
 
 
 
          ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 

 
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการ 

 
1. ช่ือ – นามสกุล นายชัชวาล พรรณลาภ  

ตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
อายุ 68 ป 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษา  M.Sc., Forthays Kansas State College, U.S.A 

 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรม  Directors Accreditation Program รุน DAP 11/2547 

 Audit Committee Program 9/2548\ 
 The role of the Chairman 12/2548 
 Director Certificate Program (DCP) 88/2550 

ประสบการณการทํางาน  ประธานกรรมการ บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท 
 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรีบิลท 
 กรรมการ บริษัท ประกันคุมภัย จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในเปนบริษัทจดทะเบียนอื่น  ประธานกรรมการ บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท 
 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรีบิลท 
 กรรมการ บริษัท ประกันคุมภัย จํากัด (มหาชน) 

การเขารวมประชุมป 2554 6/7 ครั้ง 
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2. ช่ือ – นามสกุล นางลดาวัลย ธนะธนิต  
ตําแหนง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
อายุ 66 ป 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต ดานบริหารการเงิน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตดานการเงินการธนาคาร Eastern 

New Maxico University, USA 
 Advanced Bank Management Program (ABMP) Asian Institute Of 

Management, Philippines 
 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ

รวมเอกชนรุนท่ี 9 
การอบรม  Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 96 สมาคมสงเสริม

กรรมการบริษัทไทย 
 

ประสบการณการทํางาน  คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 
 คณะกรรมการการคุมครองผูบริโภค สํานักงานคุมครองผูบริโภค 

สํานักนายกรัฐมนตร ี
 กรรมการคณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย สภาหอการคา

แหงประเทศไทย 
 

ตําแหนงในเปนบริษัทจดทะเบียนอื่น  ผูชวยผูจัดการใหญ ผูรับผิดชอบสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

การเขารวมประชุมป 2554 5/7 ครั้ง 
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3. ช่ือ – นามสกุล นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ  
ตําแหนง กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อายุ 61 ป 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษา  บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 บัญชีมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 The Management Development Program, สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจ  ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 Advanced Management Program Harvard Business School, USA 
 นักบริหารระดับสูงหลักสูตรท่ี 1 รุนท่ี 29 สถาบันพัฒนาขาราชการ

พลเรือน สํานักงาน ก.พ. 
 การปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนท่ี 43 วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร 
 

การอบรม - 

ประสบการณการทํางาน  รองปลัดกระทรวงการคลัง 
 ท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร 
 รองอธิบดี กรมสรรพากร 
 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 
 ผูอํานวยการบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 
 ผูอํานวยการโครงสรางปรับปรุงระบบงานกรรมวิธีภาษีสรรพากรดวย

ระบบคอมพิวเตอร (ชวยราชการ) กรมสรรพากร 
 ผูเช่ียวชาญดานโครงสรางภาษี (นักวิชาการภาษี 8ว.) กรมสรรพากร 
 

ตําแหนงในเปนบริษัทจดทะเบียนอื่น - 
การเขารวมประชุมป 2554 4/7 ครั้ง 
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