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รายนามและประวัติกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
 

ช่ือ-นามสกุล นายวนรัชต ์ ตัง้คารวคุณ 
วัน/เดือน/ปีเกดิ  11 กนัยายน 2514 
ทีอ่ยู ่  เลขท่ี 121 ซอยศนูยว์ิจยั 1 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
ปีทีเ่ร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ  9 กรกฎาคม 2562 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 9 เดือน 
การศึกษา  ปรญิญาตร ีบญัชีบรหิาร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) -/2013  By IOD 

ประวัติการท างาน บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 
Stark Investment Corporation Limited 
2562 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 
บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 
บริษัท พดีีทแีอล เทรดดิง้ จ ากัด 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน่ 
• กิจการอื่นท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน บริษัท เชอรวู้์ด คอรป์อเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

2554 – ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท 
บริษัท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)       
2541 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 

• กิจการท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีน 2562 กรรมการ บรษัิท ทีโอเอ อินเตอรเ์นชั่นแนล เบฟเวอเรจส ์กรุป๊ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ทีโพล ์โปรเฟสชั่นแนล อินเตอรเ์นชั่นแนล 
2561 กรรมการ บรษัิท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเนจ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เอ็มเอ็ม เวนเจอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ไพรมม์สั ออโตเ้ฮา้ส ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 จ ากดั 
2558 กรรมการ บรษัิท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ทีทีดี โฮลดิง้ จ ากดั 
2557 กรรมการ บรษัิท ทีมเอ โฮลดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เอ็ม เอม็ แอล ทรานสปอรต์ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท คอนเนคชั่นเลทดเ์ซอรว์ิส จ ากดั 
2555 กรรมการ บรษัิท แอลที แอนด ์ซนั จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ฮอกไกโด อินเตอรเ์นชั่นแนล แฟรนไชส ์จ ากดั 
2553 กรรมการ บรษัิท ฮอกไกโด โมรโิมโตะ จ ากดั 
2552 กรรมการ บรษัิท ทีโอเอ ออโต ้เซลส ์จ ากดั 
2541 กรรมการ บรษัิท ทีโอเอ กรุป๊ โฮลดิง้ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. 
 กรรมการ TOA Paint Products Sdn. Bhd. 
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 กรรมการ  TOA Coating Sdn. Bhd. 
 กรรมการ บรษัิท ทีโอเอ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ทีโอเอ เคมิคอล อินดสัตรสี ์จ  ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ทีโอเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ทีโอเอ โฮลดิง้ จ ากดั 
               กรรมการ บรษัิท ไอทีโอเอ ออโต ้เซลส ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท บรติิช เพน้ทส์ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท อมิเมจิกา จ ากดั 
 กรรมการ  บรษัิท เอกมยัเจรญิสขุ โฮลดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ทรพัยส์ินธรุกิจ โฮลดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท มหาเศรษฐี จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ทวีทรพัย ์เรยีล เอสเตท จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท พลูผลทรพัย ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท พลูสินทรพัยธ์ุรกจิ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท พลูสินทรพัยเ์รยีลเอสเตท จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท มั่งคั่งธุรกิจ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท มั่งคั่ง เรยีล เอสเตท จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท สินทรพัย ์เรยีลเอสเตท จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท พี ที เรยีล เอสเตท จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เนเจอรลัปารค์พรอพเพอตีส้ ์จ  ากดั 
 กรรมการ บรษัิท บางใหญ่ดินทอง จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท มั่งคั่งปรอ็พเพอตี ้จ  ากดั 
 กรรมการ บรษัิท มั่งคั่งเทรดดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ที.เอส.โอ. เทรดเซน็เตอร ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เบส ออโตเ้ซลส ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ไทยแสงเจรญิ (ปลาฉลาม) จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ระยอง โพลิเมอรส์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เอดีเอส โลจิสติคส ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ลาดสวายการเกษตร จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท นาวงัการเกษตร จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท สรุศกัดิก์ารเกษตร จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท น า้ตาล เอราวณั จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เอราวณั เพาเวอร ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เอราวณั โฮลดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เอ็น.อี.ไบโอ เอ็นเนอยี จ  ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เอ็น.อี.โลจสิติกส ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท รอแยล รสีอรท์กอลฟ์แอนดค์นัทรคีลบั จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท รอแยล อินเตอรเ์นชั่นแนลรสีอรท์ แอนด ์คนัทรคีลบั จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท อาร ์เอช อาร ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ว.ภทัรวฒิุ (1987) จ ากดั 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท  ไม่ม ี
การถือหุน้ในบริษทัทัง้ทางตรงและทางอ้อม ของตนเอง  : 21,500,000,000  หุน้ 
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      ของคู่สมรสหรอืบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  : ไม่ม ี
การเข้าร่ามประชุมในปี 2562 คณะกรรมการบรษัิท   7/7 

