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ช่ือ นายโชติพล เตชะไกรศรี 

อายุ 38 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี การเงินและธุรกิจระหวางประเทศ Seattle University, USA. 

การอบรมบทบาทหนาที่
กรรมการ 

หลักสูตร DAP รุนที่ 90/2554 

ประวัติการทํางาน ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บริษัท 

2546 - ปจจุบัน 

 

รองประธาน

กรรมการ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 

2551 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด 

2551 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด 

2551 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด 

2551 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด 

2551 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟรทีน พอยทส จํากัด 

2550 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

2550 - ปจจุบัน กรรมการ/

กรรมการผูจัดการ 
บริษัท วาย แอล พี จํากัด 

2550 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด 

2550 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ชินคารา พร็อพเพอรต้ี จํากัด 

2547 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

2544 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จัดสรรปนสวน จํากัด 

การดํารงตาํแหนงในกิจการ
อ่ืน ๆ 

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

 ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บริษัท 

 - - 

 

รายละเอียดกรรมการที่เสนอตองออกตามวาระ  
และไดรับการเสนอเพ่ือการแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
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 การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

 ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บริษัท 

 กรรมการ บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด 

 กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด 

 กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด 

 กรรมการ บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด 

 กรรมการ บริษัท โฟรทีน พอยทส จํากัด 

 กรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 กรรมการ/กรรมการผูจัดการ บริษัท วาย แอล พี จํากัด 

 กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด 

 กรรมการ บริษัท ชินคารา พร็อพเพอรต้ี จํากัด 

 กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 กรรมการ บริษัท จัดสรรปนสวน จํากัด 

ประเภทกรรมการที่เสนอ
แตงตั้ง 

กรรมการ 

ประวัติการเขารวมประชุม 

ป 2557 
ประเภทการประชุม 

การเขารวมประชุม 
)ครั้ง(  

จํานวนทีเ่ชิญประชุม )ครั้ง(  

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 9 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 
1 1 

การประชุมคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน 
3 3 

การถือครองหลักทรัพยของ
บริษัท 

31,200,100 หุน 
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ช่ือ นายสรพจน เตชะไกรศรี 

อายุ 37 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมบทบาทหนาที่
กรรมการ 

หลักสูตร DAP รุนที่ 91/2554 

ประวัติการทํางาน ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บริษัท 

2556 – ปจจุบัน กรรมการ/

ประธาน

เจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 

2551 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด 

2551 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด 

2551 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด 

2551 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด 

2551 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟรทีน พอยทส จํากัด 

2550 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

2550 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วาย แอล พี จํากัด 

2550 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด 

2550 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ชินคารา พร็อพเพอรต้ี จํากัด 

2548 - ปจจุบัน กรรมการ/

ผูอํานวยการ

บริหาร 

บริษัท เฟยรซ พับลิชชิ่ง จํากัด 

2547 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

2546 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรภาพบางพลีขนสง จํากัด 

2544 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จัดสรรปนสวน จํากัด 

 

 

 

รายละเอียดกรรมการที่เสนอตองออกตามวาระ  
และไดรับการเสนอเพ่ือการแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
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การดํารงตาํแหนงใน
กิจการอ่ืน ๆ 

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

 ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บริษัท 

 - - 

 การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

 ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บริษัท 

 กรรมการ บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด 

 กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด 

 กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด 

 กรรมการ บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด 

 กรรมการ บริษัท โฟรทีน พอยทส จํากัด 

 กรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 กรรมการ บริษัท วาย แอล พี จํากัด 

 กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด 

 กรรมการ บริษัท ชินคารา พร็อพเพอรต้ี จํากัด 

 กรรมการ/ผูอํานวยการบริหาร บริษัท เฟยรซ พับลิชชิ่ง จํากัด 

 กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 กรรมการ บริษัท มิตรภาพบางพลีขนสง จํากัด 

 กรรมการ บริษัท จัดสรรปนสวน จํากัด 

ประเภทกรรมการที่เสนอ
แตงตั้ง 

กรรมการ 

ประวัติการเขารวมประชุม 

ป 2557 
ประเภทการประชุม 

การเขารวมประชุม 
)ครั้ง(  

จํานวนทีเ่ชิญประชุม )ครั้ง(  

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท 
9 9 

การประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 
1 1 

การประชุมคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทน 
3 3 

การถือครองหลักทรัพย
ของบริษัท 

1,008,122,950 หุน 

 



- ส่ิงที่สงมาดวย 3 - 
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ช่ือ นายประเสริฐ ภัทรดิลก 

อายุ 58 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การอบรมบทบาทหนาที่
กรรมการ 

หลักสูตร DCP รุนที่ 20/2545 

ประวัติการทํางาน ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บริษัท 

2554-ปจจุบัน กรรมการอิสระ/

กรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 

2552-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด 

2550-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรย่ี พลัสจํากัด 

2549-ปจจุบัน กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท แฟนซีวูด อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 

 

2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท บูติค นิวซิต้ี จํากัด (มหาชน) 

 

2547-ปจจุบัน รองประธาน

กรรมการ 

ชมรมวาณิชธนกิจ 

2547-ปจจุบัน กรรมการ/

กรรมการ

ผูอํานวยการ 

บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จํากัด 

2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท คินเครด จํากัด 

2537-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร จํากัด 

 

รายละเอียดกรรมการที่เสนอตองออกตามวาระ  
และไดรับการเสนอเพ่ือการแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
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การดํารงตาํแหนงใน
กิจการอ่ืน ๆ 

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

 ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บริษัท 

 กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท แฟนซีวูด อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท บูติค นิวซิต้ี จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

 ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บริษัท 

 กรรมการ บริษัท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด 

 กรรมการ บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรย่ี พลัสจํากัด 

 รองประธานกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ 

 กรรมการ บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จํากัด 

 กรรมการ บริษัท คินเครด จํากัด 

 กรรมการ บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร จํากัด 

ประเภทกรรมการที่เสนอ
แตงตั้ง 

กรรมการ 

ประวัติการเขารวมประชุม
ป 2557 

ประเภทการประชุม 
การเขารวมประชุม 

)ครั้ง(  
จํานวนทีเ่ชิญประชุม )ครั้ง(  

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 9 

การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
6 6 

การประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 
1 1 

การประชุมคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทน 
3 3 

การถือครองหลักทรัพย
ของบริษัท 

-ไมมี- 

 


