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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2561 หนาที่ 37 จาก 96 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

ประวัติและขอมูลที่เกี่ยวของของผูที่ถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ 

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ - นามสกุล : นายเจริญ สิริวัฒนภักดี 

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริษัท 

อายุ  :  73 ป 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท :  

16 ป 4 เดือน (วันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการคร้ังแรก 19 ธันวาคม 2544) 

การศึกษา  :   

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

- ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการทองเท่ียว  

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 

  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี BJC/2004  
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ประสบการณการทํางาน : 

ก.พ. 2560 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด คอรปอเรชั่น จํากัด 

ต.ค. 2556 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมเิต็ด  

ก.พ. 2556 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ เฟรเซอร แอนด นีฟ, ลิมิเต็ด  

พ.ย. 2549 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จํากดั 

มี.ค. 2559 – ม.ค. 2561  ประธานกรรมการ บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) 

2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ กลุมบริษัทสุรากระทิงแดง 

2546 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน)  

2545 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด จํากัด 

2544 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เบียรไทย (1991) จาํกัด (มหาชน) 

2544 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

  บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) 

2540 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เครืออาคเนย จํากัด 

2530 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอรปอเรชั่น จํากัด 

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น 

• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน : มีจํานวน 3 บริษัท ไดแก 

1) ประธานกรรมการ เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมเิต็ด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร) 

2) ประธานกรรมการ เฟรเซอร แอนด นีฟ, ลิมิเต็ด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร) 

3) ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร) 

• กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : มีจํานวน 10 บริษัท ไดแก  

1) ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด คอรปอเรชั่น จํากัด 

2) ประธานกรรมการ เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด  

3) ประธานกรรมการ เฟรเซอร แอนด นีฟ, ลิมิเต็ด  

4) ประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จํากัด 

5) ประธานกรรมการ กลุมบริษัทสุรากระทิงแดง 

6) ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)  

7) ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด จํากัด 

8) ประธานกรรมการ บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

9) ประธานกรรมการ บริษัท เครืออาคเนย จํากัด 
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10) ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอรปอเรชั่น จํากัด 

• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมม ี

การถือหุนในบริษทัทั้งทางตรงและทางออม (รอยละ)  :  ไมม ี

การมีสวนไดเสียอื่นในบริษทั ทั้งทางตรงและทางออม  :  ไมม ี

ความสัมพนัธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :  

- คูสมรสของคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภักด ี

- บิดาของนางฐาปณี เตชะเจริญวกิุล  

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ  : การบริหารธุรกจิ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา  :  บริษัทได พิจารณ าตามความเห็นของคณ ะกรรมการสรรหา กําหนด

คาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ แลวเห็นวา นายเจริญ สิริวัฒนภักดี             

มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

และมีความรู ความสามารถ ประสบการณในธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการ

ดํ า เนิ น งาน ข อ งบ ริษั ท  ส าม ารถ ท่ี จ ะช วย พั ฒ น าบ ริษั ท ได  ดั ง น้ั น 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือ

พิจารณาเลือกตั้ง นายเจริญ สิริวัฒนภักดี กลับเขามาเปนกรรมการบริษัท 

อีกวาระหน่ึง 

การเขารวมประชุมป 2560  (จํานวนคร้ังที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด)   : 

- ประชุมผูถือหุน 1/1 

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท  5/6 

- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 5/6 
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วาระที ่5.2 พิจารณาเลือกตั้ง คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ – นามสกุล : คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 

ประเภทกรรมการที่เสนอ :  กรรมการบริษัท 

อายุ :  74 ป 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท :  

16 ป 4 เดือน (วันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการคร้ังแรก 19 ธันวาคม 2544) 

การศึกษา  :  

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา  

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

Directors Accreditation Program (DAP) รุนท่ี BJC/2004 

ประสบการณการทํางาน              :  

มี.ค. 2559 – ม.ค. 2561  รองประธานกรรมการ บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

ม.ค. 2557 – ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด  

ก.พ. 2556 – ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ เฟรเซอร แอนด นีฟ, ลิมิเต็ด  

2547 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เบียรทิพย บริวเวอร่ี (1991) จํากัด  

