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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระ 
 

 

ช่ือ-นามสกุล นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ   อายุ  68 ปี สัญชาต ิไทย 
ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการบริษัท  และกรรมการบริษัท 
จาํนวนปีที่เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  38 ปี  และต่ออีก  3  ปี  รวมเป็น 41 ปี 
การศกึษา             ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร วปอ. รุ่น 2547 
ประวัตกิารทาํงาน 

2563  – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ป่า ดอนพทุรา จํากดั 
2559 – ปัจจบุนั     กรรมการบริษัท บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จรัญสนิทวงศ์13 จํากดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้เพชรเกษม จํากดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท บางแวก คอนโดมิเนียม จํากดั 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จํากดั 
2556 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริษัท   บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
2547 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 

 2525 – 2555 กรรมการผู้จดัการ บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
จาํนวนการถอืหุ้น 204,083,788 หุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท      23.191% 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น 

1. กิจการอืน่ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    – ไม่มี – 
2. กิจการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   5 แห่ง 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิกับบริษัท   ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา – ไม่มี – 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้   กรรมการบริษัท 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
2. ไม่มีประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  จํานวน   1/1  ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2563   จํานวน  5/5  ครัง้ 
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ช่ือ-นามสกุล  นายคตันานท์  ยะพานิช     อายุ  38  ปี สัญชาต ิ ไทย 
ตาํแหน่ง  กรรมการบริษัท 
จาํนวนปีที่เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  3 ปี  และต่ออีก  3  ปี  รวมเป็น 6 ปี 
การศกึษา             ปริญญาโท  นิติศาสตรมหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA) 

   ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
  ปริญญาตรี  นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประวัตกิารทาํงาน 

2563 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ บริษัท สํานกักฎหมายตราสามดวง จํากดั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน)  
2562 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไครท์ทีเร่ียน แอนด์ แอดไวเซอรี จํากดั 
2562 – 2563 กรรมการผู้จดัการ บริษัท อมารีน แอนด์ เค.สมิธ จํากดั 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซอีสุ คอนซลัแทนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 

  2554 – ปัจจบุนั  ทีมบริหาร บริษัท สขุมุวิท เอ.ที.เซอร์วิส จํากดั 
  2552 – ปัจจบุนั  ท่ีปรึกษากฏหมาย บริษัท โตโย บิซเินส เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 
  2552 – 2554   เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฏหมาย บริษัท นวนคร คอมเพลก็ซ์ จํากดั 
  2552   ทนายความ บริษัท ซอีสุ คอนซลัแทนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 
  2551 – 2552   ผู้ช่วยทนายความ   บริษัท ซอีสุ คอนซลัแทนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 

2549 – 2550   เจ้าหน้าพนกังานบงัคบัคดี บริษัท วิริยะประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี ด้านคดีแพง่  คดีอาญา  คดีล้มละลายไม่น้อยกวา่ 500 คดี 

 การอบรมพิเศษ ได้รับใบอนญุาตจากสภาทนายความให้ประกอบวิชาชีพทนายความ ใบอนญุาตเลขท่ี 
1104/2552  ตัง้แตว่นัท่ี 26 มิถนุายน 2552 

  ได้รับอนญุาตจากสภาทนายความให้เป็นทนายความผู้ มีอํานาจทําคํารับรอง ลงลายมือ
ช่ือและเอกสารเม่ือปี 2553 

  ได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) ให้เป็นนายหน้าประกนัวินาศภยัเม่ือปี 2556 

 การอบรม/สมัมนา AEC&PRODVCT LIABILITY LAW วิทยากร ศ.ดร. ศกัดา ธนิตกลุ เม่ือวนัท่ี 19 
กมุภาพนัธ์ 2559  จดัโดย บริษัท ยนิูค เซมินาแอนด์เทรนน่ิง จํากดั 

  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคท่ีผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ ธนาคาร สถานพยาบาล 
และทนายความควรรู้ เม่ือวนัท่ี 3 สงิหาคม 2562  วิทยากร ท่านธานิศ เกศวพิทกัษ์,     
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ท่านชยัยทุธ  ศรีจํานงค์,  ว่าท่ีร้อยตรี ถวลัย์  รุยาพร จดัโดยมหาวิทยาลยัเกษม
บณัฑิต 

จาํนวนการถอืหุ้น –  หุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท      –  %  
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น 

1. กิจการอืน่ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    – ไม่มี – 
2. กิจการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   4 บริษัท 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิกับบริษัท   ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา – ไม่มี – 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้   กรรมการบริษัท 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
2. ไม่มีประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  จํานวน   1/1  ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2563   จํานวน  5/5  ครัง้ 
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ช่ือ-นามสกุล  นายไกรวิทย์  สตัยภิวฒัน์       อายุ  64  ปี สัญชาต ิ  ไทย 
ตาํแหน่ง  กรรมการบริษัท 
จาํนวนปีที่เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  32 ปี  และต่ออีก  3  ปี  รวมเป็น 35 ปี 
การศกึษา            ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัตกิารทาํงาน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จํากดั 
2549 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สตาร์คอม จํากดั 
2531 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 

จาํนวนการถอืหุ้น 28,000  หุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท      0.003%  
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น 

1. กิจการอืน่ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    – ไม่มี – 
2. กิจการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   2  บริษัท 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิกับบริษัท   ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา  – ไม่มี – 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้   กรรมการบริษัท 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
2. ไม่มีประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  จํานวน   0/1  ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2563   จํานวน  5/5  ครัง้ 

 


