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รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

ชื่อ นางลัดดา  ศิริวัฒนาโกศล  
อายุ 59 ป ี
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ 

19 กันยายน 2554 (4 ปี 7 เดือน) 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - หลักสูตร DCP รุ่นที่ 99/2551 
- หลักสูตร MFR รุ่นที่ 5/2550 
- หลักสูตร MIA รุ่นที่ 1/2550 
- หลักสูตร MIR รุ่นที่ 2/2551 
- หลักสูตร ACP รุ่นที่ 20/2551 
- หลักสูตร MFM รุ่นที่ 6/2554 
- หลักสูตร ACEP รุ่นที่ 15/2558 
- หลักสูตร RCC รุ่นที่ 20/2558 

ประวัติการท างาน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด )มหาชน)  

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี จ ากัด )มหาชน)  
2550 – 2553 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ธนาคารสินเอเซีย จ ากัด 
2549 เจ้าหน้าที่บริหารสายงานวางแผน ธนาคาทหารไทย จ ากัด )มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน ๆ การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี จ ากัด )มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม 
ปี 2558 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1/1 คร้ัง 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่ม-ี 
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การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการททางวิชาชีพ )เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ )เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)  ไม่มี 
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

ชื่อ นางสาวเบญจพร  ไพรสุวรรณา 
อายุ 51 ป ี
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ 

19 กันยายน 2554 (4 ปี 7 เดือน) 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท การบัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 90/2554 
- หลักสูตร RCC รุ่นที่ 20/2558 

ประวัติการท างาน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด )มหาชน) 
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมชั่นลิงค์ จ ากัด 
2543 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด )มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน ๆ การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด )มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ บริษัท โมชั่นลิงค์ จ ากัด 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม 
ปี 2558 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1/1 คร้ัง 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่ม-ี 
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการททางวิชาชีพ )เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ )เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)  ไม่มี 
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

ชื่อ นายจุมพล  เตชะไกรศรี  
อายุ 38 ป ี
ต าแหน่ง กรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ 

19 กันยายน 2554 (4 ปี 7 เดือน)  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 10/2547 

- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 102/2551 
ประวัติการท างาน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด )มหาชน) 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ ครีเอทีฟ เอเจนซ่ี จ ากัด 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จ ากัด 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ คันทร่ี คลับ จ ากัด 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ ฟู้ด รีเทล จ ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาย แอล พี จ ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชินคาร่า พร็อตเพอร์ต้ี จ ากัด 
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร 

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด )มหาชน) 
2546 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด )มหาชน) 
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัดสรรปันส่วน จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน ๆ การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด )มหาชน) 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ บริษัท เพซ ครีเอทีฟ เอเจนซ่ี จ ากัด 
กรรมการ บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จ ากัด 
กรรมการ บริษัท เพซ คันทร่ี คลับ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท เพซ ฟู้ด รีเทล จ ากัด 
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กรรมการ บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ ากัด 
กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ ากัด 
กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ ากัด 
กรรมการ บริษัท วาย แอล พี จ ากัด 
กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ชินคาร่า พร็อตเพอร์ต้ี จ ากัด 
กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท จัดสรรปันส่วน จ ากัด 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม 
ปี 2558 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 คร้ัง 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ร้อยละ 0.38 )ถือด้วยตนเอง 12,288,190 หุ้น) 

 