การประชมุผูถ้อืหุน้     0/2 
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ช่ือ-นามสกุล นายชนิวัฒน ์ อัศวโภค ี
วัน/เดือน/ปีเกดิ  31 มีนาคม 2517 
ทีอ่ยู ่  เลขท่ี 138/13 ซอยพหลโยธิน 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 
ปีทีเ่ร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ  9 กรกฎาคม 2562  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 9 เดอืน 
การศึกษา  ปรญิญาโท  นิติศาสตร ์(ภาษีอากร) Washington University 

ปรญิญาตร ีนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 150/2018 By IOD 
ประวัติการท างาน 
 
 
 
 

บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 
Stark Investment Corporation Limited 
2562 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 
บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 
บริษัท พดีีทแีอล เทรดดิง้ จ ากัด 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน่ 
• กิจการอื่นท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน บริษัท เชอรวู้์ด คอรป์อเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)       

2557 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บริษัท ไทยแลนดไ์อออนเวิคส ์จ ากัด (มหาชน) 
2561 – 2562  กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เซเว่น ยูทลิิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)       
2561 – 2562  กรรมการบรษัิท 

• กิจการท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีน บริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด       
ปัจจบุนั  ทนายความหุน้ส่วน 
บริษัท ฮันตัน แอนดรูส ์เคริท์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2556 – 2561   ทนายความหุน้ส่วน 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท  ไม่ม ี
การถือหุน้ในบริษทัทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
  

ของตนเอง  : ไม่ม ี
ของคู่สมรสหรอืบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  : ไม่ม ี

การเข้าร่ามประชุมในปี 2562 คณะกรรมการบรษัิท   7/7 
การประชมุผูถ้อืหุน้     1/2 
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ช่ือ-นามสกุล ม.ล.พพิฒันไ์ชย เพญ็พฒัน ์
วัน/เดือน/ปีเกดิ  14 กมุภาพนัธ ์2508 
ทีอ่ยู ่  เลขท่ี 9 ซอย รามค าแหง 30 (บา้นเรา) แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ปีทีเ่ร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ  9 กรกฎาคม 2562 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 9 เดอืน 
การศึกษา  BEC General Diploma  

BEC  National Diploma 
North Herts College (UK) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 159/2019 
ประวัติการท างาน บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด       
2562 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน่ 
• กิจการอื่นท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน ไม่ม ี
• กิจการท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีน บริษัท บริหารสนิทรัพย ์มหานคร จ ากัด  

2559 – ปัจจบุนั             กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท สามร้อยหกสิบ จ ากัด 
2558 – ปัจจบุนั            กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท คอนฟราเทรส จ ากัด 
2558 – ปัจจบุนั            กรรมการผูจ้ดัการ 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท  ไม่ม ี
การถือหุน้ในบริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม ของตนเอง  : ไม่ม ี

ของคู่สมรสหรอืบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  : ไม่ม ี
การเข้าร่ามประชุมในปี 2562 คณะกรรมการบรษัิท   7/7 

การประชมุผูถ้อืหุน้     2/2 
 