2547 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ กลุมบริษัทแสงโสม 

2546 – ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 1 

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

2544 – ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

2515 – ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอรปอเรชั่น จํากัด 

ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร 

ปจจุบัน  กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ 

ปจจุบัน  กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี 
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ปจจุบัน  กรรมการ มลูนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ปจจุบัน  กรรมการ มลูนิธิโรคไตแหงประเทศไทย 

ปจจุบัน  กรรมการ มูลนิธิคืนชางสูธรรมชาติ 

ปจจุบัน  กรรมการคณะกรรมการจัดหาและสงเสริมผูใหโลหิตแหงสภากาชาดไทย 

ปจจุบัน  กรรมการ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง 

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น 

• กิจการอืน่ที่เปนบริษัทจดทะเบียน : มีจํานวน 3 บริษัท ไดแก 

1) รองประธานกรรมการ เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมเิต็ด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร) 

2) รองประธานกรรมการ เฟรเซอร แอนด นีฟ, ลิมิเต็ด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร) 

3) รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 1 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)  

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร) 

• กิจการอืน่ที่ไมใชบริษทัจดทะเบียน : มีจํานวน 3 บริษัท ไดแก 

1) ประธานกรรมการ บริษัท เบียรทิพย บริวเวอร่ี (1991) จาํกัด 

2) ประธานกรรมการ กลุมบริษัทแสงโสม 

3) รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซซีี คอรปอเรชั่น จาํกดั 

• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  : ไมม ี

การถือหุนในบริษทั ทั้งทางตรงและทางออม (รอยละ)  :  ไมม ี

การมีสวนไดเสียอื่นในบริษทั ทั้งทางตรงและทางออม  :  ไมม ี

ความสัมพนัธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :  

- คูสมรสของนายเจริญ สิริวฒันภักด ี

- มารดาของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ  :  การบริหารธุรกิจ 
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หลักเกณฑและวิธีการสรรหา  :  บริษัทไดพิจารณ าตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กําหนด

ค าตอบแท น และกํ ากับ ดู แลกิจการ แล ว เห็ นวา  คุณ หญิ งวรรณ า                            

สิริวัฒนภักดี มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 และมีความรู ความสามารถ ประสบการณในธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับ

การดําเนินงานของบริษัท สามารถท่ีจะชวยพัฒ นาบริษัทได  ดังน้ัน 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือ

พิจารณาเลือกตั้ง คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี กลับเขามาเปนกรรมการ

บริษัทอีกวาระหน่ึง 

การเขารวมประชุมป 2560  (จํานวนคร้ังที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด)   : 

- ประชุมผูถือหุน 1/1 

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท  6/6 
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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2561 หนาที่ 43 จาก 96 

 

วาระที่ 5.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เปนกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ - นามสกลุ : นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล  

ประเภทกรรมการที่เสนอ :  กรรมการอิสระ 

อายุ :  74 ป 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท :  

8 ป 2 เดือน (วันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการคร้ังแรก 23 กุมภาพันธ 2553) 

การศึกษา  :       

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต  (LL.M) มหาวทิยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอรก) สหรัฐอเมริกา 

- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา  

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัญฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ประกาศนียบัตร การสอบสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยสตราบูรก ฝร่ังเศส 

- ประกาศนียบัตร การประเมินคาอสังหาริมทรัพย สถาบันปฏิรูปท่ีดินไตหวันรวมกับ Lincoln Land Institute, 

Massachusetts, U.S.A. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :   

- Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 41/2005 

- Finance for Non-Finance Directors (FND) รุนท่ี 11/2004 

- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุนท่ี 1/2006 

ประสบการณการทํางาน :  

ก.พ. 2560 – ปจจุบัน   กรรมการกิจกรรมเพ่ือสังคม บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

เม.ย. 2557 – ปจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

เม.ย. 2555 – ปจจุบัน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

ก.พ. 2555 – ปจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

เม.ย. 2553 – ปจจุบัน   กรรมการอิสระ บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

เม.ย. 2553 – ปจจุบัน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

   บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) 

ก.พ. 2553 – ปจจุบัน   กรรมการอิสระ บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

2553 – ปจจุบัน   ประธานคณะกรรมการอํานวยการ ศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย 

   คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2561 หนาที่ 44 จาก 96 

 

2551 – ปจจุบัน   ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะนิติศาสตร  

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

2542 – ปจจุบัน   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพยสิน สภากาชาดไทย 

2535 – ปจจุบัน   ผูบรรยายสํานักอบรมศึกษากฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา 

