
                     
               ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถือหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 1 ของจ านวน 9 หนา้ 

                                                                                                                                 
1.ชื่อ                                           นายอภชิาติ เกษมกุลศิริ 
ประเภทกรรมการ                 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
                                                                  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
อาย ุ                                                     54 ปี 
ท่ีอยู่                   2529/95 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
สญัชาติ                                                ไทย 
คณุวฒุิการศกึษา                                   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร  ์

                แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
              บริหารธุรกิจบณัฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน  
                คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

หลกัสตูรการอบรม                หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุน่ท่ี 73 / 2547  
                   สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา ไม่มี 
ประสบการณ ์    
บริษัทจดทะเบียน   ปี 2564-ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
      บริษัท ฐิติกร  จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท ฐิติกร  จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัสงูดา้นการเงิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2547-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจ ากดัและองคก์รอื่นๆ  ปี 2563-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ 
        บริษัท ไทยอีสเทิรน์ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง จ ากดั 
ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลมุพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์เซอรวิ์ส จ ากัด 
ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลมุพินี พรอพเพอรต์ี ้มาเนจเมนท ์จ ากดั 

    ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พรสนัติ จ ากดั 
ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั 

    ปี 2550-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศรีส  าอาง ซพัพลายเออร ์จ ากดั 
  อดีต  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย Treasury  

and Banking Operations Group  
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

    อดีต  กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)  จ ากดั 
อดีต  กรรมการ บริษัทหลกัทรพัย ์สินเอเซีย จ ากัด 
อดีต  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน  

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) 
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หนา้ 2 ของจ านวน 9 หนา้ 

 
การถือหุน้ในบริษัท                            -ไม่ม-ี 
วนัแต่งตัง้ครัง้แรก                             25 เมษายน 2562 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                    2 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 

 
กรรมการอิสระ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
กิจการอื่น 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ 2 1).กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท 
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
2).กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

8 -ไม่มี- 

การเขา้ร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2563 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้, เขา้ร่วม  
                                                           ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้  
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ) 
การประชมุครัง้นี ้
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2. ชื่อ - นามสกุล                          นางเสาวนีย ์กมลบุตร 
ต าแหน่งปัจจุบนั                กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
อายุ                  68 ปี 
ท่ีอยู่    339/50 หมู่บา้นแกรนดค์าแนล ดอนเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ  

แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 
สญัชาติ                                                ไทย 
คณุวฒุิการศกึษา                     ปริญญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัทิต สาขาบริหารรฐักิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรี รฐัศาสตรบ์ณัฑิต สาขาบริหารรฐักิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ์
หลกัสตูรการอบรม   หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 69 ปี 2006  

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

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา ไม่มี 
ประสบการณ ์    
บริษัทจดทะเบียน   2564- ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
            บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 

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

2559- ปัจจุบนั        กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอา้เล็ท จ ากดั (มหาชน) 
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หนา้ 4 ของจ านวน 9 หนา้ 

 
2557- ปัจจุบนั        กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน 

กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2555- ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจ ากดัและองคก์รอื่นๆ  2561- ปัจจุบนั กรรมการสภาวิทยาลยัเซาธอ์ีสทบ์างกอก   
2560-2563 ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการเงินและการบญัชี ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ 

          ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
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) 
2557 – 2562 ท่ีปรกึษาประธาน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลงั  

สภานิติบญัญัติแห่งชาติ 
2557 – 2561 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในกรรมการสภา สถาบนัรชัตภ์าคย์ 
2557 – 2560 กรรมการธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
2556 – 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2555 รองปลดักระทรวงการคลงั หวัหนา้กลุ่มภารกิจดา้นรายได้ 
2552- 2556            ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
2551-2552 กรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2550-2551 ท่ีปรกึษาดา้นประสิทธิภาพ (ระดบั 10) กรมสรรพากร 
2547-2550 รองอธิบดี กรมสรรพากร  

การถือหุน้ในบริษัท                                -ไม่ม-ี 
วนัท่ีแต่งตัง้ครัง้แรก                                23 กมุภาพนัธ ์2564 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                        2 เดือน 
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หนา้ 5 ของจ านวน 9 หนา้ 

 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 

 
กรรมการอิสระ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
กิจการอื่น 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งใน
กิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

นางเสาวนีย ์กมลบตุร 4 1) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั   
(มหาชน) 
2) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอา้เล็ท จ ากัด 
(มหาชน) 
3) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
4) กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

1 -ไม่มี- 

 
การเขา้ร่วมประชมุ            -ยงัไม่ไดร้่วมประชมุ- 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ) 
การประชมุครัง้นี ้
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3. ชื่อ - นามสกุล                       นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ 
ประเภทกรรมการ            กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ                                                 62 ปี 
ท่ีอยู่                                                 10/1 ซ.สายลม 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

