
                     

               ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 1 ของจํานวน 5 หน้า 

                                                                                                                                 
1. ช่ือ - นามสกุล                      นางสาวอรพนิธ์ุ ชาตอิปัสร 

ประเภทกรรมการ            กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ                                                77 ปี 

ที่อยู ่            130 หมูบ้่านปัญญา ซ.พฒันาการ 30 ถ.พฒันาการ 

                                                        สวนหลวง กทม. 10250 

สญัชาติ                                            ไทย 

คณุวฒิุการศกึษา                              ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

             MBA (Accounting) The Gothenburg School of Economics and Business  

                                                             Administration, Sweden           

                                                       Ms.(Accounting) University of Wisconsin,  Madison, USA 

                                                            MBA (International Business) University of Wisconsin,  Madison USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ          หลกัสตูร  Audit Committee and Continuing Development Program  

         (ACP) รุ่นที่ 43 / 2556 สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

         หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91 / 2554 

                                  สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา        ไมมี่ 

ประวติัการทํางาน        

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 

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมมี่- 

วนัที่แตง่ตัง้ครัง้แรก                           20 เมษายน 2553 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหนง่                    8 ปี 

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการที่แข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร -ไมมี่- - 1 แหง่ -ไมมี่- 

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

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

การมี/ไมมี่สว่นได้เสยีในวาระ          -ไมมี่- (ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้



                     

               ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 2 ของจํานวน 5 หน้า 

                                                                                                                                                                                        

2. ช่ือ - นามสกุล                       นายทวปี ชาตธิํารง 

ประเภทกรรมการ             กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ 

                                                        ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

อาย ุ                                                 69 ปี 

ที่อยู ่             317/4 เอกมยั 19 ถ.สขุมุวิท 63 คลองตนัเหนือ 

                                                        เขตวฒันา กทม. 10110 

สญัชาติ                                            ไทย 

คณุวฒิุการศกึษา                              MBA Quantitative Methods, St. Johns University 

                                                             B.A. Mathematics, University of Oregon                                                       

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ            หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 83/ 2553 

                    สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา        ไมมี่ 

 ประวติัการทํางาน     

บริษัทจดทะเบียน                              ปี 2555-ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

                                                                                       กรรมการ  บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

                          ปี 2552-2555 กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

      บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

              ปี 2552-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท ฐิติกร  จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ                ปี 2549-2552               Advisor to the President, Bank Thai Plc.                  

          ปี 2548-2552       Director, BT Securities Co., Ltd            

 การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมมี่- 

วนัที่แตง่ตัง้ครัง้แรก                            10 พฤศจิกายน 2552 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหนง่                     9 ปี 

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการที่แข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายทวีป ชาติธํารง -ไมมี่- - -ไมมี่- -ไมมี่- 

 

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

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เข้าร่วม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

การมี/ไมมี่สว่นได้เสยีในวาระ          -ไมมี่- (ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 3 ของจํานวน 5 หน้า 

                                                                                                                                                                 

3. ช่ือ - นามสกุล                       นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ 

ประเภทกรรมการ            กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ                                                 72 ปี 

ทีอ่ยู ่                                                214 หมูบ้่านเลคไซด์ วิลลา่ 2   ถ.บางนา-ตราด กม.7.5 ต.บางแก้ว  

                                                        อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ  10540 

สญัชาติ                                            ไทย 

คณุวฒิุการศกึษา                              บริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

              ศิลปะศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่                                                         

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 133 / 2560 

                     สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา         หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 133 / 2560 

                     สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวติัการทํางาน           

บริษัทจดทะเบียน            ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท ฐิติกร  จํากดั (มหาชน)              

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ           ปี 2551-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จํากดั 

             ปี 2548-2554     กรรมการ บริษัท เอสพีเอสย ูจํากดั (มหาชน) 

          ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามกลการ จํากดั 

             ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามนิสสนั ออโตโมบิล จํากดั 

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมมี่- 

วนัที่แตง่ตัง้ครัง้แรก                            8 พฤษภาคม 2558 

จํานวนปีท่ีดาํรงตําแหนง่                    3 ปี 

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการที่แข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ -ไมมี่- - 1 -ไมมี่- 

 

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

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้  

การมี/ไมมี่สว่นได้เสยีในวาระ          -ไมมี่- (ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

 

 

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 4 ของจํานวน 5 หน้า 

 

4. ช่ือ - นามสกุล                       นายวบิูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ 

ประเภทกรรมการ            กรรมการอิสระ , กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

อาย ุ                                                 60 ปี 

ทีอ่ยู ่                                                108/1 ซ.อินทามะระ 22 ถนนสทุธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 

สญัชาติ                                            ไทย 

คณุวฒิุการศกึษา                              Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago 

                                                        Graduate School of Business 

             บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (บธม.) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศบ.) โยธา  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาบตัร หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที ่17  

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           วฒิุบตัรหลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสงู, สถาบนัพฒันาข้าราชการ   

                                                        ฝ่ายตลุาการศาลยติุธรรม 

             หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท)  รุ่นท่ี 3 

          หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 1/2542  

             สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

                           หลกัสตูร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543  

             สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

                                                        Certificate (Chartered Director Course), สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)           

             Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนกัวางแผนทางการเงินไทย  

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา         ไมมี่ 

ประวติัการทาํงาน 

บริษัทจดทะเบียน             ปี 2556-ปัจจบุนั         กรรมการอิสระและ 

                                                                                          กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

                   บริษัท ฐิติกร  จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ           ปี 2558-ปัจจบุนั          กรรมการบริหาร, บริษัทไทยคอมโพสทิ จํากดั 

           ปัจจบุนั                   กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก 

                   มลูนิธิอทุยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  

                                                                                          ในพระบรมราชปูถมัป์ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

                                                                                          สยามบรมราชกมุารี  

              อดีต                   กรรมการ,ประธานอนกุรรมการพฒันาธรุกิจ 

                   องค์การจดัการนํา้เสีย (อจน.) 

              อดีต               กรรมการและผู้จดัการทัว่ไป 

                   บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บยส.) 

   

 

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 5 ของจํานวน 5 หน้า 

การถือหุ้นในบริษัท                           -ไมมี่- 

วนัที่แตง่ตัง้ครัง้แรก                            23 เมษายน 2556 

จํานวนปีท่ีดาํรงตําแหนง่                    5 ปี 

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการที่แข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์ -ไมมี่- - 2 แหง่ -ไมมี่- 

 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ และ เข้าร่วม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

การมี/ไมมี่สว่นได้เสยีในวาระ          -ไมมี่- (ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

 

      

 

 


