สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัตกิ รรมการทีต่ ้ องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นายพงษ์ ศักดิ์ โล่ ห์ทองคา

อายุ 59 ปี

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอให้ ได้รับการแต่ งตั้ง
ตาแหน่ งในบริษัท

กรรมการ
กรรมการ กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

การศึกษา
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ University of California at Berkeley
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-

ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสูตร Director Certification Program
(สมาชิกผูท้ รงคุณวุฒิอาวุโส) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

-

หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2554

ตาแหน่ งปัจจุบนั
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการบริ ษทั กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
- กรรมการผูจ้ ดั การ Universal Instrument Corporation, Asia Operation
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จากัด
- ประธานบริ หาร Multichip Technologies Incorporated
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต
- ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯในปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
- ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
- ในบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
- ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
: ไม่มีการดารงตาแหน่ง
จานวนหุน้ สามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561):
983,264,523 หุน้ หรื อร้อยละ 43.3968
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561):
800,000 หน่วย
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ :
4/4 ครั้ง
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน :
2/2 ครั้ง
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ :
1/1 ครั้ง
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 22 เมษายน 2545 รวม 16 ปี

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัตกิ รรมการทีต่ ้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นางพิศมัย สายบัว

อายุ 70 ปี

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอให้ ได้รับแต่ งตั้ง
ตาแหน่ งในบริษัท

กรรมการ
กรรมการ

การศึกษา
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certified in Product and Inventory Management (CPIM) from American Production and
Inventory Control Society (APICS)
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ น 121/2552
ตาแหน่ งปัจจุบนั
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการบริ ษทั บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
- รองประธานฝ่ ายการเงิน และ สารสนเทศ บริ ษทั สตาร์ปริ้ นส์ จากัด (มหาชน)
- รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผูอ้ านวยการฝ่ ายโลจิสติกส์ บริ ษทั Alphatec Holding Limited และ บริ ษทั Alphatec
Semiconductor Packaging Limited
- ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั Read-Rite (Thailand) Company Limited
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน บริ หาร และกรรมการบริ ษทั Micropolis Corporation (Thailand) Limited
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน สารสนเทศ กรรมการ และเลขานุการบริ ษทั National Semiconductor (กรุ งเทพ) จากัด
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต
- ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯในปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
- ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
- ในบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
- ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
: ไม่มีการดารงตาแหน่ง
จานวนหุน้ สามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561):
80,000 หุน้ หรื อร้อยละ 0.0035
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561):
-0- หน่วย
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ :
4/4 ครั้ง
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ :
1/1 ครั้ง
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 2 ปี

