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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
ดร. สุ วรรณ วลัยเสถียร

อายุ 70 ปี

ตาแหน่ งในบริษัท ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ตาแหน่ งปัจจุบนั
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการอิ ส ระ ประธานคณ ะกรรมการ กรรมการ - ที่ปรึ กษากฎหมายอิสระ สานักงานกฎหมาย ดร.สุ วรรณ
ตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนด - ประธานกรรมการบริ ษทั ไทยสเตนเลสสตีล จากัด
ค่าตอบแทน บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริ หาร บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ ทางาน
- เลขานุการขององค์การสหประชาชาติ UN-ESCAP
- หัวหน้าฝ่ ายภาษีอากรของสานักงาน เอส-จี-วี ณ ถลาง
- ทนายความ สานักงานทนายความ เคิร์ควูด้
- ที่ปรึ กษากฎหมายของธนาคารโลก ประจากรุ งวอชิงตัน
- ทนายความ สานักงาน Hale and Dorr เมืองบอสตัน
สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา
- รองผูว้ า่ การฝ่ ายบริ หาร การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
- ทนายความและผูจ้ ดั การ บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายสากล
- รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิ ชย์
จากัด
คุณสมบัติต้องห้ าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต
- ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯในปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
- ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
- ในบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอืน่ (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
- ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
: ไม่มีการดารงตาแหน่ง
จานวนหุน้ สามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558):

ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558):
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ :
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน :
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น :
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่ ปี 2548 รวม 11 ปี

22,657,414 หุน้ หรื อร้อยละ 1.000

200,000 หน่วย
9/9
4/4
2/2
1/1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
อายุ 58 ปี

นายตรีขวัญ บุนนาค
ตาแหน่ งในบริษัท กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การศึกษา

- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสู ตร Director Certification Program รุ่ นที่ 12/2001
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสู ตร Director Accreditation Program ปี 2549 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
ตาแหน่ งปัจจุบัน
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
บริ ษทั ไทคอน อินดัสเตรี ยล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการ บริ ษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั สยาม
อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษทั โกลมาสเตอร์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษทั เอ็มเมอรัลด์ เบย์ รี สอร์ท จากัด
- กรรมการ บริ ษทั เอ็มเมอรัลด์ เบย์ วิลล่า จากัด

ประสบการณ์ ทางาน
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน บริ ษทั แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด (มหาชน)
คุณสมบัติต้องห้ าม
-

ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต

-

ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯในปี ที่ผา่ นมา

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
-

ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
ในบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอืน่ (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

จานวนหุน้ สามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558):

ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558):
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ :
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน :
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น :
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่ ปี 2541 รวม 18 ปี

: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: ไม่มีการดารงตาแหน่ง
4,255,000 หุน้ หรื อร้อยละ 0.19

-ไม่มี9/9 ครั้ง
4/4 ครั้ง
2/2 ครั้ง
1/1 ครั้ง

หน้า 25

