สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.2
ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ)

ชื่อ: นายอุดม วิชยาภัย
อายุ: 76 ปี
สัญชาติ: ไทย

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท: 19 ปี 4 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ประวัตกิ ารศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
๐ หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
๐ หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
๐ หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
๐ หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
๐ หลักสูตร Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
๐ หลักสูตร Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ ทาํ งาน / ปั จจุบัน:
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
๐ ประธานกรรมการ บริ ษัท ภูเก็ต แฟนตาซี จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ ้ล กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
ไม่มี
ประวัตทิ าํ ผิดกฎหมาย: ไม่มี
การเข้ าประชุมในปี 2554:
คณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง:
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน:
ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้ าประชุม 4 ครัง้ จากทังหมด
้
4 ครัง้
เข้ าประชุม 4 ครัง้ จากทังหมด
้
4 ครัง้
3 ครัง้
เข้ าประชุม 3 ครัง้ จากทังหมด
้
เข้ าประชุม 1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้

ความสัมพันธ์ ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์

รายละเอียด

การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย

ไม่เป็ น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริ ษัทร่วมหรื อนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
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ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ)

ชื่อ: นายสาธิต รั งคสิริ
อายุ: 52 ปี
สัญชาติ: ไทย

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท: 8 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ประวัตกิ ารศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแอตแลนต้ า ประเทศสหรัฐอเมริ กา
๐ หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
๐ หลักสูตร AMP 186 (Advance Management Program) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
๐ หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประสบการณ์ ทาํ งาน / ปั จจุบัน:
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บริ ษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
ไม่มี
ประวัตทิ าํ ผิดกฎหมาย: ไม่มี
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การเข้ าประชุมในปี 2554:
คณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน:
ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้ าประชุม 1 ครัง้ จากทังหมด
้
4 ครัง้
เข้ าประชุม 2 ครัง้ จากทังหมด
้
3 ครัง้
เข้ าประชุม 1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้

ความสัมพันธ์ ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์

รายละเอียด

การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย

ไม่เป็ น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริ ษัทร่วมหรื อนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
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