สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8

รายนามและประวัติของผู้ท่ ีได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล

นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ ลูมสิ (Mr. Andreas Rizal Vourloumis)

อายุ

43 ปี

ตาแหน่ งในบริษัท

ไม่มี

วุฒกิ ารศึกษา

• ปริ ญญาโท สาขาประวัตศิ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ London School of Economics and Political
Science

ประวัติการอบรม

• ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of Economics and Political Science
ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ด้ านการลงทุนในสินเชื่อ (Credit investing experience)

การดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
• ในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นจานวน

ไม่มี

• ในบริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียน

6 บริ ษัท

• ในกิจการที่มีการทาธุรกิจแข่งขันหรื อเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางาน
2552 – ปั จจุบนั หุ้นส่วนและผู้ร่วมก่อตั ้ง

SSG Capital Holdings Limited

2551 – 2551

รองประธานอาวุโส

Nomura International (Hong Kong) Limited, Asia
Special Situation Group

2549 – 2551

หัวหน้ าภูมิภาคเอเชีย (รองประธานอาวุโส)

Lehman Brothers Hong Kong, Asia Special
Situation Group

2544 – 2549

รองประธาน

Deutsche Bank, Distressed Products Group

2542 – 2544

นักวิเคราะห์

Deutsche Bank

ลักษณะความสัมพันธ์
• จานวนหุ้นที่ถือในบริ ษัท

ไม่มี

• การเป็ นญาติสนิทกับกรรมการ/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไม่มี

• บริ ษัท/บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่ อ าจ ไม่มี

มีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8
ชื่อ-นามสกุล

นายสุดีร์ มาเหชาวารี (Mr. Sudhir Maheshwari)

อายุ

54 ปี

ตาแหน่ งในบริษัท

ไม่มี

วุฒกิ ารศึกษา

• ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี St. Xavier's College

ประวัติการอบรม

• นักบัญชีอนุญาต สถาบันนักบัญชีอนุญาต ประเทศอินเดีย (Institute of Chartered
Accountant of India)
• เลขานุการบริ ษัท สถาบันเลขานุการบริ ษัท ประเทศอินเดีย (Institute of Company
Secretaries of India)
การเงินบริ ษัท การควบรวมกิจการ การเลิกกิจการ และการบริ หารความเสี่ยง
กลุ่มอุตสาหกรรม/ธุรกิจ: เหล็กกล้ า เหมืองแร่ โรงกลัน่ น ้ามัน ปูนซีเมนต์ สาธารณูปโภค ฯลฯ

ความเชี่ยวชาญ

การดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
• ในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นจานวน

ไม่มี

• ในบริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียน

8 บริ ษัท

• ในกิจการที่มีการทาธุรกิจแข่งขันหรื อเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางาน
2558 - ปั จจุบนั ผู้ก่อตั ้ง และ หุ้นส่วนผู้จดั การ

Synergy Capital

2551 – 2558

กรรมการผู้จัดการ

Mittal Investments

2549 – 2558

กรรมการบริ หารกลุ่ม/ประธานกรรมการสารองของ
คณะกรรมการการเงินบริ ษัทและภาษี อากร/ประธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงกลุ่ม

ArcelorMittal Group

2548 – 2549

กรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ และจัดหาเงินทุน

Mittal Steel

2545 – 2547

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน

LNM Holdings N.V.

2543 – 2545

กรรมการ ฝ่ ายการเงินและการควบรวมกิจการ

Ispat International N.V.

2538 – 2543

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน

Ispat International, Europe

2532 – 2537

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ฝ่ ายการเงิน

Ispat International, Trinidad & Tobago

2529 – 2531

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ ายการเงิน

British India Steels Limited
Hindustan Gas and Industries (AV Birla
Group)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8
ลักษณะความสัมพันธ์
• จานวนหุ้นที่ถือในบริ ษัท

ไม่มี

• การเป็ นญาติสนิทกับกรรมการ/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไม่มี

• บริ ษัท/บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่ อ าจ ไม่มี

มีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

