เอกสารแนบ 4
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล นายวิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ
อายุ 68 ปี
สัญชาติ ไทย
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริ ษัท
จํานวนปี ที่เคยดํารงตําแหน่ งกรรมการ 38 ปี และต่ ออีก 3 ปี รวมเป็ น 41 ปี
การศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547
ประวัตกิ ารทํางาน
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท บริษัท ป่ า ดอนพุทรา จํากัด
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ ตี ้ จรัญสนิทวงศ์13 จํากัด
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ ตี ้ เพชรเกษม จํากัด
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท บริษัท บางแวก คอนโดมิเนียม จํากัด
กรรมการบริษัท บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด
2557 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริษัท บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน)
2547 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริหาร บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน)
2525 – 2555
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน)
จํานวนการถือหุ้น
204,083,788 หุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 23.191%
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริหารในบริษัทอื่น
1. กิจการอืน่ ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – ไม่มี –
2. กิจการอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
หรือมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา – ไม่มี –
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึง่ ได้ กระทําโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
การร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 จํานวน 1/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2563 จํานวน 5/5 ครัง้
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ชื่อ-นามสกุล นายคัตนานท์ ยะพานิช
อายุ 38 ปี สัญชาติ ไทย
ตําแหน่ ง
กรรมการบริษัท
จํานวนปี ที่เคยดํารงตําแหน่ งกรรมการ 3 ปี และต่ ออีก 3 ปี รวมเป็ น 6 ปี
การศึกษา
ปริ ญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัตกิ ารทํางาน
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท สํานักกฎหมายตราสามดวง จํากัด
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน)
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ไครท์ทีเรี่ยน แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด
2562 – 2563
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท อมารีน แอนด์ เค.สมิธ จํากัด
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ซีอสุ คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
2554 – ปั จจุบนั
ทีมบริ หาร บริษัท สุขมุ วิท เอ.ที.เซอร์ วิส จํากัด
2552 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษากฏหมาย บริษัท โตโย บิซเิ นส เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
2552 – 2554
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกฏหมาย บริษัท นวนคร คอมเพล็กซ์ จํากัด
2552
ทนายความ บริ ษัท ซีอสุ คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
2551 – 2552
ผู้ช่วยทนายความ บริ ษัท ซีอสุ คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
2549 – 2550
เจ้ าหน้ าพนักงานบังคับคดี บริ ษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้ านคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลายไม่น้อยกว่า 500 คดี
การอบรมพิเศษ
ได้ รับใบอนุญาตจากสภาทนายความให้ ประกอบวิชาชีพทนายความ ใบอนุญาตเลขที่
1104/2552 ตั ้งแต่วนั ที่ 26 มิถนุ ายน 2552
ได้ รับอนุญาตจากสภาทนายความให้ เป็ นทนายความผู้มีอํานาจทําคํารับรอง ลงลายมือ
ชื่อและเอกสารเมื่อปี 2553
ได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ให้ เป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยเมื่อปี 2556
การอบรม/สัมมนา
AEC&PRODVCT LIABILITY LAW วิทยากร ศ.ดร. ศักดา ธนิตกุล เมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดย บริษัท ยูนิค เซมินาแอนด์เทรนนิ่ง จํากัด
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผ้ บู ริโภคที่ผ้ บู ริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ ธนาคาร สถานพยาบาล
และทนายความควรรู้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 วิทยากร ท่านธานิศ เกศวพิทกั ษ์ ,
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ท่านชัยยุทธ ศรีจํานงค์, ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
จํานวนการถือหุ้น
– หุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท – %
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริหารในบริษัทอื่น
1. กิจการอืน่ ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – ไม่มี –
2. กิจการอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 บริ ษัท
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
หรือมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา – ไม่มี –
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึง่ ได้ กระทําโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
การร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 จํานวน 1/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2563 จํานวน 5/5 ครัง้
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ชื่อ-นามสกุล นายไกรวิทย์ สัตยภิวฒ
ั น์
อายุ 64 ปี สัญชาติ ไทย
ตําแหน่ ง
กรรมการบริษัท
จํานวนปี ที่เคยดํารงตําแหน่ งกรรมการ 32 ปี และต่ ออีก 3 ปี รวมเป็ น 35 ปี
การศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารทํางาน
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จํากัด
2549 – ปั จจุบนั
รองกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน)
2548 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท สตาร์ คอม จํากัด
2531 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน)
จํานวนการถือหุ้น
28,000 หุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 0.003%
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริหารในบริษัทอื่น
1. กิจการอืน่ ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – ไม่มี –
2. กิจการอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 บริษัท
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
หรือมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา – ไม่มี –
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึง่ ได้ กระทําโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
การร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 จํานวน 0/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2563 จํานวน 5/5 ครัง้
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