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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 

 
ชื่อ-นามสกุล นางเสาวนีย์  กมลบุตร  
อายุ 69 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 14 พฤศจิกายน 2555  
จำนวนการถือหุ้น ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
วุฒิการศึกษา • รัฐศาสตร์มหาบัณทิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
Of Directors : IOD) 
 

• Director Certification Program (DCP) 69/2006 
• Role of the Compensation Committee (RCC) 8/2009 
• Role of the Chairman Program (RCP) 23/2010 
• Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 
• Advance Audit Committee Program (AACP) 17/2014 
• Board that makes a difference (BMD) รุ่น 9  
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 15  

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548) 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7 
• Senior Executive Program (Kellogg-ศศินทร์) 
• The Management Development Program (Wharton School) 
• Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No 4 

 

ประสบการณ์ทำงาน 
(5 ปีย้อนหลัง) 
 
 
 
 

2560-2563 
 

2559-2563 
 

2560-2562 
2557-2562 

 
2557-2561 
2556-2560 
2557-2560 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีการเงิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน    
บมจ.โกลว์ พลังงาน 
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แปซิฟิค ไพพ์  
ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์ 
กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคช่ัน 
กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย ์    

2564-ปัจจุบัน 
2563-ปัจจุบัน 
2559-ปัจจุบัน 

 
2557-ปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฐิติกร 
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. เอฟ เอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท  
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน         
บมจ. คาราบาว กรุ๊ป 

กิจการอื่น 
(ที ่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
และไม่ได้ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป ็นการแข ่งข ันกับ
กิจการของบริษัท) 

2564-ปัจจุบัน 
2561-ปัจจุบัน 

 

ประธานกรรมการบริษัท บลจ.ไอร่า 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
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ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ 
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ  
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ 9 ปี 5 เดือน 
 ครั้งท่ี 1:    14 พฤศจิกายน 2555 – 22 เมษายน 2559   (3 ปี 5 เดือน) 
 ครั้งท่ี 2:    22 เมษายน 2559 – 25 เมษายน 2562       (3 ปี)    
 ครั้งท่ี 3:    25 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2565        (2 ปี 11 เดือน)    
สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ                     7/7 ครั้ง (100%) 
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ                  6/6 ครั้ง (100%) 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง         4/4 ครั้ง (100%) 
 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

• ไม่มี 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

• ใช่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

• ไม่มี 
คุณสมบัติเพ่ิมเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ลักษณะความสัมพันธ ์ คุณสมบัติ 
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1.1 เป็นกรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้ับเงินเดือนประจำ 
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีท่ีปรึกษากฎหมาย)  
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัสำคญั อันอาจมีผลใหไ้มส่ามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ (เช่น การซื้อ/

ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษทัย่อย 

 
 

ไม่เป็น 
ไม่เป็น 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

ไม่เป็น 

3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่เป็น 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 

 
ชื่อ-นามสกุล นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 
อายุ 69 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2562 
จำนวนการถือหุ้น ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
วุฒิการศึกษา • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University, สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
Of Directors : IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) 26/2004 
• The role of Chairman Program (RCP) 28/2012 

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ • หลักสูตร “นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป 7) รุ่นที่ 7  
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

• หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นที่ 1  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย (BRAIN 1)  

• หลักสูตร “Cryptoasset Revolution” รุ่นที่ 1 
สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ไอโครา จำกัด (CAR 1)  

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
สำหรับนักบริหารช้ันสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า  

• ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4010)  

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน. 3)  
สถาบันวิทยาการพลังงาน  

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
ประสบการณ์ทำงาน  
(5 ปีย้อนหลัง) 
 
 

2558-2564 
2554-2564 

 
2562-2563 
2561-2563 
2561-2563 
2557-2562 
2556-2563 
2556-2560 
2555-2563 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ.  ไทยคม  
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ  
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 
ประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. สายการบินนกแอร์ 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
กรรมการอิสระ บมจ. ปตท.  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
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2554-2561 ประธานกรรมการ, บมจ พีทีที โกลบอล 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย ์    

2563-ปัจจุบัน 
2563-ปัจจุบัน 
2563-ปัจจุบัน 
2560-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ, บมจ. เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์กรุ๊ป 
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ. ไอรา่ แคปปิตอล  
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์  
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. เอสวไีอ 
ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์

กิจการอื่น 
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
และไม่ได้ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท) 

2562-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 
2554-ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ บมจ. ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้  
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ 
ประธานกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันพระปกเกล้า  
นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ 
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ  
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ครั้งท่ี 1:    25 เมษายน 2562 – 21 เมษายน 2565   (2 ปี 11 เดือน) 
สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ                                    7/7 ครั้ง (100%) 
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ                                 6/6 ครั้ง (100%) 
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน        4/4 ครั้ง (100%) 
 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

• ไม่มี 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

• ใช่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

• ไม่มี 
คุณสมบัติเพ่ิมเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ลักษณะความสัมพันธ ์ คุณสมบัติ 
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1.1 เป็นกรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้ับเงินเดือนประจำ 
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีท่ีปรึกษากฎหมาย)  
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัสำคญั อันอาจมีผลใหไ้มส่ามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ (เช่น การซื้อ/

ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษทัย่อย 

 
 

ไม่เป็น 
ไม่เป็น 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

ไม่เป็น 

3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่เป็น 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 

 
ชื่อ-นามสกุล นายจุติพันธุ์  มงคลสุธี 
อายุ 35 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2559 
จำนวนการถือหุ้น 3,388,096 หุ้น (0.733%)  

(ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  

    Purdue University, U.S.A. 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• MBA Exchange Program at University of North Carolina, U.S.A. 

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of 
Directors : IOD) 

• Director Certification Program (DCP) 247/2017 

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ • Certificate III Print and Graphics Arts (Lithography Printing) 
• หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 
• หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
• Mentorship Academy for Excellent Leaders “IMET MAX 3” 2021 
• Accounting Concept & Financial Statement Analysis CXO by 

Disrupt Technology Venture 
ประสบการณ์ทำงาน 
(5 ปีย้อนหลัง) 
 
 

2561-2563 
 

2559-2561 
2559-2561 

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี  
บมจ. ที.เค.เอส เทคโนโลยี 
กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม 
กรรมการผู้จัดการ บจ. พริซึ่ม โซลูช่ันส์  

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์     

2563-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทีบีเอสพี  
 

กิจการอื่น 
(ที ่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและ
ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย ่างเด ียวก ันและเป ็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท) 

2563-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 
 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. โกไฟว์ (บริษัทย่อย) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ (บริษัทย่อย) 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง กรรมการ 
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ  
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ 5 ปี  7 เดือน 

ครั้งท่ี 1:    25 สิงหาคม 2559 - 25 เมษายน 2562   (2 ปี 8 เดือน) 
ครั้งท่ี 2:    25 เมษายน 2562 – 21 เมษายน 2565   (2 ปี 11 เดือน) 
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สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ                                    7/7 ครั้ง (100%) 
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                         4/4 ครั้ง (100%) 
 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ                         1/1 ครั้ง (100%) 
 คณะกรรมการบริหาร                                     12/12 ครั้ง (100%) 
 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

• 3,388,096 หุ้น (0.733%) (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

• ใช่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

• เป็นบุตรชายของนายสุพันธุ์ มงคลสุธี และน้องชายของนางสาวสุธิดา มงคลสุธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