2532 – ปจจุบัน   กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 7)  

   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น 

• กิจการอืน่ที่เปนบริษัทจดทะเบียน : มีจํานวน 3 บริษัท ไดแก 

1) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

2) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)  

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร) 

3) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

• กิจการอืน่ที่ไมใชบริษทัจดทะเบียน : ไมม ี

• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  : ไมม ี

การถือหุนในบริษทั ทั้งทางตรง และทางออม (รอยละ)  :  ไมม ี

การมีสวนไดเสียอื่นในบริษทั ทั้งทางตรงและทางออม  :  ไมม ี

ความสัมพนัธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  : ไมม ี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ  :  การบริหารจดัการ  กฎหมาย และธุรกิจการเงินการธนาคาร 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา  :  บริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน 

และกํากับดูแลกิจการ แลวเห็นวา นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล มีคุณสมบัติ

ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมีความรู

ความสามารถ ประสบการณในธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท 

สามารถท่ีจะชวยพัฒนาบริษัทได ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร

นําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล 

กลับเขามาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 

การเขารวมประชุมป 2560  (จํานวนคร้ังที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด)   : 

- ประชุมผูถือหุน     1/1 

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท     6/6 

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ      7/7 

- ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมเพ่ือสังคม     4/4 
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ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ

ในชวง 2 ปที่ผานมา   

 ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย 

 ไมมี ความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบัน ชวง 2 ปท่ีผานมา  

 ไมเปน กรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน 

 ไมเปน ผูบริการทางวิชาชีพ  

 ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระ     
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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2561 หนาที่ 46 จาก 96 

 

วาระที ่5.4 พิจารณาเลือกตั้ง พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน เปนกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ - นามสกลุ   :       พลเอกนวิัตร มีนะโยธนิ 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 63 ป 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท :  

5 เดือน (วันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการคร้ังแรก 14 พฤศจิกายน 2560) 

การศึกษา :  

- หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 50 

- หลักสูตรหลักประจําชุดท่ี 65 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

- โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รุนท่ี 26 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

Directors Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 144/2018 

ประสบการณการทํางาน :  

พ.ย. 2560 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากบัดูแลกิจการ 

 บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) 

ก.พ. 2560 – พ.ย. 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จาํกดั (มหาชน) 

                - หัวหนาฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาต ิ

                -  ผูชวยรัฐมนตรีประจาํกระทรวงยตุิธรรม 

                -  ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก  

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในบริษัทอื่น 

• กิจการอืน่ที่เปนบริษัทจดทะเบียน : ไมม ี

• กิจการอืน่ที่ไมใชบริษทัจดทะเบียน :   ไมมี 

• กิจการอืน่ที่อาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  :  ไมมี 

การถือหุนในบริษทั ทั้งทางตรงและทางออม (รอยละ)  : ไมม ี

การมีสวนไดเสียอื่นในบริษทั ทั้งทางตรงและทางออม  : ไมม ี

ความสัมพนัธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ  :   การบริหารธุรกจิ 
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หลักเกณฑและวิธีการสรรหา  :  บริษัทได พิจารณ าตามความเห็นของคณ ะกรรมการสรรหา กําหนด

คาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ แลวเห็นวา พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน                       

มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

และมีความรู ความสามารถ ประสบการณในธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการ

ดํ า เนิ น งาน ข อ งบ ริษั ท  ส าม ารถ ท่ี จ ะช วย พั ฒ น าบ ริษั ท ได  ดั ง น้ั น 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือ

พิจารณาเลือกตั้ง พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน กลับเขามาเปนกรรมการบริษัท 

อีกวาระหน่ึง 

การเขารวมประชุมป 2560  (จํานวนคร้ังที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด)   : 

- ประชุมผูถือหุน 0/0* 

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท  1/1 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ      0/0* 

หมายเหตุ  *พลเอกนิวัตร  มีนะโยธิน ไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2560 ใหเปนกรรมการสรรหา                   

กําหนดคาตอบ และกํากับดูแลกิจการ เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ

ในชวง 2 ปที่ผานมา   

 ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย 

 ไมมี ความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบัน ชวง 2 ปท่ีผานมา  

 ไมเปน กรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน 

 ไมเปน ผูบริการทางวิชาชีพ  

 ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระ     
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วาระที่ 5.5 พิจารณาเลือกตั้ง นายรังสรรค ศรีวรศาสตร เปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ - นามสกลุ : นายรังสรรค ศรีวรศาสตร 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 62 ป 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท :  

