
  สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5) 

ประวัติกรรมการที่เสนอใหดํารงตําแหนง 
 

 นายสตีเฟน คารล สจวต 

 วันเดือนปเกิด และอายุ (ป)  

 13 พฤศจิกายน 2493 อาย ุ67 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

- กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

- กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

 วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  

 30 สิงหาคม 2560  

 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  

 0 ป 7 เดือน  

 ประวัติการเขารวมประชุมป 2560  

 - คณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จาก 3 ครั้ง  

 - คณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไฟเฟอร  

มลรฐันอรทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  - วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยไรทสเตท  

เมืองเดยทัล  มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะของการ

เปนกรรมการ 

ไมมี 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจด

ทะเบียนอื่น  

ไมมี 

 2558 ถึง ปจจุบัน - ผูบริหาร บริษัท วรวุฒิ เฟอรนิเจอร แอนด เดคคอร จํากัด 

- ผูบริหาร แบงกาแรง ศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางกายและ

สุขภาพจิต 

 2549 ถึง 2558 - ผูบริหารระดับสูง บริษัท แอร อินเตอรเนชั่นแนล เทอรมอล  

ซิสเต็มส บริษัทเอกชนผูถือหุน   

 ต้ังแต ป 2520 - รองประธานกรรมการ ผูจัดการท่ัวไป บริษัทอิเมอรสัน เอเชีย

แปซิฟก, อดีตคณะกรรมการ 10 ป บริษัทเคอรลอสการ โคป

แลนด และ บริษัท ทาทา โตโย เรดิเอเตอร เมืองปูนเน อินเดีย  

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ี

อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี 

 หนา 1/3   

 



  สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5) 
 นายริชารด จิม ยี 

 วันเดือนปเกิด และอายุ (ป)  

 10 ตุลาคม 2512 อายุ 48 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ  

 วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  

 30 สิงหาคม 2560  

 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  

 0 ป 7 เดือน  

 ประวัติการเขารวมประชุมป 2560  

 คณะกรรมการบริษัท 3 ครัง้ จาก 3 ครั้ง  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Laws (Taxation), 

New York University School of Law, USA 

  - Juris Doctor, Loyola Law School, USA 

  - Bachelor of Arts in Economics, 

University of California, Berkeley, USA 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและ

ทักษะของการเปนกรรมการ 
ไมม ี

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัท

จดทะเบียนอ่ืน  

ไมม ี

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน  

 2558 ถึง ปจจุบัน Director, Jamestrong Investment Holding Limited  

 2557 ถึง ปจจุบัน  General Counsel & Managing Director, 

SSG Capital Management (Hong Kong) Limited 

 2552 ถึง 2557 Managing Director & Chief Operating Officer, 

ABAX Global Capital 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 
- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมม)ี 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ไมม ี

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ี

ผานมา 

ไมม ี

 หนา 2/3   

 



  สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5) 
 นายโทไบอัส เอิรนสต ชุน ดาเม็ก 

 วันเดือนปเกิด และอายุ (ป)  

 25 เมษายน 2521 อายุ 39 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  
 กรรมการ  

 วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  

 30 สิงหาคม 2560  

 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  
 0 ป 7 เดือน  

 ประวัติการเขารวมประชุมป 2560  

 คณะกรรมการบริษัท 2 ครัง้ จาก 3 ครั้ง  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - MBA from INSEAD, France 

  - MSci in Physics, Cambridge University, England 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและ

ทักษะของการเปนกรรมการ 
ไมม ี

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัท

จดทะเบียนอ่ืน  

ไมม ี

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน  

 ป 2552 ถึง ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการ 

SSG Capital Management  

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมม)ี 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ไมม ี

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ี

ผานมา 

ไมม ี

   

 

 หนา 3/3   

 


