
สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 2 

 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
 

ชื่อ - ชื่อสกุล : รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, 

 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

อายุ : 75 ปี  

สัญชาต ิ : ไทย 

วุฒกิารศึกษา • Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de 
Madrid, Spain  

• Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France  

• Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica Economica, Universidad Complutense de 
Madrid, Spain 

•  ปริญญาตรี อกัษรศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ • สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD):  

▪ DAP: Director Accreditation Program รุ่นท่ี 34/2005 

ประสบการณ์การท างาน  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 6 เดือน (นบัถงึวนัท่ี 20 เมษายน 2565) 

 หากได้รับเลอืกเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ จะด ารงต าแหนง่จนครบวาระนี ้

รวมเป็นเวลา 9 ปี 6 เดือน 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน:  

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน) 

2547 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ  บริษัท ซฟีโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง: -ไมม่-ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น: -ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น: -ไมม่-ี 

 

 

 



 

การด ารงต าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น: 

2552 - 2563 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ธนคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

2540 - 2559 กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิกับบริษัทฯ: -ไมม่-ี 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ -ไมม่ี- (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

การเข้าประชุมกรรมการ ประชมุคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ เข้าประชมุ 12 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ เข้าประชมุ 11 ครัง้ (คิดเป็น 91.67%) 

 ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชมุ 2 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 1 ครัง้ เข้าประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

ประชมุคณะกรรมการอิสระ 1 ครัง้ เข้าประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผา่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

เหตุผลที่สมควรได้รับเลอืก

เป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิของ รศ.ดร.สมชาย ภคภาส์วิวฒัน์ เห็นสมควร

เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งสอดคล้อง

กบัข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีความ

เป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์

ให้บริษัทฯ 
มีความรอบรู้และความเช่ียวชาญในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์

การตลาดและการแข่งขนั การจดัการในภาวะวิกฤต เศรษฐศาสตร์ และการตลาดระหว่างประเทศ     

ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ - ชื่อสกุล : ผศ.อศัวิน พิชญโยธิน 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ 

อายุ : 81 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

วุฒกิารศึกษา • Master of Architecture, University of Illinois, USA 

• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ • สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD): 

 ▪  SFE: Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นท่ี 29/2017  

▪  AACP: Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 24/2016 

▪  FSD: Financial Statements for Directors รุ่นท่ี 26/2014  

▪  ACP: Audit Committee Program รุ่นท่ี 38/2012  

▪ DAP: Director Accreditation Program รุ่นท่ี 91/2011 

ประสบการณ์การท างาน  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 11 เดือน (นบัถงึวนัท่ี 20 เมษายน 2565) 

 หากได้รับเลอืกเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ จะด ารงต าแหนง่จนครบวาระนี ้

รวมเป็นเวลา 13 ปี 11 เดือน 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบนั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง: -ไมม่-ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น: -ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น:  

2557 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย กลุม่การค้าอสงัหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง, ออกแบบ 

2555 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ ์สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

2545 - ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุิ สาขาการพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2544 - ปัจจบุนั ประธานท่ีปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ (TREBS: Thailand Real Estate Business School) 

2543 - ปัจจบุนั 

 

อาจารย์พิเศษประจ า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลยัศิลปากร 

และโรงเรียนธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

2543 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชดุไทย, สมาคมบ้านจดัสรร, สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

2543 - ปัจจบุนั อาจารย์พิเศษประจ าโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  

  

  



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

  

การด ารงต าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง  

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น:  

2556 - 2562 อปุนายกสมาคมนกัเรียนเก่า มหาวิทยาลยัอิลนิอยส์ 

2552 - 2562 ผู้ ทรงคุณวุฒิ  คณะอนุกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ 

กระทรวงการคลงั 

2540 - 2562 อาจารย์พิ เศษประจ าโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้สูงการประเมินค่าทรัพย์สิน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิกับบริษัทฯ: -ไมม่-ี 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ -ไมม่ี-  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

การเข้าประชุมกรรมการ ประชมุคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ เข้าประชมุ 12 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ เข้าประชมุ 12 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

ประชมุคณะกรรมการอิสระ 1 ครัง้ เข้าประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผา่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

