สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

อายุ 67 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้รับแต่ งตั้ง กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการและ ประธานกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
การศึกษา
- ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาบริ หารธุรกิจ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
- ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริ ญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ งปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนบริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยคม จากัด) มหาชน)
- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั
โทรี เซน ไทยเอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริ ษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริ ษทั หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
- ประธานกรรมการบริ ษทั ไอร่ าพร๊ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ ทางาน
-

-

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั
เมอร์เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน (TBCSD)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสภาสถาบันพระปกเกล้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ปตท จากัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริ ษทั ปตท จากัด(มหาชน)

- กรรมการ/ประธานกรรมการ บริ ษทั ปตท สารวจ และผลิต จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ/ประธานบริ หาร บริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
- สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
คุณสมบัติต้องห้ าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต
- ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯในปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
- ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
- ในบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
- ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
: ไม่มีการดารงตาแหน่ง
จานวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561):
- 0 - หุ้น หรื อร้อยละ 0
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561):
- 0 - หน่วย
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ :
9/10 ครั้ง
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน :
4/4 ครั้ง
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น :
1/1 ครั้ง
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560 รวม 2 ปี

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นายตรีขวัญ บุนนาค

อายุ 62 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้รับแต่ งตั้ง กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งในบริษทั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา
-

ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสูตร Director Certification Program
รุ่ นที่ 12/2544สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program
ปี 2549 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่ น 27/2017 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ตาแหน่ งปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 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
- ประธานกรรมการ บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ ี อินดัสเทรี ยล
รี ท แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จากัด
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เบริ ล 8 พลัส จากัด

คุณสมบัติต้องห้ าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต
- ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯในปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
-

ในบริ ษทั จดทะเบียนอืน่
ในบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษทั ฯ

: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: ไม่มีการดารงตาแหน่ง

จานวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562):
- 0 - หุ้น หรื อร้อยละ 0
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562):
- 0 - หน่วย
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ :
10/10 ครั้ง
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :
4/4 ครั้ง
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ :
1/1 ครั้ง
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่ ปี 2541 รวม 22 ปี และหากอยูค่ รบวาระใหม่ จะดารงตาแหน่งรวม 24 ปี เนื่องจากคุณตรี ขวัญเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน

