
                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 1 ของจาํนวน 7 หนา้ 

                                                                                                                                 
1.ชื่อ                                           นายอภชิาต ิเกษมกลุศริ ิ

ประเภทกรรมการ                 กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ                                                     53 ปี 

ท่ีอยู ่                  2529/95 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

สญัชาต ิ                                               ไทย 

คณุวฒุกิารศกึษา                                   บรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกิจศศนิทร ์

                แหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

              บรหิารธุรกิจบณัฑติ ภาควชิาการธนาคารและการเงิน  

                คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

หลกัสตูรการอบรม                หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุน่ท่ี 73 / 2547  

                   สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา ไมม่ี 

ประสบการณ ์   

บรษัิทจดทะเบียน   ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

      บรษัิท ฐิตกิร  จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง และเจา้หนา้ท่ีบรหิารระดบัสงู

ดา้นการเงนิบรษัิท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2547-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ  ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ลมุพินี พรอพเพอรต์ี ้มาเนจเมนท ์จาํกดั 

    ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท พรสนัต ิจาํกดั 

    ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ลมุพินี พรอพเพอรต์ี ้เซอรว์สิ แอนด ์แคร ์จาํกดั 

    ปี 2550-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ศรีสาํอาง ซพัพลายเออร ์จาํกดั 

  อดีต  กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย Treasury  

and Banking Operations Group  

ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

    อดีต  กรรมการ บรษัิท ลีสซิง่ไอซีบีซี (ไทย)  จาํกดั 

อดีต  กรรมการ บรษัิทหลกัทรพัย ์สนิเอเซีย จาํกดั 

อดีต  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงนิ  

บรษัิท สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 2 ของจาํนวน 7 หนา้ 

 

การถือหุน้ในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                             25 เมษายน 2562 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                    1 ปี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผูที้ไดร้บัเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไมใ่ช่บรษัิทจด

ทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน

กิจการท่ีแขง่ขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายอภชิาต ิเกษมกลุศริ ิ 2 1).กรรมการ,

กรรมการบรหิารความ

เส่ียง บรษัิท แอล.พี.เอ็น.

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) 

2).กรรมการ บรษัิท ที.

กรุงไทยอตุสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) 

4 -ไมม่ี- 

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

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ และ เขา้รว่ม 

การมี/ไมม่ีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 3 ของจาํนวน 7 หนา้ 

2. ชื่อ - นามสกุล                          นายกนิช บุณยัษฐิติ 

ตาํแหน่งปัจจบุนั                 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

                  และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ                  50 ปี 

ท่ีอยู่    89 สขุมุวทิ 15, แขวงคลองเตย (เหนือ), เขตวฒันา, กรุงเทพมหานคร 10110 

สญัชาต ิ                                               ไทย 

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) 

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

นโยบายจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ - อ.ก.น.จ. ดา้น

แผนและงบประมาณ), Office of the Public Sector 

Development Commission  

ปัจจบุนั Director, Chitralada School Foundation (มลูนิธิสยามบรมราช

กมุารี เพ่ือโรงเรียนจิตรลดา) 

ปัจจบุนั  Director, Rajprachasamasai School Foundation 

                              (มลูนิธิโรงเรียนราชประชาสมาศยั ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 4 ของจาํนวน 7 หนา้ 

ปัจจบุนั Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation (มลูนิธิมหาจกัรสีิ

รนิธร เพ่ือ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั) 

ปัจจบุนั  Director, Prince Mahidol Foundation  

(มลูนิธิสมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก) 

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 

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 

การถือหุน้ในบริษัท                                -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                                25 เมษายน 2562 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                        1 ปี 

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 

การมี/ไมม่ีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

                                                                         



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 5 ของจาํนวน 7 หนา้ 

                                                                              

3. ชื่อ - นามสกุล                       นายสุรินทร ์ธรรมนิเวศ 

ประเภทกรรมการ            กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ                                                 74 ปี 

