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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ 

 
ช่ือ-นามสกลุ พลเอก มงคล  อมัพรพิสฏิฐ์ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นประธานกรรมการ 
 

สญัชาต ิ ไทย 

 

อาย ุ 75  ปี 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
เป็นกรรมการบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์   
-  การถือหุ้นในบริษัท    
-  การมี/ไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัท/ 
บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา            

12 พฤษภาคม 2552 (5 ปี7 เดือน)                              
 
 
ไมม่ี  (ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557) 
เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษา ท่ีได้รับ
เงินเดือน                                     : ไมเ่ป็น  
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ            : ไมเ่ป็น  
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ                 : ไมม่ี 

การศกึษา 2492 – 2498     โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
2505  ปริญญาตรี  โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
2505  หลกัสตูรผู้บงัคบัหมวดทหารราบ  (จปร.) รุ่นท่ี 9 
2505  หลกัสตูรจู่โจม รุ่นท่ี 5 
2506  หลกัสตูรศิษย์การบิน รุ่นท่ี 4 
2511  หลกัสตูรโดดร่มนายทหาร รุ่นท่ี 2 
2512  หลกัสตูรหลกัประจ า ชดุที ่48 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
2534  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
          หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 4 
2542  ปริญญาดษุฎีบณัฑิต (กิตติมศกัดิ์)  สาขาวชิารัฐศาสตร์   มหาวิทยาลยั    
           รามค าแหง 
2548  หลกัสตูร สทิธิของเจ้าหนี/้ลกูหนี ้ปัญหาอปุสรรคและกลยทุธ์ในการบริหาร  
           แผน ฟืน้ฟกิูจการ, ศาลล้มละลายกลาง 

การอบรมที่เก่ียวกบั 
บทบาทหน้าที่กรรมการ 

2544  หลกัสตูร Finance for Non - Finance Director Program (FN), IOD 
2548  หลกัสตูร Director  Accreditation Program  (DAP), IOD รุ่นท่ี 39 
2548  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP),IOD รุ่นท่ี 61 
2550  หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP),IOD รุ่น 17 

ประสบการณ์ 
 

2549 – 2552   ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
2546 – 2549   ประธานคณะผู้บริหารแผนฟืน้ฟกิูจการ  บมจ.อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย 
2545 – 2548   ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2543 – 2545   ประธานกรรมการบริษัท   บจ. ทา่อากาศยานกรุงเทพแห่งใหม ่(บ.ท.ม.)            
                       การทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย 
2543 – 2545    กรรมการ    บมจ. การบินไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
อื่นๆ ในปัจจุบนั 
-  บริษัทจดทะเบียนอื่น 
-  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
-  กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ 
   ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่  
   บริษัท 

 
 
ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

การเข้าประชมุ คณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าประชมุ 4 ครัง้  
คณุสมบตัิต้องห้าม ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

ช่ือ-นามสกลุ นายวีระชยั  ศรีขจร 
ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

 

สญัชาต ิ ไทย 

 

อาย ุ 62  ปี 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
เป็นกรรมการบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์   
-  การถือหุ้นในบริษัท    
-  การมี/ไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัท/ 
บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา            

9  พฤษภาคม  2539 (18 ปี 8 เดอืน ) 
 
 
0.06 % (ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557) 
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือน       : ไมเ่ป็น  
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                        : ไมเ่ป็น  
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ                             : ไม่ม ี

การศกึษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ        Southeastern University, USA 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สาขาเคร่ืองกล   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมที่เก่ียวกบั 
บทบาทหน้าที่กรรมการ 

ประกาศนียบตัรจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
หลกัสตูรDirector Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 102 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 4 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

ประสบการณ์ 
 

2551 – 2554   กรรมการ   บมจ.  ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
2547- 2552     กรรมการผู้จดัการ    บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี   
2545 - 2547    ประธานกรรมการตรวจสอบ   บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
อื่นๆ ในปัจจุบนั 
-  บริษัทจดทะเบียนอื่น 
 
-  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
-  กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ 
   ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ 
   บริษัท 

 
 
2554 - ปัจจบุนั    ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ไทยสตอเรจ แบตเตอร่ี  
 
2555 - ปัจจบุนั    ผู้อ านวยการ   สถาบนัคณุวฒุิวชิาชีพ 
ไมม่ี 

การเข้าประชมุ คณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าประชมุ 4 ครัง้  
คณะกรรมการความเสีย่งด้านการปฏิบตัิการ 11 ครัง้ เข้าประชมุ 11 ครัง้ 

คณุสมบตัิต้องห้าม ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

ช่ือ-นามสกลุ นางสาวสวุภา  เจริญยิ่ง 
ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ  
(แทน นายองัสรัุสมิ์  อารีกลุ) 

 
 

 

สญัชาต ิ ไทย 
อาย ุ 52 ปี 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
เป็นกรรมการบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ์   
-  การถือหุ้นในบริษัท    
-  การมี/ไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัท/ 
บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา            

- 
 
 
ไมม่ี  (ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557) 
เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือน       : ไมเ่ป็น  
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                        : ไมเ่ป็น  
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ                             :  ไมม่ ี

การศกึษา ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั  
ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั 

การอบรมที่เก่ียวกบั 
บทบาทหน้าที่กรรมการ 

ประกาศนียบตัรโครงการอบรมกรรมการบริษัทไทย  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย  (IOD) 
โครงการทนุ Master Degree Scholarship ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ 
 

2542 – 2544  ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
                      และตลาดหลกัทรัพย์ 
2539 - 2544   กรรมการผู้จดัการ  บจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ชโรเดอร์  
2539 – 2544   กรรมการ  สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
2536 - 2539   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  บมจ. หลกัทรัพย์ เอกธ ารง  
2533 - 2536   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  บจ. มอร์แกน เกรนเฟลส์ ไทย  
2531 - 2533   ผู้ช่วยผู้จดัการ สายธุรกิจวาณิชธนกิจ  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
อื่นๆ ในปัจจุบนั 
-  บริษัทจดทะเบียนอื่น 
 
-  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
 
 
-  กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ 
   ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 
 
2544 - ปัจจบุนั    กรรมการผู้จดัการ สายธุรกิจวาณิชธนกิจ และ ที่ปรึกษาการลงทนุ บมจ.  
                            หลกัทรัพย์ ธนชาต  
2547 – ปัจจบุนั   กรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ   สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
2544 – ปัจจบุนั   อนกุรรมการ  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด 
                            หลกัทรัพย์ 
ไมม่ี 

การเข้าประชมุ -  
คณุสมบตัิต้องห้าม ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
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