
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

 

กรรมการทีต้่องออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ 
  ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร                                     อายุ 71 ปี  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอให้ได้รับแต่งตั้ง  กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งในบริษัท    กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ  

 และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การศึกษา 
- นิติศาสตร์ ดุษฎีบณัฑิต  George Washington University, Washington, D.C ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- นิติศาสตร์ มหาบณัฑิต  Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- นิติศาสตร์บณัฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  หลกัสูตร Director Accreditation Program ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษทัไทย  
ต าแหน่งปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  
- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จ ากัด 

(มหาชน) 
- กรรมการบริหาร บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริษทั และกรรมการคณะกรรมการลงทุนโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  
- ปรึกษากฎหมายอิสระ  ส านกังานกฎหมาย ดร.สุวรรณ 
- ประธานกรรมการบริษทั ไทยสเตนเลสสตีล จ ากดั 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 
- ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
- ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ในปีท่ีผา่นมา 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
- ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน                                                         : โปรดดูขอ้มูลขา้งตน้ 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในบริษทั     : โปรดดูขอ้มูลขา้งตน้ 

ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่รวมบริษทัยอ่ย) 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน                             : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
 

จ านวนหุน้สามญัท่ีถือ (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559):                                    22,657,414 หุน้ หรือร้อยละ 1.00 
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559):                    400,000 หน่วย 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ :     6/6   คร้ัง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :     5/5   คร้ัง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน :  2/2   คร้ัง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น :       1/1   คร้ัง 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัตั้งแต่ ปี 2548 รวม 12 ปี 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

 

กรรมการทีต้่องออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ 
  นายตรีขวญั   บุนนาค                                     อายุ 59 ปี  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอให้ได้รับแต่งตั้ง  กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งในบริษัท    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การศึกษา 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี 

12/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
- ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Director Accreditation Program ปี 2549 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
ต าแหน่งปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั ไท

คอน อินดสัเตรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทัสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทัโกลมาสเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั เอม็เมอรัลด ์เบย ์รีสอร์ท จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอม็เมอรัลด ์เบย ์วลิล่า จ ากดั 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 
- ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
- ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ในปีท่ีผา่นมา 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
- ในบริษทัจดทะเบียนอื่น                                                         : โปรดดูขอ้มูลขา้งตน้ 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในบริษทั     : โปรดดูขอ้มูลขา้งตน้ 

ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่รวมบริษทัยอ่ย) 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน                             : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
 

จ านวนหุน้สามญัท่ีถือ (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559):                                    4,014,500 หุน้ หรือร้อยละ 0.18 
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559):                    200,000 หน่วย 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ :     6/6   คร้ัง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :     5/5   คร้ัง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน :  2/2   คร้ัง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น :       1/1   คร้ัง 
วนัที่ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัตั้งแต่ ปี 2541 รวม 19 ปี 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

 

รายละเอยีดและประวตักิารท างานของกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้งแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง 
 นางพศิมยั  สายบัว                                    อายุ 68 ปี  
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอให้ได้รับแต่งตั้ง   กรรมการบริษทั 
ต าแหน่งในบริษัท             กรรมการบริษทั 
 การศึกษา 
- บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Certified in Production and Inventory Management (CPIM) from American Production and Inventory Control Society (APICS) 
- ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) รุ่น 121/2552 
   

ต าแหน่งปัจจุบนั  
บริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
- ประธานฝ่ายการเงิน บริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) 
- เลขานุการบริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
- ไม่มี 
ประสบการณ์ท างาน 
- ประธานฝ่ายการเงิน และสารสนเทศ บริษทั สตาร์ปร้ินส์ จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน และผูอ้  านวยการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษทั Alphatec Holding จ ากดั และ บริษทั Alphatec Semiconductor 

Packaging จ ากดั   
- ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั Read-Rite (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรรมการ /  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และบริหาร บริษทั Micropolis Corporation (ประเทศไทย) จ ากดั 
- เลขานุการบริษทั / ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และ สารสนเทศ บริษทั National Semiconductor (กรุงเทพ) จ ากดั 

 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
- ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
- ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ในปีท่ีผา่นมา 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
- ในบริษทัจดทะเบียนอื่น                                   : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในบริษทั    : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
          ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่รวมบริษทัยอ่ย) 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน               : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
          ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
จ านวนหุน้สามญัท่ีถือ (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559):                       -0-    หุน้ หรือร้อยละ 0 
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559):                    91,000 หน่วย 
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รายละเอยีดและประวตักิารท างานของกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้งส าหรับต าแหน่งกรรมการทีเ่พิม่ 
นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์                                    อายุ 64 ปี  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอให้ได้รับแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งในบริษัท             กรรมการอิสระ 
 การศึกษา   
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 2518 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2520 
- ปริญญาวศิวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 2550 
- ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2551 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปี 2551 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ปี 2554 
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสุนนัทา ปี 2555 
ต าแหน่งปัจจุบนั  
บริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   
- กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยคม จ ากดั 

(มหาชน) 
- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษทั โทรเรน

เซน ไทยเอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 

(มหาชน) 
- กรรมการอิสระ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
หน่วยงานอ่ืนๆ และบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 
- สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการองคก์รธุรกิจเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

(TBCSD) 

ประสบการณ์ท างาน 
- กรรมการอิสระ/กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ ากดั 

(มหาชน) 
- กรรมการ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษทั 

ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษทั ปตท.เคมิคอล จ ากดั 

(มหาชน) 
- กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิ 

โตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
- ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
- ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ในปีท่ีผา่นมา 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
- ในบริษทัจดทะเบียนอื่น                                   : โปรดดูขอ้มูลขา้งตน้ 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในบริษทั    : โปรดดูขอ้มูลขา้งตน้ 
         ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่รวมบริษทัยอ่ย) 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน               : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
         ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
 จ านวนหุน้สามญัท่ีถือ (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559):                       -0-    หุน้ หรือร้อยละ 0 
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