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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 : พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ 
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ (1) 

 
ชื่อ-นามสกุล นายโชติพฒัน์  พีชานนท์   

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน /1 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

อายุ 58 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลยัมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 155/2555  
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 29 มิถนุายน 2561  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 2 เดือน 

การถอืหุ้นในบริษัท 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ไมม่ี 
(การถือหุ้นในบริษัทรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 

จดทะเบียนอื่น 
 5 แห่ง 
 2554 - ปัจจบุนั 
 2556 - ปัจจบุนั  
 
 2560 - ปัจจบุนั 

 
รองประธานกรรมการ คนที่ 2* 
กรรมการ* 
 
กรรมการ* 

 
บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้       
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  2556 - ปัจจบุนั กรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์  ลมิิเตด็ 
  2556 - ปัจจบุนั กรรมการ เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลมิิเตด็ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 แห่ง 
 2537 - ปัจจบุนั  

 
ประธานกรรมการ* 

 
บริษัท โปรเช็กเกอร์  จ ากดั  
(เดมิ บริษัท สนิบวัหลวงแคปปิตอล 
จ ากดั ) 

 2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท สนิบวัหลวงลซิซิ่ง จ ากดั 
 2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ*/ 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

 2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ*/ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ) 

 2551 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ*/ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร      
ความเสีย่ง 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั 

 2551 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จ ากดั 
 2552 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จ ากดั 
 2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท เอเชียติ๊กเฮ้าส์ จ ากดั 
 2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท พฒันบวรกิจ 4  จ ากดั 
 2557 - ปัจจบุนั 
 2558 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ* 
ประธานกรรมการ* 

บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จ ากดั 
บริษัท ศนูย์วชิาการอาคเนย์ จ ากดั 

 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนยีร่ิง โซลชูัน่ส์ 
จ ากดั 

 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท สวนศิลป์พฒันา 1 จ ากดั 
 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท โอเอชซเีอชโอ จ ากดั 
 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั 
 2559 - ปัจจบุนั
2561 - ปัจจบุนั 

 2562 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ* 
ประธานกรรมการ* 
ประธานกรรมการ* 

บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษัท เอส โซฟิน จ ากดั 
บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

   2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท เอสอีจี แคปปิตอล จ ากดั 
  2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซลัติง้ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  10 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ 10 ครัง้ 
 ประชมุคณะกรรมการบริหาร    8 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ   8 ครัง้ 
 ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562    1 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ   1 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลัน่กรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายโชติพฒัน์ พีชานนท์  เป็นผู้มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

/1 คณะกรรมการบริษัทมีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ในการประชมุครัง้ที่ 5/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สงิหาคม 2562 และในปี 2562 ยงัไม่มีการประชมุ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
*  หมายถึง กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

 
 
 
 
 

 
 


