
สิ�งที�ส่งมาด้วย  3 

ข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการ 

ชื�อ – สกุล  พลเรือเอกอภิชาติ    เพ็งศรีทอง 

อายุ   67  ปี 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 5  ปี   

ตาํแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

ที�อยู่ปัจจุบัน  294/10  หมู ่5 ซอยนวมินทร์ 24 (อเุทน 13) ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม 

  เขตบงึกุ่ม  กรุงเทพมหานคร   

วุฒกิารศึกษา  หลกัสตูรนกัเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ (รุ่นที� 66) 

หลกัสตูรเสนาธิการทหารเรือ (รุ่นที� 45) โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 

หลกัสตูรวิทยาลยัการทพัเรือ (รุ่นที� 28) วิทยาลยัการทพัเรือ 

หลกัสตูรเสนาธิการทหารเรือออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลยี 
 

การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที� และทกัษะการเป็นกรรมการ 

  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที�  82/2010 

ประวัตกิารทาํงาน -      ต้นหน ร.ล.ท่าจีน กองเรือปราบเรือดํานํ �า กองเรือยทุธการ 

- นายทหารอาวธุใต้นํ �า ร.ล.ท่าจีน กองเรือปราบเรือดํานํ �า กองเรือยทุธการ 

- ต้นเรือ ร.ล.สารสินธุ กองเรือปราบเรือดํานํ �า กองเรือยทุธการ 

- นายทหารปราบเรือดํานํ �า ร.ล.มงกฎุราชกมุาร กองเรือปราบเรือดํานํ �า กองยทุธการ 

- ผู้ช่วยต้นปืน ร.ล.มกฎุราชกมุาร กองเรือปราบเรือดํานํ �า กองเรือยทุธการ 

- ต้นปืน ร.ล.มงกฎุราชกมุาร กองเรือปราบเรือดํานํ �า กองเรือยทุธการ 

- ผู้บงัคบัการเรือ ร.ล.สู้ไพรินทร์ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยทุธการ 

- นายธง ผู้ช่วยผู้บญัชาการทหารเรือ 

- รองเสนาธิการ สถานีทหารเรือกรุงเทพฯ (ปัจจบุนัคือ ฐานทพัเรือกรุงเทพฯ) 

- ผู้ช่วยทตูฝ่ายทหารเรือ ไทย/จาการ์ตา 

- ผู้ช่วยเลขานกุารกองทพัเรือ 

- ผู้ช่วยเจ้ากรมข่าวทหารเรือ 



- รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ 

- ผู้บญัชาการกองเรือดํานํ �า กองเรือยทุธการ 

- เจ้ากรมสง่กําลงับํารุงทหาร กองบญัชาการทหารสงูสดุ 

- ผู้บญัชาการโรงเรียนนายร้อย 

- ที�ปรึกษาพิเศษกองทพัเรือ 

- รองผู้บญัชาการทหารสงูสดุ 
 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 800,000  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.04  (ณ วนัที� 7 มีนาคม 2559) 

วันแต่งตั �งครั�งแรก 12  กนัยายน  2555 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น          

 2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  - บมจ. ที เอ ซี คอนซูเมอร์  

 2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ   - บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั�นแนล  

ตาํแหน่งในกจิการอื�น ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  1 บริษัท  ( บจก. เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย ) 

ตาํแหน่งในกจิการอื�นที�อาจจะทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      -  ไมม่ ี– 

ข้อพพิาททางกฎหมาย           - ไมม่ี  - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558          -     ประชมุคณะกรรมการบริษัท   จํานวน   6/6  ครั �ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการ 

 

ชื�อ – สกุล  นายชชูาติ    เพ็ชรอําไพ 

อายุ   62  ปี 

ประเภทกรรมการ กรรมการ 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 5  ปี   

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล 

ที�อยู่ปัจจุบัน  13  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1  แขวงบางอ้อ  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) , 2543 

ปริญญาโท  มหาวิทยาลยันเรศวร ,บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ,2541 

             ปริญญาโท  OKLAHOMA CITY UNIVERSITY , USA. ,  FINANCE  , 2533 

 
การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที� และทกัษะการเป็นกรรมการ 

  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที�  SET/2012 

ประวัตกิารทาํงาน -      บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย   

- ธนาคารกสิกรไทย  จํากดั  (มหาชน)   

การถือหุ้นในบริษัทฯ 792,500,000  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 37.38  (ณ วนัที� 7 มนีาคม 2559) 

วันแต่งตั �งครั�งแรก 12  กนัยายน  2555 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น           - ไมม่ี  -  

ตาํแหน่งในกจิการอื�น ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -  ไมม่ี  - 

ตาํแหน่งในกจิการอื�นที�อาจจะทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      -  ไมม่ ี– 

ข้อพพิาททางกฎหมาย           - ไมม่ี  - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558  -     ประชมุคณะกรรมการบริษัท   จํานวน   6/6  ครั �ง 

- ประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  จํานวน  1/1  ครั �ง 



ข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการ 

 

ชื�อ – สกุล  นางดาวนภา    เพชรอําไพ 

อายุ   62  ปี 

ประเภทกรรมการ กรรมการ 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 5  ปี   

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ  

ที�อยู่ปัจจุบัน  13  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1  แขวงบางอ้อ  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท  OKLAHOMA CITY UNIVERSITY , USA. ,  FINANCE  , 2532 

 

การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที� และทกัษะการเป็นกรรมการ 

   หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที�  SET/2012 

ประวัตกิารทาํงาน -      ผู้ช่วยหวัหน้าสว่นบตัรเครดติ สํานกังานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย 

- ผู้ช่วยผู้จดัการสาขา  ธนาคารกสิกรไทย 

 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 720,000,000  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 33.96  (ณ วนัที� 7 มนีาคม 2559) 

วันแต่งตั �งครั�งแรก 12  กนัยายน  2555 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น           - ไมม่ี  -  

ตาํแหน่งในกจิการอื�น ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -  ไมม่ี  - 

ตาํแหน่งในกจิการอื�นที�อาจจะทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      -  ไมม่ี – 

ข้อพพิาททางกฎหมาย           - ไมม่ี  - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558  -     ประชมุคณะกรรมการบริษัท   จํานวน   6/6  ครั �ง 