          กรุงเทพมหานคร 10400 
สญัชาติ                                            ไทย 
คณุวฒุิการศกึษา                              ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนวชิราวธุวิทยาลยั (รุน่ 50) 
                                              รฐัศาสตรบณัฑิต (ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
                                                     จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (รุน่ 31) 
                                              M.A. (International Relations), The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย                                                  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู : ผูน้  าวิสยัทศันแ์ละคณุธรรม (นบส.) รุน่ 73 สถาบนัพฒันา  

                         ขา้ราชการพลเรือน ส านัก ก.พ. ประจ าปี 2554 
                 หลกัสตูร วปอ. รุน่ 54 พ.ศ. 2554-2555 
                 หลกัสตูรนกับริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู (บยส.) รุ่น 17 พ.ศ. 2555-2556 
                 หลกัสตูรสถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ 18 พ.ศ. 2556-2557 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา         ไม่ม ี
ประวตัิการท างาน           
บริษัทจดทะเบยีน            ปี 2564-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท ฐิติกร  จ ากดั (มหาชน)              
บริษัทจ ากดัและองคก์รอื่นๆ           มี.ค. 2564- ปัจจุบนั ผูบ้งัคบัการวชิราวธุวิทยาลยั 

         ก.พ. 2564- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
         เม.ย. 2563- ปัจจุบนั นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ 

                   พ.ย. 2562- ปัจจบุนั อาจารยท่ี์ปรกึษา โครงการนกับริหารการเปลี่ยนแปลงรุน่ใหม่ ส  านักงาน 
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

         ม.ีค. 2563- 1 มี.ค. 64 กรรมการผูท้รงคณุวฒุแิละประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ในคณะกรรมการบริหารกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิง 

 ต.ค. 2562- 1 มี.ค. 64 อนกุรรมาธิการพิจารณาและติดตามสถานการณร์ะหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบ 
ต่อประเทศไทย ในกรรมการการต่างประเทศ วฒุิสภา   

การถือหุน้ในบริษัท                           -ไม่ม-ี 
วนัท่ีแต่งตัง้ครัง้แรก                           1 มีนาคม 2564 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                    2 เดือน 
 
 
 
 
 
 



                     
               ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถือหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 7 ของจ านวน 9 หนา้ 

 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 

 
กรรมการอิสระ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
กิจการอื่น 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งใน
กิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

นายเกียรติคณุ ชาติประเสริฐ -ไม่มี- - 4 -ไม่มี- 

 
การเขา้ร่วมประชมุ           -ยงัไม่ไดร้่วมประชุม- 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ) 
การประชมุครัง้นี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     
               ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถือหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 8 ของจ านวน 9 หนา้ 

 
4. ชื่อ - นามสกุล                       นายวิบูลย ์เพ่ิมอารยวงศ ์
ประเภทกรรมการ            กรรมการอิสระ , กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
อาย ุ                                                 63 ปี 
ท่ีอยู่                                                 108/1 ซ.อินทามระ 22 ถนนสทุธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 
สญัชาติ                                            ไทย 
คณุวฒุิการศกึษา                              Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago 
                                                        Graduate School of Business 
             บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธม.) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (วศบ.) โยธา  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปริญญาบตัร หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจักร ภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ท่ี 17  
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           วฒุิบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู, สถาบนัพฒันาขา้ราชการ   
                                                        ฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม 
             หลกัสตูร ผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท)  รุน่ท่ี 3 

          หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุน่ท่ี 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) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย  
หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา         ไม่มี 
ประวตัิการท างาน 
บริษัทจดทะเบียน             ปี 2556-ปัจจบุนั         กรรมการอิสระและ 
                                                                                          กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
                   บริษัท ฐิติกร  จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจ ากดัและองคก์รอื่นๆ           ปี 2558-ปัจจบุนั          บริษัทจีอารอ์ีคอมโพสิท จ ากดั 

           อดีต                   กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรญัญิก 
                   มลูนิธิอทุยานสิ่งแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร  
                                                                                          ในพระบรมราชปูถมัป์ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
                                                                                          สยามบรมราชกมุารี  
              อดีต                   กรรมการ,ประธานอนกุรรมการพฒันาธุรกิจ   
                                               องคก์ารจดัการน า้เสีย (อจน.) 
              อดีต               กรรมการและผูจ้ดัการทั่วไป 
                   บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) 
   
 
 



                     
               ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถือหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 9 ของจ านวน 9 หนา้ 

 
การถือหุน้ในบริษัท                           -ไม่มี- 
วนัท่ีแต่งตัง้ครัง้แรก                            23 เมษายน 2556 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                    8 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 

 
กรรมการอิสระ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
กิจการอื่น 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

นายวิบลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์ -ไม่มี- - 1 แห่ง -ไม่มี- 
 
การเขา้ร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2563 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เขา้รว่ม 
                                                           ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้ 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ) 
การประชมุครัง้นี ้
 
      
 
 