ท่ีอยู่                                                 214 หมูบ่า้นเลคไซด ์วลิล่า 2   ถ.บางนา-ตราด กม.7.5 ต.บางแกว้  

                                                        อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ  10540 

สญัชาต ิ                                           ไทย 

คณุวฒุกิารศกึษา                              บรหิารธรุกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

              ศลิปะศาสตรบ์ณัฑติ (เศรษฐศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                                                          

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 133 / 2560 

                     สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา         ไมม่ี 

ประวตักิารทาํงาน           

บรษัิทจดทะเบียน            ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

      บรษัิท ฐิตกิร  จาํกดั (มหาชน)              

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ           ปี 2551-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอสแอนดอ์ารด์ีเวลลอปเมน้ต ์จาํกดั 

             ปี 2548-2554     กรรมการ บรษัิท เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

          ปี 2537-2547 กรรมการ บรษัิท สยามกลการ จาํกดั 

             ปี 2537-2547 กรรมการ บรษัิท สยามนิสสนั ออโตโมบลิ จาํกดั 

การถือหุน้ในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                           8 พฤษภาคม 2558 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                    5 ปี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน

กิจการท่ีแขง่ขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายสรุนิทร ์ธรรมนิเวศ -ไมม่ี- - 1 -ไมม่ี- 

การเขา้รว่มประชมุ            ในรอบ ปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 3 ครัง้ จาก 4 ครัง้, เขา้รว่ม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 4 ครัง้  

การมี/ไมม่ีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

 

 

 

 

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 6 ของจาํนวน 7 หนา้ 

 

4. ชื่อ - นามสกุล                       นายวบูิลย ์เพิม่อารยวงศ ์

ประเภทกรรมการ            กรรมการอสิระ , กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

อาย ุ                                                 62 ปี 

ท่ีอยู่                                                 108/1 ซ.อินทามะระ 22 ถนนสทุธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม.10400 

สญัชาต ิ                                           ไทย 

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

                                                        Graduate School of Business 

             บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ (บธม.) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (วศบ.) โยธา  จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ปรญิญาบตัร หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ท่ี 17  

วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           วฒุิบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู, สถาบนัพฒันาขา้ราชการ   

                                                        ฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม 

             หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท)  รุน่ท่ี 3 

          หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุน่ท่ี 1/2542  

             สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

                           หลกัสตูร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543  

             สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

                                                        Certificate (Chartered Director Course), สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)           

             Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนกัวางแผนทางการเงินไทย  

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา         ไม่มี 

ประวตักิารทาํงาน 

บรษัิทจดทะเบียน             ปี 2556-ปัจจบุนั         กรรมการอิสระและ 

                                                                                          กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

                   บรษัิท ฐิตกิร  จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ           ปี 2558-ปัจจบุนั          กรรมการบรหิาร, บรษัิทไทยคอมโพสทิ จาํกดั 

           ปัจจบุนั                   กรรมการ, กรรมการบรหิาร, เหรญัญิก 

                   มลูนิธิอทุยานสิ่งแวดลอ้มนานาชาตสิรินิธร  

                                                                                          ในพระบรมราชปูถมัป์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

                                                                                          สยามบรมราชกมุาร ี 

              อดีต                   กรรมการ,ประธานอนกุรรมการพฒันาธรุกิจ  

                                 องคก์ารจดัการนํ้าเสีย (อจน.) 

              อดีต               กรรมการและผูจ้ดัการทั่วไป 

                   บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) 

   

 

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 7 ของจาํนวน 7 หนา้ 

การถือหุน้ในบริษัท                           -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            23 เมษายน 2556 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                    7 ปี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน

กิจการท่ีแขง่ขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายวบิลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์ -ไมม่ี- - 2 แหง่ -ไมม่ี- 

การเขา้รว่มประชมุ            ในรอบ ปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เขา้รว่ม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

การมี/ไมม่ีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

 

      

 

 


