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1.ชื่อ                                           นายอภชิาติ เกษมกุลศิริ 
ประเภทกรรมการ                 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
                                                                  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
อาย ุ                                                     55 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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การถือหุน้ในบริษัท                            -ไม่ม-ี 
วนัแต่งตัง้ครัง้แรก                             25 เมษายน 2562 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                    3 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 2564 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้, เขา้ร่วม  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ , เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ) 
การประชมุครัง้นี ้
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2. ชื่อ - นามสกุล                       นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ 
ประเภทกรรมการ            กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ                                                 64 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.) รุน่ 17 พ.ศ. 2555-2556 
                 หลกัสตูรสถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ 18 พ.ศ. 2556-2557 

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

         ก.พ. 2564- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
 เม.ย. 2563- ปัจจบุนั นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ 
 พ.ย. 2562- ปัจจบุนั อาจารยท่ี์ปรกึษา โครงการนกับริหารการเปลี่ยนแปลงรุน่ใหม่ ส  านักงาน 

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
                   มี.ค. 2563- 1 มี.ค. 64 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในคณะกรรมการบริหารกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิง 
       ต.ค. 2562- 1 มี.ค. 64 อนกุรรมาธิการพิจารณาและติดตามสถานการณร์ะหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบ 

ต่อประเทศไทย ในกรรมการการต่างประเทศ วฒุิสภา 
           พ.ศ. 2526  นายเวร (ชัน้ 1) (เจา้หนา้ท่ีการทตู 3) 

 กองเอเชียตะวนัออก กรมการเมือง 
                  พ.ศ. 2529  เจา้หนา้ท่ีการทตู 4 กองเอเชียตะวนัออก กรมการเมือง 
                   พ.ศ. 2532  เจา้หนา้ท่ีการทตู 5 กองเอเชียตะวนัออก กรมการเมือง 
                   พ.ศ. 2532  เจา้หนา้ท่ีการทตู 5 สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองกวางโจว 
                  พ.ศ. 2534  เจา้หนา้ท่ีการทตู 6 สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองกวางโจว 
                   พ.ศ. 2536  เจา้หนา้ท่ีการทตู 6 กรมอาเซียน 
                                                     พ.ศ. 2537  เจา้หนา้ท่ีการทตู 6 กรมเศรษฐกิจ 
                   พ.ศ. 2538  เจา้หนา้ท่ีการทตู 6 ส  านกังานเลขานกุารรฐัมนตรี 
                                     พ.ศ. 2538  เจา้หนา้ท่ีการทตู 6 กรมเศรษฐกิจ 
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   พ.ศ. 2538  เจา้หนา้ท่ีการทตู 6 ฝ่ายราชการในต่างประเทศ กองกลาง  
ส านกังานปลดักระทรวง 

 พ.ศ. 2538  เจา้หนา้ท่ีการทตู 7 ฝ่ายราชการในต่างประเทศ กองกลาง  
ส านกังานปลดักระทรวง 

            พ.ศ. 2543  อคัรราชทตูท่ีปรกึษา (เจา้หนา้ท่ีการทตู 8) สถานเอกอคัรราชทตู  
ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์

            ธ.ค. 2546  รองอธิบดี (นกับริหาร 9) กรมสารนิเทศ 
           มี.ค. 2550  กงสลุใหญ่ (เจา้หนา้ท่ีการทตู 9) สถานกงสลุใหญ่ ณ นครซิดนีย ์
           ธ.ค. 2551  กงสลุใหญ่ (นกับริหารการทตู ระดบัตน้) สถานกงสลุใหญ่ ณ นครซิดนีย์ 
            ม.ค. 2554  อธิบดี (นกับริหาร ระดบัสงู) กรมเอเชียใต ้ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา 
           ธ.ค. 2554  รองปลดักระทรวงต่างประเทศ 
            มี.ค. 2558  เอกอคัรราชทตู ณ กรุงสตอกโฮลม์ 
           มี.ค. 2561  เอกอคัรราชทตู ณ กรุงเวียงจนัทน ์

2547 – 2550  กรรมการ คณะกรรมการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
          2547 – 2550  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการจดัประชมุนานาชาติ (สสปน.) 
         2555 – 2558  กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ คณะกรรมการอวกาศแห่งชาติ 
         2555 – 2558  กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบนัพระปกเกลา้ 
           2556 – 2557  กรรมการ คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
          2556 – 2558  กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท อะมานะฮ ์ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
          2557 – 2558  กรรมการ สภามหาวิทยาลยันานาชาติเอเชียแปซิฟิก 
         2557 – 2559  กรรมการอ านวยการและกรรมการตรวจสอบ โรงงานยาสบูแห่งประเทศไทย 
          2561 – 2562  ท่ีปรกึษาสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ 
          ต.ค.2562 – มี.ค. 2563 กรรมการสรรหากรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี 2562 
การถือหุน้ในบริษัท                           -ไม่มี- 
วนัท่ีแต่งตัง้ครัง้แรก                           1 มีนาคม 2564 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                    1 ปี 
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           ในรอบ ปี 2564 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้, เขา้รว่ม 
             ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ) 
การประชมุครัง้นี ้


