สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
กรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึง่
ดร. สุ วรรณ วลัยเสถียร

อายุ 71 ปี

กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอให้ ได้รับแต่ งตั้ง
ตาแหน่ งในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
-

และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

นิติศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิต George Washington University, Washington, D.C ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนี ยบัตรสถาบัน กรรมการบริ ษ ัท ไทย หลักสู ตร Director Accreditation Program ปี 2549 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน กรรมการ
บริ ษทั ไทย

ตาแหน่ งปัจจุบนั
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-

กรรมการอิ สระ ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริ ษ ัท เอสวีไอ จากัด
(มหาชน)
กรรมการบริ หาร บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั และกรรมการคณะกรรมการลงทุนโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-

ปรึ กษากฎหมายอิสระ สานักงานกฎหมาย ดร.สุ วรรณ
ประธานกรรมการบริ ษทั ไทยสเตนเลสสตีล จากัด

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต
- ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ในปี ที่ผา่ นมา

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
- การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร ในบริ ษทั
ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
- การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น

จานวนหุน้ สามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559):
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559):
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ :
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน :
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น :
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่ ปี 2548 รวม 12 ปี

22,657,414 หุน้ หรื อร้อยละ 1.00
400,000 หน่วย
6/6 ครั้ง
5/5 ครั้ง
2/2 ครั้ง
1/1 ครั้ง

: ไม่มีการดารงตาแหน่ง
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
กรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึง่
นายตรีขวัญ บุนนาค

อายุ 59 ปี

กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอให้ ได้รับแต่ งตั้ง
ตาแหน่ งในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
-

และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสู ตร Director Certification Program รุ่ นที่
12/2544 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสู ตร Director Accreditation Program ปี 2549
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ตาแหน่ งปัจจุบนั
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการกากับดูแลกิจการ บริ ษทั ไท
คอน อินดัสเตรี ยล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั โกลมาสเตอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เอ็มเมอรัลด์ เบย์ รี สอร์ท จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอ็มเมอรัลด์ เบย์ วิลล่า จากัด

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต
- ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ในปี ที่ผา่ นมา

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
- การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร ในบริ ษทั
ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
- การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น

จานวนหุน้ สามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559):
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559):
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ :
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน :
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น :
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่ ปี 2541 รวม 19 ปี

4,014,500 หุน้ หรื อร้อยละ 0.18
200,000 หน่วย
6/6 ครั้ง
5/5 ครั้ง
2/2 ครั้ง
1/1 ครั้ง

: ไม่มีการดารงตาแหน่ง
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
รายละเอียดและประวัตกิ ารทางานของกรรมการทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งแทนตาแหน่ งกรรมการทีว่ ่ างลง
นางพิศมัย สายบัว
อายุ 68 ปี
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอให้ ได้รับแต่ งตั้ง
ตาแหน่ งในบริษัท
กรรมการบริ ษทั
การศึกษา
-

กรรมการบริ ษทั

บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certified in Production and Inventory Management (CPIM) from American Production and Inventory Control Society (APICS)
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสู ตร Director Certification Program สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) รุ่ น 121/2552

ตาแหน่ งปัจจุบนั
บริษัททีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-

ประธานฝ่ ายการเงิน บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
เลขานุการบริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)

-

ประธานฝ่ ายการเงิน และสารสนเทศ บริ ษทั สตาร์ปริ้ นส์ จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผูอ้ านวยการฝ่ ายโลจิสติกส์ บริ ษทั Alphatec Holding จากัด และ บริ ษทั Alphatec Semiconductor
Packaging จากัด
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั Read-Rite (ประเทศไทย) จากัด
กรรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน และบริ หาร บริ ษทั Micropolis Corporation (ประเทศไทย) จากัด
เลขานุการบริ ษทั / ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน และ สารสนเทศ บริ ษทั National Semiconductor (กรุ งเทพ) จากัด

บริษัททีไ่ ม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี
ประสบการณ์ ทางาน

-

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
-

ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ในปี ที่ผา่ นมา

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร ในบริ ษทั
ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
- การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
จานวนหุน้ สามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559):
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559):

: ไม่มีการดารงตาแหน่ง
: ไม่มีการดารงตาแหน่ง

-

: ไม่มีการดารงตาแหน่ง
-0- หุน้ หรื อร้อยละ 0
91,000 หน่วย
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
รายละเอียดและประวัตกิ ารทางานของกรรมการทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งสาหรับตาแหน่ งกรรมการทีเ่ พิม่
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
อายุ 64 ปี
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอให้ ได้รับแต่ งตั้ง
กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา
-

กรรมการอิสระ

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2518
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริ กา ปี 2520
ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550
ปริ ญญาบริ หารธุรกิจ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA) ปี 2551
ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2551
ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554
ปริ ญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุ นนั ทา ปี 2555

ตาแหน่ งปัจจุบนั
บริษัททีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

ประสบการณ์ ทางาน

-

-

-

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยคม จากัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั โทรเรน
เซน ไทยเอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระ บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

-

หน่ วยงานอื่นๆ และบริษัททีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต่ างประเทศ

-

-

-

-

สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั เมอร์เมด
มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(TBCSD)

-

กรรมการอิสระ/กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร ธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด
(มหาชน)
กรรมการ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั
ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ/กรรมการ บริ ษทั ปตท.เคมิคอล จากัด
(มหาชน)
กรรมการ/ประธานกรรมการ บริ ษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ
โตรเลียม จากัด (มหาชน)
กรรมการสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
-

ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ในปี ที่ผา่ นมา

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร ในบริ ษทั
ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
- การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
จานวนหุน้ สามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559):

: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น

-

: ไม่มีการดารงตาแหน่ง
-0- หุน้ หรื อร้อยละ 0
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