
  สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่7 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 หน้า 1/2   

 

 นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต (71 ปี) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

ประประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 30 สิงหาคม 2560 
 จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 ปี 7 เดือน 
 การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญัในบริษทัท่ีผ่านมา ไม่มี 
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมป ี2564 คณะกรรมการบริษัท 7 คร้ัง จาก 7 คร้ัง 
 ท่ีอยู ่ 88 ช้ัน 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 
 การศึกษา/การอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไฟเฟอร์ 

มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยไรท์สเตท 

เมืองเดย์ทัล มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะ

ของการเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น      ไม่มี 
 การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น / กจิการอื่น  
 สิงหาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน - Founder & Director, SK Capital Management Co., Ltd., Chiang 

Mai 
- Executive Adviser, Shine Asset Improvement & Consulting Co., 

Ltd., Chiang Mai 
 2559 ถึง ปัจจุบัน - Executive Adviser, Vorrawut Group, Chiang Mai  

 2549 ถึง 2558 - Executive Chairman of Air International Thermal Systems a 
Private Equity held company  

 ตั้งแต่ ปี 2520 - Vice President, General Manager of Emerson Asia Pacific 
- Formerly 10-year BOD Kirloskar Copeland Pune, India 
- Formerly BOD TATA Toyo Radiator Pune, India 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ไม่มี 
 การมี / ไม่มีสว่นไดเ้สียพเิศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมผู้ถอืหุ้นครั้งนี้  ไม่มี 
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 นายยิ่งศักดิ ์เจนรถา (74 ปี) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่

ดีและบริหารความเสี่ยง 
 วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 26 มิถุนายน 2561 
 จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี 10 เดือน 
 การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญัในบริษทัท่ีผ่านมา ไม่มี 
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมป ี2563 คณะกรรมการบริษัท 7 คร้ัง จาก 7 คร้ัง 
 ท่ีอยู ่ 88 ช้ัน 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 
 การศึกษา/การอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (Mini MBA)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  - ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  - หลักสูตรการอบรมการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน  

คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and Governance 

Committee Program (RNG) (รุ่นที่  8/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP) (รุ่นที่ 9/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
(รุ่นที่ 111/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2556 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น / กจิการอื่น ไม่มี 
 2553 ถึง 2554 ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร  

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จ ากัด 
 2551 ถึง 2552 รองประธานและผู้จัดการทั่วไป 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จ ากัด 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ไม่มี 
 การมี / ไม่มีสว่นไดเ้สียพเิศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมผ้ถอืหุ้นครั้งนี้  ไม่มี  


