
 
 

ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

 

 

ช่ือ - นามสกุล : นายสถาพร กวิตานนท 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

อายุ : 70 ป 

ที่อยู : 103/1 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษทั      : 8 ป 4 เดือน 

การศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร  Vanderbilt University, U.S.A. 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ     : Director Accreditation Program (DAP) 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน              :  

2553 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ 

   บริษัท ปูนซีเมนตเอเชีย จํากัด (มหาชน) 

2552 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ 

   บริษัท เบียรทิพย บริวเวอร่ี (1991) จํากัด 

2552 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

2551 - ปจจุบัน  กรรมการ 

   บริษัท บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา 

  บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) 

2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ 

  ธนาคารกรุงเทพ เบอรฮัด (ประเทศมาเลเซีย) 

2547 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ 

  บริษัท อินโดรามา ปโตรเคม จํากัด 

2547 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)   
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2547 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ 

  บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด 

ธ.ค. 2544 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

2544 - ปจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 

  บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน) 

2542 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ 

  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ขอพิพาททางกฎหมาย      : ไมมี   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท      : ไมมีการถือหุน        

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืน 

• กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน : มีจํานวน 2 บริษัท  ไดแก 

  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา 
บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน)   

  รองประธานกรรมการ 
  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

• กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน : มีจํานวน 7 บริษัท  ไดแก 

   ประธานกรรมการ 
   บริษัท ปูนซีเมนตเอเชีย จํากดั (มหาชน) 
   กรรมการอิสระ 
   บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด 
   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 
   กรรมการ 
   บริษัท บีเจซี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
  ประธานกรรมการ 
  บริษัท อินโดรามา ปโตรเคม จํากัด 
  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)   
  ประธานกรรมการ 
  บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด 
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• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ    : ไมมีการดํารงตําแหนง 

 ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท     

การเขารวมประชุมป 2552 : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท  4 คร้ัง  จาก  6 คร้ัง 

  เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  6 คร้ัง จาก 6 คร้ัง 

การมีสวนไดเสียในวาระ : มีสวนไดเสียในวาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ที่พิจารณาในครั้งนี้ 

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บรษิัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ
ในชวง 2 ปที่ผานมา   

1. ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือบริษัทยอย 

ไมมี ความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน ชวง 2 ปที่ผานมา  2. 

 ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน 

 ไมเปน ผูบริการทางวิชาชีพ  

 ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ     
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ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

 

ช่ือ - นามสกุล : นายสุวิทย เมษินทรีย 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

  และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

อายุ : 49 ป 

ที่อยู : 176 ถนนมิตรพันธ แขวงปอมปราบ เขตปอมปราบศัตรูพาย 

  กรุงเทพมหานคร 10100 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง      : 2 ป 2 เดือน 

การศึกษา : ปริญญาเอก การตลาด 

 Kellogg Graduate School of Management 

 Northwestern University, U.S.A. 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ     : Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ประสบการณการทํางาน              :  

2552 - ปจจุบัน  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

   บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

2551 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

   ผูอํานวยการ 

   Sasin Institute for Global Affairs 

   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา 2548 - 2551  

   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ขอพิพาททางกฎหมาย      : ไมมี   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท      : ไมมีการถือหุน        
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การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืน 

• กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน : ไมมี 

• กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน : ไมมี 

• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ : ไมมี 

 ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

การเขารวมประชุมป 2552 : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท  5 คร้ัง  จาก  6 คร้ัง 

  เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5 คร้ัง จาก 6 คร้ัง 

การมีสวนไดเสียในวาระ : มีสวนไดเสียในวาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ที่พิจารณาในครั้งนี้ 

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ
ในชวง 2 ปที่ผานมา   

1. ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือบริษัทยอย 

ไมมี ความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน ชวง 2 ปที่ผานมา  2. 

 ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน 

 ไมเปน ผูบริการทางวิชาชีพ  

 ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ     
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ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือใหผูถือหุนมอบฉันทะ 
 

 

ช่ือ - นามสกุล : นางสาวพจนีย ธนวรานิช 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ  

อายุ : 63 ป 

ที่อยู : 178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน  

  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง      : 10 เดือน 

การศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  

  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 ปริญญาโท  Master of Business Administration (M.B.A.) 

 Syracuse University U.S.A. (ดวยทุน USAID) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ     : Director Certification Program (DCP) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 Role of the Chairman Program (RCP) 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Role of the Compensation Committee (RCC) 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน              :  

มิ.ย. 2552 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

 บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)   

  ขาราชการบํานาญ 

  กรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 3 กฎหมายเก่ียวกับการเงิน) 

  ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

  กระทรวงพาณิชย 

  กรรมการและเหรัญญิก 

 มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร 

  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย 
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  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการสงเสริม

และพัฒนาองคการมหาชนและองคกรรูปแบบอื่นในกํากับของราชการฝาย

บริหารที่มิใชสวนราชการ 

  กรรมการอิสระ 

  บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) 

  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ 

  ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา 

บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน)   

2549 - 2551 รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

  ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (ไมใชตําแหนงทางการเมือง) 

  ที่ปรึกษาคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ ฝายเศรษฐกิจ 

ขอพิพาททางกฎหมาย      : ไมมี   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท      : ไมมีการถือหุน        

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืน 

• กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน : มีจํานวน 4 บริษัท  ไดแก 

  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 
  กรรมการอิสระ 
  บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) 
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ 

  ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา 
  บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 

• กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน : ไมมี 

• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ : ไมมี 

 ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
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 หนา 57 

การเขารวมประชุมป 2552 : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท  2 คร้ัง  จาก  2 คร้ัง 

หมายเหตุ นางสาวพจนีย ธนวรานิช เขาเปนกรรมการแทนนางอาทนิันท พีชานนท  

มีผลต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2552 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 

4/2552 ประชุมเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2552 ซึ่งไดผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

การมีสวนไดเสียในวาระ : มีสวนไดเสียในวาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ที่พิจารณาในครั้งนี้ 

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ
ในชวง 2 ปที่ผานมา   

1. ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือบริษัทยอย 

2. ไมมี ความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน ชวง 2 ปที่ผานมา  

 ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน 

 ไมเปน ผูบริการทางวิชาชีพ  

 ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ     

 

 

 


