
 
 

เอกสารแนบที่ 6 หนา 1 

 

รายละเอยีดผูไดรบัการเสนอชือ่เปนกรรมการในการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2553 
 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ

(ป) 
คุณวุฒิทาง 

การศึกษาสูงสุด/ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท (%) 
ณ.16/03/53 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

 จํานวน ประเภทกรรมการ  
นายชชัวาล พรรณลาภ 
(ประธานกรรมการ) 

66 - M.Sc., Forthays Kansas State College, 
U.S.A  

- บัญชีบัณฑิต 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
- Director Accreditation Program 11/2004 
- Audit Committee Program 9/2005 
- Role of the Chairman 12/2005 
- Director Certification  Program 88/2007 
 

0.00 - 3 แหง ประธานกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

1 แหง ไมมี 

นายพรวฒุ ิสารสิน 
(กรรมการอิสระ) 

50 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  Pepperdine University, California, U.S.A. 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต  
  Boston University, U.S.A. 
 
- Directors Accreditation Program 45/2005 
 

0.00 - 3 แหง กรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

12 แหง ไมมี 

นายพนัธพร ทพัพะรงัส ี
(กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ) 

60 - Master of Business Administration 
(Finance), Michigan State University, 
Michigan, U.S.A. 

- บัญชีบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

0.00 - 1 แหง รองกรรมการผูจัดการใหญ

อาวุโส 

 

0 แหง ไมมี 

น.ส.กติตยิา พงศปชูนยีกุล 
(รองกรรมการผูอํานวยการ 
สายงานการเงินและบัญชี) 

46 - บัญชีมหาบัณฑิต 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

0.02 - 1 แหง รองกรรมการผูอํานวยการ
สายงานการเงินและบัญชี 

13 แหง ไมมี 

 

เอกสารแนบที่ 6 



 
 

เอกสารแนบที่ 6 หนา 2 

 

 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการ

ถือหุน 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว 

ประสบการณทํางาน 

ในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท 

(%) 

ณ.

16/03/53 

ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง

นายชชัวาล พรรณลาภ 
(ประธานกรรมการ) 

66 - M.Sc., Forthays Kansas State 
College, U.S.A  

- บัญชีบัณฑิต 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
- Director Accreditation Program 
11/2004 

- Audit Committee Program 9/2005 
- Role of the Chairman 12/2005 
- Director Certification  Program 
88/2007 

 

0.00 - 2547-ปจจุบัน

2547-ปจจุบัน 

 

2540-ปจจุบัน 

 

2537-ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

 

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท

บมจ.พรีบิลท 

 

บจก. ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด  

 

บมจ. ประกันคุมภัย  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

รับเหมากอสราง 

 

ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ

เรียกรอง 

ประกันวินาศภัย 

นายพรวฒุ ิสารสิน 
(กรรมการอิสระ) 

50 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  Pepperdine University, California, 
U.S.A. 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต  
  Boston University, U.S.A. 
 
- Directors Accreditation Program 
45/2005 

 

0.00 - 2552-ปจจุบัน

2542-ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

 

 

ปจจุบัน 

กรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการและประธาน 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท

บจก.ไทยน้ําทิพย 

บมจ.จรุงไทย ไวร แอนด เคเบิ้ล 

 

บมจ.นวลิสซิ่ง 

 

บจก.เดนโซ (ประเทศไทย) 

 

บจก.ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

 

บจก.อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง 

 

บจก.อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย)  

 

บจก.ไทยเอเชีย แปซิฟก บริวเวอรี่ 

 

บจก.ไทยบริดจสโตน 

บจก.ไทยเอ็ม-ซ ี

 

 

บจก.ตรีเพชร อีซูซุ เซลล 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ผลิตและจําหนายน้ําอัดลม 

ผลิตและสงออกสายไฟฟา  สายเคเบิ้ล 

สายโทรศัพท 

ใหเชาทรัพยสิน รถยนต เครื่องจักร 

 

ผลิตชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและยานยนต 

 

นําเขาสงออก ผลิตรถยนต อุปกรณ และ

อะไหล 

ผลิตเครื่องยนตดีเซล ชิ้นสวน เครื่องยนต 

 

ประกอบรถบรรทกุ จําหนายชิ้นสวน 

 

ผลิตเบียร/เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 

ผลิตยางรถยนต  

จัดซื้อวัตถุดิบ/สวนประกอบและชิ้นสวน

สําหรับอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 

 

จําหนายรถยนตและชิ้นสวนอะไหล 



 
 

เอกสารแนบที่ 6 หนา 3 

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการ

ถือหุน 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว 

ประสบการณทํางาน 

ในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท 

(%) 

ณ.

16/03/53 

ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรรมการ 

 

กรรมการ 

บจก.ไทยออโตเซลล  

บจก.ไทยอินเตอรเนชั่นแนล ไดเมคกิ้ง  

 

บจก.มิคูนิ (ประเทศไทย)  

ใหเชาซื้อรถยนต ใหเชาทรัพย 

ผลิตและจําหนายชิ้นสวนรถยนต รับจาง

ผลิตแมพิมพ 

ผลิตชิ้นสวนรถยนต 

นายพนัธพร ทพัพะรงัส ี
(กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ) 

60 - Master of Business 
Administration (Finance), 
Michigan State University, 
Michigan, U.S.A. 

- บัญชีบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 

0.00 - 2544-ปจจุบัน

 

 

รองกรรมการผูจัดการใหญ

อาวุโส 

 

บจก. ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต 

 

ประกันชีวิต

น.ส.กติตยิา พงศปชูนยีกุล 
(รองกรรมการผูอํานวยการ 
สายงานการเงินและบัญชี) 

46 - บัญชีมหาบัณฑิต 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 

0.02 - 2544-ปจจุบัน

 

2552-ปจจุบัน 

2539-ปจจุบัน 

2548-ปจจุบัน 

 

2552-ปจจุบัน 

2552-ปจจุบัน 

2552-ปจจุบัน 

2552-ปจจุบัน 

2552-ปจจุบัน 

2552-ปจจุบัน 

2552-ปจจุบัน

2552-ปจจุบัน

2552-ปจจุบัน

2552-ปจจุบัน 

รองกรรมการผูอํานวยการ

สายงานการเงินและบัญชี 

กรรมการ  

ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญช ี

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท

 

บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้   

บจก.สมารท เซอรวิส แอนด แมเนจเมนท 

บจก.แคปปตอล แอนด พร็อพเพอรตี้  

แมเนจเมนท 

บจก.ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเมนท 

บจก.ซิกเนเจอร แอดไวซอรี่ พารทเนอรส 

บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (รัชวิภา) 

บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ โฮลดิ้ง 

บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (กรุงเทพ) 

บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (ลาดพราว) 

บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) 

บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (สาทร) 

บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (สุขุมวิท) 

บจก.ทองหลอ เรสซิเดนซ 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

บริหารโครงการ 

บริหารสินทรัพย 

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

บริหารสินทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 


