
ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระ 
บริษัท คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช   อายุ  64  ปี สัญชาต ิไทย 
ตาํแหน่ง  กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีที่เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   11  ปี 

การศกึษา             ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากําลงั / ส่ือสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    
   ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษัทไทย (DCP 62) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประวัตกิารทาํงาน     
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ บริษัท อาร์พีซีจี จํากดั (มหาชน) 

 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
 2551 – 2555 กรรมการ บริษัท เอสซีที สหภณัฑ์ จํากดั 
 2540 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพียวกรีน จํากดั 
 2548 – 2560 ท่ีปรึกษา บริษัท สยามราชธานี จํากดั 
 2538 – 2540 ผู้ อํานวยการโครงการ บริษัท ปิโตรเชน (ประเทศไทย) จํากดั 
 2535 – 2537 ผู้จดัการบริหารโครงการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
จาํนวนการถอืหุ้น     50,000  หุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท      0.006% 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น 

1. กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    มี  

 บริษัท อาร์พีซีจี จํากดั (มหาชน) ตําแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ 
2. กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   1  แห่ง 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท  หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิกบับริษัท   ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา     – ไม่มี – 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้   กรรมการ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
2. ไม่มีประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  จํานวน   1/1  ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2561   จํานวน  4/4  ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2561   จํานวน  9/9  ครัง้ 
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ช่ือ-นามสกุล ดร. พฒิุธร  จิรายสุ     อายุ  43  ปี สัญชาต ิไทย 
ตาํแหน่ง   กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีที่เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   15  ปี 

การศกึษา            ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ สถาบนันานาชาติ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
   ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University (London Campus)  
ประวัตกิารทาํงาน     

2560 – ปัจจบุนั คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยัดสิุตธานี 
2555 – 2560  อาจารย์ประจําหลกัสตูรมหาบณัฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
2552 – 2555 ผู้ อํานวยการหลกัสตูรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
2542 – 2552 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เอส.พี. โฮมเซน็เตอร์ จํากดั 
2547 – 2551 กรรมการ บริษัท ดี อ ีแคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

จาํนวนการถอืหุ้น        25,200  หุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท      0.003% 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น 

1. กิจการอืน่ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    – ไม่มี – 
2. กิจการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   – ไม่มี – 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท  หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกบับริษัท   ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา     – ไม่มี – 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้   กรรมการ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
2. ไม่มีประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  จํานวน   0/1  ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2561   จํานวน  4/4  ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2561   จํานวน  8/9  ครัง้ 
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ช่ือ-นามสกุล นายพริษฐ์  ทีฆคีรีกลุ   อายุ  36  ปี สัญชาต ิไทย 
ตาํแหน่ง  กรรมการบริษัท 

จาํนวนปีที่เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   14  ปี 

การศกึษา            ปริญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK 
    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัตกิารทาํงาน     

2559 – ปัจจบุนั      กรรมการบริษัท บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จรัญสนิทวงศ์13 จํากดั 

    กรรมการบริษัท บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้เพชรเกษม จํากดั 

     กรรมการบริษัท บริษัท บางแวก คอนโดมิเนียม จํากดั 
2557  – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จํากดั 

2548 – ปัจจบุนั   กรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 

     กรรมการบริหาร บริษัท อนิสปายด์ พรอพเพอร์ตี ้จํากดั 
จาํนวนการถอืหุ้น       33,025,200 หุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท       3.753% 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น 

1. กิจการอืน่ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    – ไม่มี – 
2. กิจการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   5  แห่ง 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท  หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกบับริษัท   ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา     – ไม่มี – 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้   กรรมการ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
2. ไม่มีประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  จํานวน   1/1  ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2561   จํานวน  4/4  ครัง้ 

 


