เอกสารแนบ 4
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ
บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช อายุ 64 ปี
สัญชาติ ไทย
ตําแหน่ ง
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
จํานวนปี ที่เคยดํารงตําแหน่ งกรรมการ 11 ปี
การศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาไฟฟ้ากําลัง / สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 62) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัตกิ ารทํางาน
2558 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อาร์ พีซีจี จํากัด (มหาชน)
2551 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน)
2551 – 2555
กรรมการ บริ ษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จํากัด
2540 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เพียวกรีน จํากัด
2548 – 2560
ที่ปรึกษา บริ ษัท สยามราชธานี จํากัด
2538 – 2540
ผู้อํานวยการโครงการ บริษัท ปิ โตรเชน (ประเทศไทย) จํากัด
2535 – 2537
ผู้จดั การบริหารโครงการตลาด บริ ษัท บางจาก คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
จํานวนการถือหุ้น
50,000 หุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
0.006%
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
1. กิจการอืน่ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี
 บริษัท อาร์ พีซีจี จํากัด (มหาชน) ตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. กิจการอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อ
บริษัท หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา – ไม่มี –
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ กรรมการ
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึง่ ได้ กระทําโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
การร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 จํานวน 1/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2561 จํานวน 4/4 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2561 จํานวน 9/9 ครัง้
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ
บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล ดร. พุฒธิ ร จิรายุส
อายุ 43 ปี
สัญชาติ ไทย
ตําแหน่ ง
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
จํานวนปี ที่เคยดํารงตําแหน่ งกรรมการ 15 ปี
การศึกษา
ปริ ญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University (London Campus)
ประวัตกิ ารทํางาน
2560 – ปั จจุบนั คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยดุสิตธานี
2555 – 2560
อาจารย์ประจําหลักสูตรมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
2552 – 2555
ผู้อํานวยการหลักสูตรบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
2547 – ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน)
2542 – 2552
รองกรรมการผู้จดั การ บริษัท เอส.พี. โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด
2547 – 2551
กรรมการ บริษัท ดี อี แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
จํานวนการถือหุ้น
25,200 หุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
0.003%
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
1. กิจการอืน่ ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – ไม่มี –
2. กิจการอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – ไม่มี –
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อ
บริษัท หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา – ไม่มี –
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ กรรมการ
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึง่ ได้ กระทําโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
การร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 จํานวน 0/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2561 จํานวน 4/4 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2561 จํานวน 8/9 ครัง้
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ
บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล นายพริษฐ์ ทีฆคีรีกลุ
อายุ 36 ปี
สัญชาติ ไทย
ตําแหน่ ง
กรรมการบริษัท
จํานวนปี ที่เคยดํารงตําแหน่ งกรรมการ 14 ปี
การศึกษา
ปริ ญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK
ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารทํางาน
2559 – ปั จจุบนั
 กรรมการบริษัท บริ ษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ ตี ้ จรัญสนิทวงศ์13 จํากัด
 กรรมการบริษัท บริ ษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ ตี ้ เพชรเกษม จํากัด
 กรรมการบริษัท บริ ษัท บางแวก คอนโดมิเนียม จํากัด
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท บริ ษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด
2548 – ปั จจุบนั
 กรรมการบริษัท บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษัท อินสปายด์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด
จํานวนการถือหุ้น
33,025,200 หุ้น
3.753%
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
1. กิจการอืน่ ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – ไม่มี –
2. กิจการอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อ
บริษัท หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา – ไม่มี –
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ กรรมการ
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึง่ ได้ กระทําโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
การร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 จํานวน 1/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2561 จํานวน 4/4 ครัง้
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