2 ป 5 เดือน (วันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการคร้ังแรก 11 พฤศจิกายน 2558) 

การศึกษา :  

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงสขานครินทร 

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกจิบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุนท่ี 14/2015 

- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุนท่ี 7/2013 

- Role of the Chairman Program (RCP) รุนท่ี 28/2012 

- Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 86/2010 

- Audit Committee Program (ACP) รุนท่ี 26/2009 

- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุนท่ี 2/2008 

- Finance for Non-Finance Director (FND) รุนท่ี 39/2008 

- Refresher Course DCP (DCP re) รุนท่ี 1/2008 

- Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 81/2006 

ประสบการณการทํางาน :  

มิ.ย. 2560 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอรยี่ จาํกัด (มหาชน) 

ธ.ค. 2560 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 

 กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน บริษัท ยู ซิตี้ จาํกัด (มหาชน) 

ก.พ. 2559 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จาํกัด (มหาชน) 

พ.ย. 2558 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) 

พ.ย. 2557 – ปจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มิ.ย. 2556 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ก.ค. 2557– ก.ย. 2558 กรรมการ และประธานกรรมการกาํหนดคาตอบแทน  

 บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

เม.ย. 2557 – ก.ย. 2558 กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน  

 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

เม.ย. 2557 – ก.ค. 2557 กรรมการ บริษัท ขอมูลเครดติแหงชาติ จํากัด 

ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558 ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง 
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ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ 

 สงเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) 

ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558 กรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558 กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558 กรรมการ ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาตวิาดวยการปองกันและ 

 ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กระทรวงยตุิธรรม 

ก.พ. 2556 – ก.ย. 2558 กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม 

ส.ค. 2556 – เม.ย. 2557 กรรมการ การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 

ต.ค. 2555 – มี.ค. 2557 กรรมการ องคการเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข 

ต.ค. 2555 – ต.ค. 2556 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 

2554 – 2555 กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จาํกัด (มหาชน) 

2553 – 2555 อธิบดีกรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง 

2553 – 2555 กรรมการ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

2553 – 2555 กรรมการ องคกรรวมไทย – มาเลเซีย (MTJA) 

2553 – 2555 กรรรมการและเลขานุการ กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

2552 – 2553 ผูตรวจราชการ กระทรวงคลัง 

2552 – 2553 กรรมการ การประปาสวนภูมิภาค 

2552 – 2553 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในบริษัทอื่น 

• กิจการอืน่ที่เปนบริษัทจดทะเบียน : มีจํานวน 4 บริษัท ไดแก 

1) กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

2) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

บริษัท ยู ซิตี้ จํากัด (มหาชน) 

3) กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จาํกัด (มหาชน) 

4) ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

• กิจการอืน่ที่ไมใชบริษทัจดทะเบียน :   ไมมี 

• กิจการอืน่ที่อาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  :  ไมมี 

การถือหุนในบริษทั ทั้งทางตรงและทางออม (รอยละ)  : ไมม ี

การมีสวนไดเสียอื่นในบริษทั ทั้งทางตรงและทางออม  : ไมม ี

ความสัมพนัธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
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สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ  :   การบริหาร และการบัญช ี

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา  :  บริษัทไดพิจารณ าตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กําหนด

คาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ แลวเห็นวา นายรังสรรค ศรีวรศาสตร มี

คุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ

มีความรู ความสามารถ ประสบการณในธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน

ของบริษัท สามารถท่ีจะชวยพัฒนาบริษัทได ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท

เห็ น สม ค วรนํ า เสน อ ต อ ท่ี ป ระ ชุ ม ผู ถื อ หุ น  เพ่ื อ พิ จ ารณ าเลื อ ก ตั้ ง                         

นายรังสรรค ศรีวรศาสตร กลับเขามาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 

การเขารวมประชุมป 2560  (จํานวนคร้ังที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด)   : 

- ประชุมผูถือหุน 1/1 

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท  4/6 

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ

ในชวง 2 ปที่ผานมา   

 ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย 

 ไมมี ความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบัน ชวง 2 ปท่ีผานมา  

 ไมเปน กรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน 

 ไมเปน ผูบริการทางวิชาชีพ  

 ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระ     

 


