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    ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
นิยามกรรมการอิสระ 

 บรษิทั ได้ก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี้ 
 คณุสมบติัคณะกรรมการอิสระ 

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย       
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ นับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของ
กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

- ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า หรอื    
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

- ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

- ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่       
หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัย หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท 
บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พน้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ            
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มนีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบ
บญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน 

- ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม       
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่น
ของผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน  

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ         
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

- ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัท หรอืบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน          
ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น 
ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

- ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั  
- กรรมการอสิระตามคุณสมบตัขิา้งตน้ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ           
ผูม้อี านาจควบคุมโดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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       ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 
 
 ช่ือ - สกลุ นางเสาวนีย ์กมลบตุร 

อาย ุ70 ปี 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 9 พฤษภาคม 2559 
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ถงึวนัที ่19 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 6 ปี 11 เดอืน  
 

 

ประวติัการศึกษาและอบรม 
๏ ปรญิญาโท  รฐัศาสตรมหาบณัฑติ (บรหิารรฐักจิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

๏ ปรญิญาตร ี รฐัศาสตรบณัฑติ (บรหิารรฐักจิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
    - หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที ่45/2566 
    - หลกัสตูร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที ่4/2565 
    - หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)  
       รุ่นที ่15/2563 
    - หลกัสตูร Boards that make a difference (BMD) รุน่ที ่9/2562 
    - หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่17/2557 
    - หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP)  
       รุ่นที ่1/2553 
    - หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที ่23/2553 
    - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที ่8/2552 
    - หลกัสตูร  Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่69/2549 
๏ ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการพฒันานกับรหิาร  
   สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๏ หลกัสตูร การพฒันานกับรหิาร The Management Development Program 
   (Wharton School) Certificate in Public Sector Reform, University of 
    Victoria, New Zealand 

๏ ปรญิญาบตัรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
   (วปอ.) รุ่นที ่2548 

๏ ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่7 
๏ หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมัน่คงขัน้สงู รุ่นที ่4 (มส.4)  
   สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 
 
 
 
 



-34- 
 

ประสบการณ์ / การด ารงต าแหน่ง
ในบรษิทั 

๏ รองประธานกรรมการคนที ่1 

๏ กรรมการอสิระ 

๏ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

๏ ประธานกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ี

๏ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
ประสบการณ์ / การด ารงต าแหน่ง
ในธุรกจิอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

จ านวน 3 แห่ง 
๏ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  
   บรษิทั ฐติกิร จ ากดั (มหาชน) / ธุรกจิใหเ้ช่าซือ้รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ 

๏ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
   รองประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
   บรษิทั คาราบาว กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) / ธุรกจิลงทุนเผลติเครื่องดื่มชกู าลงั 

๏ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
   บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนผลิตแบบฟอร์ม

กระดาษพมิพต่์อเนื่อง 
 

การด ารงต าแหน่งในธุรกจิอื่น 
ทีไ่ม่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

จ านวน 1 แห่ง 
๏ ประธานกรรมการบรษิทั  
   บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไอร่า จ ากดั / ธุรกจิกจิกรรมใหค้ าปรกึษาดา้นการ 

บรหิารจดัการการเงนิ 
 

การด ารงต าแหน่งในธุรกจิอื่น 
ทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั 
 

- ไม่ม ี- 

การถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่10 มนีาคม 2566) 

- ไม่ม ี- 

การมสีว่นไดส้ว่นเสยีพเิศษในวาระ
การประชุมทีเ่สนอ 
 

- ไม่ม ี- 

วนั เดอืน ปี ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 
 

22 เมษายน  2565 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
 
 
 
 
 

- ไม่ม ี- 
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การเขา้ร่วมประชมุ ประจ าปี 2565 ๏ ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ จากจ านวน 1 ครัง้ 

๏ คณะกรรมการบรษิทั 11 ครัง้ จากจ านวน 11 ครัง้ 

๏ คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้  จากจ านวน 6 ครัง้ 

๏ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 ครัง้ จากจ านวน 4 ครัง้  

๏ คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ี  

   5 ครัง้ จากจ านวน 5 ครัง้ 

๏ คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 2 ครัง้ จากจ านวน 2 ครัง้ 

 

ทีอ่ยู่ในการจดัสง่หนงัสอืมอบ
ฉนัทะ    

ระบุชื่อกรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะ 
บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่991 อาคารเอฟเอน็ บวิดิง้ ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
หรอื ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี ่E-mail: corporatesecretary@fnoutlet.com 
 

 
 

 

 



-36- 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 
 
 ช่ือ - สกลุ นางปรารถนา  มงคลกลุ 

อาย ุ59 ปี 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 9 พฤษภาคม 2559 
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ถงึวนัที ่19 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 6 ปี 11 เดอืน  
 

 

ประวติัการศึกษาและอบรม 
๏ ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

๏ ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

๏ Certificate Advanced Management Program, Harvard Business School, 
    Harvard University, U.S.A. 

๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
    - หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  
      รุ่นที ่12/2564     
    - หลกัสตูร Director Relationship Certification Program (DLCP) รุ่นที ่2/2564 
    - หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที ่21/2564 
    - หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที ่4/2560 
    - หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่22/2559 
    - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่34/2546 
    - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่2/2546 

๏  หลกัสตูรประกาศนียบตัรกฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญาชัน้สงู (IP Bar 2021) ความ  
ทา้ทายของทรพัยส์นิทางปัญญาในยุค Next Normal โดยศาลทรพัยส์นิทางปัญญา
และการคา้ระหว่างประเทศกลาง 

๏ หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  
   ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุ่นที ่20/2560 สถาบนัพระปกเกลา้ 

๏ หลกัสตูรการก ากบัดแูลกจิการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิ 
   และองคก์ารมหาชน รุ่นที ่13/2558 สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
   ภาครฐั  

๏ หลกัสตูร Thai Intelligence Investors รุ่นที ่1/2555 สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

๏ หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่นที ่6/2551 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

๏ หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที ่1/2547 

๏ Director Diploma Examination ปี 2546 The Australian of Directors Association 
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ประสบการณ์ / การด ารงต าแหน่ง
ในบรษิทั 

๏ กรรมการอสิระ 

๏ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

๏ กรรมการตรวจสอบ 

๏ กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ี

 
ประสบการณ์ / การด ารงต าแหน่ง
ในธุรกจิอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

จ านวน 4 แห่ง 
๏ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  
   กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) / ใหบ้รกิาร โครงขา่ย 
   โทรศพัทเ์คลื่อนที ่

๏ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
   บรษิทั พลสั เทค อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) / ผลติและจ าหน่ายสิง่พมิพป้์องกนัการ

ปลอมแปลง 

๏ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั (มหาชน) / ศนูยจ์ าหน่ายสนิคา้ 

๏ รองประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   บรษิทั โรจคูสิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) / จ าหน่ายผลติภณัฑเ์วชส าอาง 
 

การด ารงต าแหน่งในธุรกจิอื่น 
ทีไ่ม่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

จ านวน 2 แห่ง 
๏ ประธานกรรมการ 
   บรษิทั บตูคิ พรอ้พเพอรต์ี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั / อสงัหารมิทรพัย ์   

๏ ประธานกรรมการ 
   บรษิทั บตูคิ คอนซลัติง้ กรุ๊ป จ ากดั / บรกิารใหค้ าปรกึษา แนะน าเกีย่วกบัการ 
   วางแผนแกไ้ขปัญหาดา้นการเงนิ 
 

การด ารงต าแหน่งในธุรกจิอื่น 
ทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั 
 

จ านวน 1 แห่ง 
๏ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั (มหาชน) / ศนูยจ์ าหน่ายสนิคา้ 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่10 มนีาคม 2566) 

- ไม่ม ี- 

การมสีว่นไดส้ว่นเสยีพเิศษในวาระ
การประชุมทีเ่สนอ 
 

- ไม่ม ี- 

วนั เดอืน ปี ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 
 

22 เมษายน  2565 
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ขอ้พพิาททางกฎหมาย - ไม่ม ี- 

การเขา้ร่วมประชมุ ประจ าปี 2565 ๏ ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ จากจ านวน 1 ครัง้ 

๏ คณะกรรมการบรษิทั 11 ครัง้ จากจ านวน 11 ครัง้ 

๏ คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้  จากจ านวน 4 ครัง้ 

   (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2565) 

๏ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 ครัง้ จากจ านวน 4 ครัง้  

๏ คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ี  

   5 ครัง้ จากจ านวน 5 ครัง้ 

๏ คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 2 ครัง้ จากจ านวน 2 ครัง้ 

 

ทีอ่ยู่ในการจดัสง่หนงัสอืมอบ
ฉนัทะ    

ระบุชื่อกรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะ 
บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่991 อาคารเอฟเอน็ บวิดิง้ ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
หรอื ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี ่E-mail: corporatesecretary@fnoutlet.com 
 

 
 
 
 


