
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ 1 ของจาํนวน 11 หนา้ 

 

ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตั้งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน 

กรรมการทีอ่อกตามวาระจํานวน 5 คน 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน  

 

อายุ: 73 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง: กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 16 พฤศจิกายน 2542 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 18 ปี 5 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ Former member of the Institute of Chartered Accountants in Australia 

⋅ Associateship in Accounting from Western Australian Institute of  

Technology (presently known as Curtin University of Technology) 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2552 Director Certification Program (DCP)  

⋅ ปี 2547 Director Accreditation Program (DAP) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

1 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ 2 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน  

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2542 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2535 - 2539 กรรมการผูจ้ดัการ สาํนกังาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ 
 

การเข้าประชุมในปี 2560 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                  1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                               5/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              5/5 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 5 

 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ 3 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

2. นายชวลติ อตัถศาสตร์  

 

อายุ: 69 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 16 พฤศจิกายน 2542 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 18 ปี 5 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

⋅ เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

⋅ เนติบณัฑิตองักฤษ Gray’s Inn ลอนดอน ประเทศองักฤษ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2552 Director Certification Program (DCP)  

⋅ ปี 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

3 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ 4 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

 ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2542 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2552 - 2556 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สาํนกังานท่ีปรึกษาภาษีเอสซีแอล จาํกดั 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั 

2520 - 2548 กรรมการ บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จาํกดั 
 

การเข้าประชุมในปี 2560 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                 1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                               4/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              4/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ                 2/2 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

เป็นกรรมการของบริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี 

จาํกดั และบริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั  

ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   เป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 5 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 6 

 

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ 5 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

3. นายธีระ วภูิชนิน  

 

อายุ: 68 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 14 พฤษภาคม 2546 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 14 ปี 11 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์                   

มหาวทิยาลยั Wisconsin Stevens Point ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2557 Chartered Director Class (CDC)  

⋅ ปี 2548 Audit Committee Program (ACP) 

⋅ ปี 2544 Director Certification Program (DCP)   

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

2 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ไม่มี 

 

  

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ 6 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2546 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2543 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

2538 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

2551 - 2552 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2548 - 2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) 

2548 - 2559 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2541 - 2547 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

2538 - 2540 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 

2533 - 2537 ผูแ้ทนประจาํประเทศไทย บจ. พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเมน้ท ์เอเชีย 
 

การเข้าประชุมในปี 2560 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                 1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                               5/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              5/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ                 2/2 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ    2/2 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 5 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 6 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ 7 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

4. นายโชติ โภควนิช  

 

 

อายุ: 75 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 4 ปี 9 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประเทศองักฤษ 

⋅ หลกัสูตรพฒันาการจดัการ มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด                       

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

⋅ หลกัสูตรการจดัการดา้นการตลาด มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด             

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2555 Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR) 

⋅ ปี 2555 Monitoring the Internal Audit Function (MIA)  

⋅ ปี 2555 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 

⋅ ปี 2555 How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 

⋅ ปี 2555 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 

⋅ ปี 2555 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 

⋅ ปี 2555 IOD National Director Conference 2012 - Moving Corporate 

Governance Forward: Challenge for Thai Directors 

⋅ ปี 2552 Director Certification Program (DCP) 

⋅ ปี 2546 Director Accreditation Program (DAP) 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ 8 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

⋅ ปี 2543 Chairman 2000  

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

4 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

1 แห่ง 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

ก.ย. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั บางกอกแร้นช์ จาํกดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการในคณะกรรมการดา้น

การเงิน/ กรรมการในคณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ล็อกซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) 

2542 - ก.ย. 2560 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั 

2545 - 2560 กรรมการ บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จาํกดั (มหาชน) 

2545 - 2560 กรรมการ บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 

2542 - 2560 กรรมการ บริษทั คิงฟิชเชอร์โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

2535 - 2537 กงสุลใหญ่ แห่งเดนมาร์กประจาํประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ 9 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

การเข้าประชุมในปี 2560 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                   1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                                5/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ               5/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ    2/2 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 5 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 6 

 

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ 10 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

5. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล  

 

 

อายุ: 64 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง กรรมการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 4 ปี 9 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

⋅ ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2544 Director Certification Program (DCP)    

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

1 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

6 แห่ง 

 

  

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ 11 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

2556 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2542 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบนั  กรรมการ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

ปัจจุบนั กรรมการ วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จาํกดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพีแรม จาํกดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั 
 

การเข้าประชุมในปี 2560 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี          1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                       4/5 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 5 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 6 
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