สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 11

รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
49 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ University of Dallas, USA
ปริ ญญาเอกดุษฎีบณ
ั ฑิต (JDBA) โครงการผลิตนักศึกษาร่ วมปริ ญญา
เอกของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลัย และธรรมศาสตร์
สถาบันพัฒนบัณฑิตบริ หารศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 86/2010 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ชื่ อ
อายุ
สั ญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทางานปัจจุบัน
ตาแหน่ ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

สถานที่ประกอบการ
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

ช่ วงเวลา
2549 – ปั จจุบนั

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

2557 – ปั จจุบนั

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั วัลวีร์ จากัด
บริ ษทั ศูนย์ประสานงานความร่ วมมือไทยสหรัฐอเมริ กาเพื่อการส่ งออกผลไม้ จากัด
บริ ษทั เวียร์ 564 จากัด
บริ ษทั อินโดกูนา (ประเทศไทย) จากัด

2559 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นที่อาจทาให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆที่บริษัท
หรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2558

2553 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

1 แห่ง
5 แห่ง
ไม่มี
5 ปี 4 เดือน (ธันวาคม 2553-เมษายน 2559 เริ่ มนับตั้งแต่บริ ษทั แปรสภาพ
เป็ นบริ ษทั มหาชน)
ไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (ข้อมูลการถือหุน้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
ไม่มี
จานวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

(ผู้ที่บริ ษทั เสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระเพือ่ รั บมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้นนี้ไม่ มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษทั ฯ )
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Enclosure 11

Profiles of the independent directors proposed as proxy by the Company

Name
Age
Nationality
Educational qualification

Directorship training

Mr. Sompote Wallayasewi
49 years-old
Thai
Bachelor of Engineering, Kasetsart University.
Master of Business Administration, University of Dallas, USA
Doctor of Business Administration.
The Joint Doctoral Program in Business Administration (JDBA)
cooperated by Chulalongkorn University, Thammasat University,
and National Institute of Development Administration .
Thai Institute of Directors (IDO) (DAP 86/2010).

Work Experience
Position
Director / Independent Director/
Audit Committee
Chairman of Risk Management
Committee/ Recruitment and
Compensation Committee
Director
Director
Managing Director
Managing Director
Managing Director

Company

Period

Asia Precision PLC

2006 - Present

Asia Precision PLC

2014 - Present

A2 Technology Co., Ltd..
Valavi Co., Ltd.
Thai-USA Cooperation Center for Fruit Export Co., Ltd.
VIA 564 Co., Ltd
Indoguna (Thailand) Co., Ltd.

2016 - Present
2007 - Present
2008 - Present
2010 - Present
2014 - Present

In any listed companies
In any non-listed companies
In any companies which may cause a
conflict of interest with the Company
Term of office
% of shareholding in the Company
Direct and indirect interests in the Company
or in the relevant subsidiaries
Historical records of meeting attendance in 2015

1
4
None
5 year 4 month (December 2010-April 2016,
Starting after the company became a public company)
None (As at 30 December 2015)
None
5 times out of 5 meetings

The nominated candidate for the appointment as independent director to be authorised as proxy of shareholders is
not a director or executive in any company which may cause a conflict of interest with the Company.
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