เอกสารแนบ 3
กรรมการทีต้องออกตามวาระและได้ รับการเสนอชือให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึง
ดร. ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์

อายุ 60 ปี

ประเภทกรรมการทีเ สนอให้ ได้ รับแต่ งตั+ง กรรมการอิสระ
ตําแหน่ งในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
การศึกษา
• ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ด้านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• Professional Engineer, Industrial Engineering, State of Texas ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ น 12)
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสู ตร Director Certification Program สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ตําแหน่ งปั จจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 บริษทั
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนบริ ษทั เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรีV จํากัด (มหาชน)
บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 6 บริษทั
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ซิ ม ซิ สเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ปกิณ พร็ อพเพอร์ตV ี จํากัด
• กรรมการบริ ษทั คาซาวดี จํากัด
• ผูเ้ ชี[ยวชาญประจําประธานกรรมการการเลือกตัVง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัVง
• ที[ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการกิจการ APEC และคณะกรรมการกิจการองค์การระหว่างประเทศ สภาหอการค้าไทย
ประสบการณ์ ทาํ งาน
• ที[ปรึ กษาด้านระบบสารสนเทศให้กบั ภาครัฐและเอกชน มากกว่า 70 แห่ง ทัVงในประเทศไทย และสหรัฐอเมริ กา
• คณะที[ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื[ อสารด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Industry)
• คณะอนุกรรมการการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการพลังงานวุฒิสภา
• ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื[อสารโทรคมนาคม หอการค้าไทย
• คณะทํางานจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื[ อสารแห่งชาติ สวทช.
• ตัวแทนภาคเอกชนในคณะกรรมการ e-ASEAN Task Force กระทรวงพาณิ ชย์
• คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื[ อสารแห่งชาติ
• รองเลขานุการคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี[ยวกับคอมพิวเตอร์
สํานักงานเลขาธิการสภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติ
• คณะอนุกรรมการฝ่ ายกิจการต่างประเทศ สภาวิศวกร
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
• ในบริ ษทั จดทะเบียนอื[น
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
• ในบริ ษทั ที[ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื[น (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
• ในกิจการอื[นที[อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
: ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
จํานวนหุน้ สามัญที[ถือ (ณ วันที[ 30 ธันวาคม 2555):
จํานวนครัVงที[เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ :
จํานวนครัVงที[เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :
จํานวนครัVงที[เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน :
จํานวนครัVงที[เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น :
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ตัVงแต่ ปี 2537 รวม 18 ปี

1,812,500 หุน้ หรื อร้อยละ 0.09
4/4 ครัVง
4/4 ครัVง
1/1 ครัVง
1/1 ครัVง

16

เอกสารแนบ 3
กรรมการทีต้องออกตามวาระและได้ รับการเสนอชือให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึง

นายพงษ์ ศักดิ4 โล่ ห์ทองคํา

อายุ 52 ปี

ประเภทกรรมการทีเ สนอให้ ได้ รับแต่ งตั+ง กรรมการ
ตําแหน่ งในบริษัท

กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที[บริ หาร

การศึกษา
•
•

Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science, University of
California at Berkeley, USA
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ตําแหน่ งปั จจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษทั
•

กรรมการบริ ษทั กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที[บริ หาร บริ ษทั เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท
•

ประธานกรรมการบริ ษทั เอ็มเอฟจี โซลูชน[ั จํากัด

ประสบการณ์ ทาํ งาน
•
•
•

กรรมการผูจ้ ดั การ Universal Instrument Corporation, Asia Operation
รองประธานเจ้าหน้าที[บริ หารและผูจ้ ดั การทัว[ ไป บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จํากัด
ประธานบริ หาร Multichip Technologies Incorporated

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
•
•
•

ในบริ ษทั จดทะเบียนอื[น
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร ในบริ ษทั
ที[ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื[น (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื[น
ที[อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษทั ฯ

จํานวนหุน้ สามัญที[ถือ (ณ วันที[ 30 ธันวาคม 2555):
จํานวนครัVงที[เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ :
จํานวนครัVงที[เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น :
จํานวนครัVงที[เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน :
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ตัVงแต่ ปี 2545 รวม 10 ปี
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: ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

1,059,398,184 หุน้ หรื อร้อยละ 54.02
4/4 ครัVง
1/1 ครัVง
1/1 ครัVง

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดและประวัติการทํางานของกรรมการทีได้ รับการแต่ งตั+ง
แทนตําแหน่ งกรรมการทีว่างลง
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์:

กรรมการ

การศึกษา
•
•
•

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
University of Southern California
Director Accreditation Program
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประกาศนียบัตรหลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง รุ่ นที[ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ตําแหน่ งปั จจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 บริษทั
• กรรมการ และผูอ้ าํ นวยการบริ หาร บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน[ จํากัด (มหาชน)
• กรรมการบริ ษทั ซี พีพีซี จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษทั อะมานะฮ์ ลิสซิ[ ง จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท
• กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เทเลคอม โฮลดิVง จํากัด
• ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ทรู มัลติมีเดีย จํากัด
• Board of Associate Director บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
• กรรมการ, คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื[ อสารโทรคมนาคม หอการค้าไทย
ประสบการณ์ ทาํ งาน
• กรรมการอิสระ บริ ษทั แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• กรรมการบริ ษทั ไฮโปร อิเล็กทรอนิ กส์ จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริ ษทั เมโทรสตาร์ พร็ อพเพอร์ตV ี จํากัด (มหาชน)
• กรรมการบริ ษทั เจียไต๋ เอ็นเตอร์ ไพรส์ อินเตอร์เนชัน[ แนล จํากัด
• ที[ปรึ กษา รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
• กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ Thailand Management Association

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
•
•
•

ในบริ ษทั จดทะเบียนอื[น
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร ในบริ ษทั
ที[ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื[น (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื[น
ที[อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษทั ฯ

จํานวนหุน้ สามัญที[ถือ (ณ วันที[ 30 ธันวาคม 2555):

: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

-0- หุน้ หรื อร้อยละ 0
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