา            บริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯแลว้ เห็นว่า 

นายประพล พรประภา มีคณุสมบตัิ และมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
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การถือหุน้ในบริษัท                            จ านวน 25,566,667 หุน้   คิดเป็น 5.11%ของหุน้ท่ีมีสิทธิ์ออกเสียงทัง้หมด 
วนัแต่งตัง้ครัง้แรก                             6 มิถนุายน 2546 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                   19 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 

 
กรรมการอิสระ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
กิจการอื่น 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

นายประพล พรประภา -ไม่มี- - 10 -ไม่มี- 

 
การเขา้ร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2564 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้                                                            
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที ่5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดขึน้ 
1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

(นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผูท่ี้มีอ านาจควบคุมของ บริษัท  บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแต่งตัง้ 
3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้

คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รบัการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ทั้งในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี 
ก่อนไดร้บัแต่งตัง้ ทัง้นีค้วามสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมลูค่ารายการตัง้แต่รอ้ย
ละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

5. ไม่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริิษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนได้รบัแต่งตัง้  

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นท่ีปรกึษาทางกฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้น
บาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้นกรณีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติ
บคุคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ
นัน้ดว้ย ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแต่งตัง้  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที ่5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

บริษัทไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากบั ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องการถือหุน้ในบริษัท คือ 
กรรมการอิสระของบริษัทตอ้งถือหุน้ในบริษัทไม่เกิน 1% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด นอกจากนี ้ผูท่ี้จะเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระมี
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ รายชื่อกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

นางเสาวนีย ์กมลบตุร 

การถือหุน้ในบริษัท 
- จ านวนหุน้ 
-  สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่มี 
 
 

เป็นญาติสนิทกับผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ของบริษัท/ บริษัทย่อย 

ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้ับบริษัท/ 
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน 
ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

(2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ี
ปรกึษาทางกฎหมาย) 

(3) มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/
สินคา้/บริการ การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) โดยให้
ระบขุนาดของรายการดว้ย 

 
 
 

ไม่เป็น 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 
 
 

 