เหตุผลที่สมควรได้รับเลอืกเป็น

กรรมการอสิระ 
คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิของ ผศ.อศัวิน พิชญโยธิน เห็นสมควรเสนอที่

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระอีกวาระหนึง่สอดคล้องกบั

ข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีความ

เป็นอสิระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์
ให้บริษัทฯ 

มีความรอบรู้และความเช่ียวชาญในด้านการก ากบัดแูลกิจการที่ดี การบริหารความเสีย่ง ความรู้
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ กลยทุธ์การตลาดและการแขง่ขนั การจดัการ
ในภาวะวิกฤต การตลาดระหว่างประเทศ ออกแบบและสถาปัตยกรรม วิศวกรรม  ซึ่งเป็น
ประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 

 



 
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายอธิป  พีชานนท์  

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร                                                      

ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการบริษัท, กรรมการก ากบัดแูลกิจการ       
  และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง     

อายุ : 63 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

วุฒกิารศึกษา • Ph.D. (Management) North Bangkok University 

• M.B.A. (International Business) Georgia State University, USA 

• M.B.A. (Finance) Mercer University, USA 

• บญัชีบณัฑิต (การเงิน) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาบตัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร ปรอ.รุ่น 22 (วปอ.2552) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ • หลกัสตูร วตท. ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 31 
 • สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD): 
 ▪ CGE: Corporate Governance for Executives รุ่นท่ี 16/2020 

▪ BMT: Board Matters and Trends รุ่นท่ี 5/2018 
▪ ACPG: Anti-Corruption the Practical Guide รุ่นท่ี 37/2017 
▪ HRP: How to Develop a Risk Management Plan รุ่นท่ี 12/2017 
▪ RCL: Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 6/2017 
▪ DAP: Director Accreditation Program รุ่นที ่8/2004 
▪ DCP: Directors Certification Program รุ่นท่ี 24/2002 

ประสบการณ์การท างาน  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 30 ปี (นบัถงึวนัท่ี 20 เมษายน 2565) 
 หากได้รับเลอืกเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ จะด ารงต าแหนง่จนครบวาระนี ้

รวมเป็นเวลา 33 ปี 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน: 
2535 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท, กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง     

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง: 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ Supalai Greenvale Development Pty. Ltd. 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ Supalai Officer Development Pty. Ltd. 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ Supalai Rippleside Development Pty. Ltd. 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ Supalai Philippines Incorporate 
  

 



 

 

 

  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น:  -ไมม่ี- 
การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น:  
2564 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย 
2564 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย  
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ สภาสถาบนัอาศรมศิลป์ 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
2556 - ปัจจบุนั นายกกิตติมศกัดิ ์สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 
2547 - ปัจจบุนั นายกกิตตมิศกัดิ ์สมาคมอาคารชดุไทย 
2547 - ปัจจบุนั คณะกรรมการศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
2538 - ปัจจบุนั รองประธานหลกัสตูร และวิทยากรรับเชิญโครงการหลกัสตูรกลยทุธ์การบริหารธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ยคุใหม ่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (RE-CU) 
การด ารงต าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง  
การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น:  
2553 - 2564 กรรมการบริหาร สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 
2551 - 2564 ประธานคณะกรรมการ สมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง                           

สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 
2558 - 2562 อปุนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
2550 - 2562 ประธานคณะกรรมการพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิกับบริษัทฯ: -ไมม่-ี 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ 7,693,875 หุ้น อตัราร้อยละ 0.36 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 
การเข้าประชุมกรรมการ ประชมุคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ เข้าประชมุ 12 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 1 ครัง้ เข้าประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 2  ครัง้ เข้าประชมุ 2 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผา่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

เหตุผลที่สมควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิของ นายอธิป พีชานนท์ เห็นสมควรเสนอที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง 
เนื่องจากเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์
ให้บริษัทฯ 

มีความรอบรู้และความเช่ียวชาญในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง 
ความรู้ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขนั 
การจัดการในภาวะวิกฤต บัญชีการเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์  IT Governance 
การตลาดระหวา่งประเทศ ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 


