เอกสารแนบ 3
กรรมการทีต ้ องออกตามวาระและได้ รับการเสนอชือให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึง
ดร. สุ วรรณ วลัยเสถียร

อายุ 69 ปี

ประเภทกรรมการทีเสนอให้ ได้รับแต่ งตั)ง กรรมการอิสระ
ตําแหน่ งในบริษัท ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
การศึกษา
• นิติศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิต George Washington University, Washington, D.C ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ตําแหน่ งปัจจุบัน
• ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิ ส ระ กรรมการ
ตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน บริ ษทั เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
• ทีHปรึ กษากฎหมายอิสระ สํานักงานกฎหมาย ดร.สุ วรรณ

• กรรมการบริ หาร บริ ษทั เบอร์ลีH ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยสเตนเลสสตีล จํากัด

ประสบการณ์ ทํางาน
• เลขานุการขององค์การสหประชาชาติ UN-ESCAP
• ทนายความ สํานักงานทนายความ เคิร์ควูด้
• ทนายความ สํานักงาน Hale and Dorr เมืองบอสตัน
สหรัฐอเมริ กา
• ทนายความและผูจ้ ดั การ บริ ษทั ทีHปรึ กษากฎหมายสากล
จํากัด

• หัวหน้าฝ่ ายภาษีอากรของสํานักงาน เอส-จี-วี ณ ถลาง
• รองผูว้ า่ การฝ่ ายบริ หาร การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
• ทีHปรึ กษากฎหมายของธนาคารโลก ประจํากรุ งวอชิงตัน
สหรัฐอเมริ กา
• รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิ ชย์

คุณสมบัติต้องห้ าม
• ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีHเกีHยวกับทรัพย์ ซึHงได้กระทําโดยทุจริ ต
• ไม่มปี ระวัติการทํารายการทีHอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯในปี ทีHผา่ นมา
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
• ในบริ ษทั จดทะเบียนอืHน
• ในบริ ษทั ทีHไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอืนH (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
• ในกิจการอืHนทีHอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

จํานวนหุน้ สามัญทีHถือ (ณ วันทีH 31 ธันวาคม 2556):
จํานวนครัcงทีHเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ :
จํานวนครัcงทีHเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :
จํานวนครัcงทีHเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน :
จํานวนครัcงทีHเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น :
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ตัcงแต่ ปี 2548 รวม 9 ปี

23,783,714 หุน้ หรื อร้อยละ 1.052
6/6 ครัcง
4/4 ครัcง
1/1 ครัcง
1/1 ครัcง
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เอกสารแนบ 3
กรรมการทีต ้ องออกตามวาระและได้ รับการเสนอชือให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึง
นายตรีขวัญ บุนนาค

อายุ 57 ปี

ประเภทกรรมการทีเสนอให้ ได้รับแต่ งตั)ง กรรมการอิสระ
ตําแหน่ งในบริษัท กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
การศึกษา
• ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสู ตร Director Certification Program รุ่ นทีH 12/2001
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ตําแหน่ งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนบริ ษทั เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริ ษทั ไทคอน อินดัสเตรี ยล คอนเน็คชันH จํากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ ทํางาน
• กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั หลักทรัพย์ ทริ นิตc ี จํากัด
• ประธานกรรมการ บริ ษทั ตรี วรรณตรา จํากัด
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ลิฟวิงH แลนด์ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษทั แผ่นดิน ทอง พร็ อพเพอร์ ตc ี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน)
คุณสมบัติต้องห้ าม
• ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีHเกีHยวกับทรัพย์ ซึHงได้กระทําโดยทุจริ ต
• ไม่มีประวัติการทํารายการทีHอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯในปี ทีHผา่ นมา
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
• ในบริ ษทั จดทะเบียนอืHน
• ในบริ ษทั ทีHไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอืHน (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
• ในกิจการอืHนทีHอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

จํานวนหุน้ สามัญทีHถือ (ณ วันทีH 31 ธันวาคม 2556):
จํานวนครัcงทีHเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ :
จํานวนครัcงทีHเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :
จํานวนครัcงทีHเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน :
จํานวนครัcงทีHเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น :
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ตัcงแต่ ปี 2541 รวม 16 ปี
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: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

4,255,000 หุน้ หรื อร้อยละ 0.19
6/6 ครัcง
4/4 ครัcง
1/1 ครัcง
1/1 ครัcง

