ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล

:

นายสุวิทย เมษินทรีย

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

อายุ

:

50 ป

ที่อยู

:

15/53 ถนนกาญจนาภิเษก เเขวงหลักสอง เขตบางเเค
กรุงเทพมหานคร 10160

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท

:

3 ป 2 เดือน

การศึกษา

:

ปริญญาเอก การตลาด
Kellogg Graduate School of Management
Northwestern University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทํางาน
2552 - ปจจุบัน

:
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการ
Sasin Institute for Global Affairs
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2551 - ปจจุบัน

2548 - 2551
ขอพิพาททางกฎหมาย

:

ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

:

ไมมี
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การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
ไมมี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :

ไมมี

• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ :

ไมมี

ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
การเขารวมประชุมป 2553

:

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

การมีสวนไดเสียในวาระ
ที่พิจารณาในครั้งนี้

:

มีสวนไดเสียในวาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม
ในชวง 2 ปที่ผานมา

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ

1. ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือบริษทั ยอย
2. ไมมี ความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน ชวง 2 ปที่ผานมา
 ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
 ไมเปน ผูบริการทางวิชาชีพ
 ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ
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ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล

:

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ

:

52 ป

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษทั

:

9 ป 4 เดือน

การศึกษา

:

LLM, University of Pennsylvania, USA
ปริญญาตรี นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประสบการณการทํางาน
2552 - ปจจุบัน

:

Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด
กรรมการ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

2552 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
ขอพิพาททางกฎหมาย

:

ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

:

ไมมีการถือหุน

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น
มีจํานวน 3 บริษัท ไดแก
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :

• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ :
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
การเขารวมประชุมป 2553
:
การมีสวนไดเสียในวาระ
ที่พิจารณาในครั้งนี้

:

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
มีจํานวน 3 บริษัท ไดแก
กรรมการ
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด
กรรมการ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด
กรรมการ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร จํากัด
ไมมีการดํารงตําแหนง
เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

7 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
6 ครัง้ จาก 6 ครัง้

มีสวนไดเสียในวาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม
ในชวง 2 ปที่ผานมา

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ

1. ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือบริษัทยอย
2. ไมมี ความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน ชวง 2 ปที่ผานมา
 ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
 เปนผูบริการทางวิชาชีพทางกฎหทาย *
 ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ *
* ที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553 ไดมีมติรับรองวาความสัมพันธของนายวีระวงค จิตตมิตรภาพ ใน
ฐานะผูใหบริการทางวิชาชีพกฎหมาย ไมมีความขัดแยง และสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับที่ 2)
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ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล

:

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ

:

67 ป

ที่อยู

:

176/48 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง

:

1 ป 2 เดือน

การศึกษา

:

นิติศาสตรบัญฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M)
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอรก) สหรัฐอเมริกา
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Role of the Compensation Committee (FND)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทํางาน

:

2553 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน

2547 – 2549

กรรมการ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง)
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเคหะแหงชาติ
กรรมการสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการคณะกรรมการการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา
กระทรวงพาณิชย
กรรมการคณะกรรมการปโตเลียม
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
กรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
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2546 – 2552
2546 – 2549
2544 – ปจจุบัน
พ.ย. 2544 - พ.ค. 2550
2544 – 2549

กรรมการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย
อาจารยพิเศษ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของนายกรัฐมนตรี
(นายบรรหาร ศิลปอาชา)
ผูบรรยายสํานักอบรมศึกษากฎหมาย
เนติบัณฑิตยสภา
กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 7
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รองอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณบดี คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เลขานุการรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย

2538 – 2539
2535 –ปจจุบัน
2532 - ปจจุบัน
2526 -2527
2521 – 2523, 2527 – 2535
2519 – 2520
ขอพิพาททางกฎหมาย

:

ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

:

ไมมีการถือหุน

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น
กรรมการอิสระ
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :

ไมมี

• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ :

ไมมี

ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
การเขารวมประชุมป 2553

:

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

การมีสวนไดเสียในวาระ
ที่พิจารณาในครั้งนี้

:

มีสวนไดเสียในวาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
หมายเหตุ : นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เขาดํารงตําแหนงแทน นายสุวรรณ วลัยสเถียร มีผล
ตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553
ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 โดยการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
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ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม
ในชวง 2 ปที่ผานมา

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ

1. ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือบริษัทยอย
2. ไมมี ความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษทั รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน ชวง 2 ปที่ผานมา
 ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
 ไมเปน ผูบริการทางวิชาชีพ
 ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ
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