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

ชื่อ: นายวุฒพ
ิ ล สุริยาภิวัฒน์
อายุ: 72 ปี
สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการครัง้ แรก: 7 พฤษภาคม 2546
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท: 13 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงระหว่างปี )
ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย นิว เซ้ าท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
๐ ปริ ญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๐ หลักสูตร Director Certification Program (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
๐ หลักสูตร Audit Committee Program (2548) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
๐ หลักสูตรผู้บริ หาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ประสบการณ์ ทางาน - ปั จจุบนั :
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท ลากูนา่ รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท ไทยวา จากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริ ษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
๐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
๐ ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ไม่มี
ประวัติทาผิดกฎหมาย: ไม่มี
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การเข้ าประชุมในปี 2559:
คณะกรรมการบริ ษัท:
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง:
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน:
ประชุมผู้ถือหุ้น:

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

ความสัมพันธ์ ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท / บริ ษัทย่อย
การมี ค วามสัม พั น ธ์ ใ นลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี ก้ ั บ บริ ษั ท / บริ ษั ท ใหญ่ / บริ ษั ท ย่ อ ย / บริ ษั ท ร่ ว ม
หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจา
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

รายละเอียด
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
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