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กรรมการที�ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื�อให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง 

ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร      อายุ 69 ปี 

ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั)ง กรรมการอิสระ 

ตําแหน่งในบริษัท     ประธานคณะกรรมการ    กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ 
                                 และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
การศึกษา  

• นิติศาสตร์ ดุษฎีบณัฑิต  George Washington University, Washington, D.C ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• นิติศาสตร์ มหาบณัฑิต  Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• นิติศาสตร์บณัฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ตําแหน่งปัจจุบัน  

• ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน บริษทั เอสวไีอ จาํกดั (มหาชน) 

• ทีHปรึกษากฎหมายอิสระ  สาํนกังานกฎหมาย ดร.สุวรรณ 

• กรรมการบริหาร บริษทั เบอร์ลีH ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 

• กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 

• ประธานกรรมการ บริษทั ไทยสเตนเลสสตีล จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางาน 

• เลขานุการขององคก์ารสหประชาชาติ UN-ESCAP 

• ทนายความ สาํนกังานทนายความ เคิร์ควูด้ 

• ทนายความ สาํนกังาน Hale and Dorr เมืองบอสตนั 
สหรัฐอเมริกา 

• ทนายความและผูจ้ดัการ บริษทั ทีHปรึกษากฎหมายสากล 
จาํกดั 

• หวัหนา้ฝ่ายภาษีอากรของสาํนกังาน เอส-จี-ว ีณ ถลาง 

• รองผูว้า่การฝ่ายบริหาร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

• ทีHปรึกษากฎหมายของธนาคารโลก ประจาํกรุงวอชิงตนั 
สหรัฐอเมริกา 

• รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย ์
 

คุณสมบัติต้องห้าม 

• ไม่มีประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีHเกีHยวกบัทรัพย ์ซึH งไดก้ระทาํโดยทุจริต 

• ไม่มีประวติัการทาํรายการทีHอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯในปีทีHผา่นมา 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

• ในบริษทัจดทะเบียนอืHน       :  โปรดดูขอ้มลูขา้งตน้ 

• ในบริษทัทีHไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอืHน (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)   :  โปรดดูขอ้มลูขา้งตน้ 

• ในกิจการอืHนทีHอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ :  ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

จาํนวนหุน้สามญัทีHถือ (ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม 2556):                                               23,783,714 หุน้ หรือร้อยละ 1.052 
จาํนวนครัc งทีHเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ :      6/6   ครัc ง 
จาํนวนครัc งทีHเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :     4/4   ครัc ง   
จาํนวนครัc งทีHเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน :   1/1   ครัc ง 
จาํนวนครัc งทีHเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น :       1/1   ครัc ง 
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัตัcงแต่ ปี 2548 รวม 9 ปี 
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กรรมการที�ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื�อให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง 

นายตรีขวญั บุนนาค     อาย ุ57 ปี 

ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั)ง กรรมการอิสระ 

ตําแหน่งในบริษัท     กรรมการอิสระ   คณะกรรมการตรวจสอบ 
                                 และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา  

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นทีH 12/2001  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

ตําแหน่งปัจจุบัน  

• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนบริษทั เอสวไีอ จาํกดั (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษทั ไทคอน อินดสัเตรียล คอนเน็คชัHน จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ทํางาน 

• กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัหลกัทรัพย ์ทรินิตีc  จาํกดั 

• ประธานกรรมการ บริษทั ตรีวรรณตรา จาํกดั 

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ลิฟวิHงแลนด ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  บริษทั  แผ่นดินทอง  พร็อพเพอร์ตีc   ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั 
(มหาชน) 

คุณสมบัติต้องห้าม 

• ไม่มีประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีHเกีHยวกบัทรัพย ์ซึH งไดก้ระทาํโดยทุจริต 

• ไม่มีประวติัการทาํรายการทีHอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯในปีทีHผา่นมา 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

• ในบริษทัจดทะเบียนอืHน       :  โปรดดูขอ้มลูขา้งตน้ 

• ในบริษทัทีHไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอืHน (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)   :  โปรดดูขอ้มลูขา้งตน้ 

• ในกิจการอืHนทีHอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ :  ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 
 

จาํนวนหุน้สามญัทีHถือ (ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม 2556):   4,255,000 หุน้ หรือร้อยละ 0.19 
จาํนวนครัc งทีHเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ :           6/6 ครัc ง 
จาํนวนครัc งทีHเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :            4/4 ครัc ง   
จาํนวนครัc งทีHเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน :       1/1 ครัc ง 
จาํนวนครัc งทีHเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น :            1/1 ครัc ง 
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัตัcงแต่ ปี 2541 รวม 16 ปี 

 

 


