สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้ ในครัง้ นี ้

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ชื่อ

นายศิริพงษ์ สมบัตศิ ิริ

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Sul Ross University, USA
ปริ ญญาตรี บัญชีบญ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 2/2003)

ประวัติการทางาน

โปรดพิจารณารายละเอียดจากหัวข้ อ “ตาแหน่งงานในปั จจุบนั ”

ตาแหน่ งงานในปั จจุบัน
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

2557 - ปั จจุบนั

2545 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ บมจ. คอมเซเว่น
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอก
เชน ฮอลปิ ทอล
กรรมการและกรรมการบริ หาร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

2554 - ปั จจุบนั

กรรมการ บจก. อินฟิ นิท อิเลคทริ ค (ประเทศไทย)

2556 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นที่อาจทาให้ ไม่มี
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้

กรรมการและกรรมการอิสระ

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

2 ปี 2 เดือน (ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทตังแต่
้ ปี 2557)

การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท

หุ้นสามัญจานวน 0 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท

ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมใน

ไม่มี

กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ น
คู่สัญญา
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี ที่ผ่านมา

เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จานวน 11/11 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 8/8 ครัง้

(ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท )

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้ ในครัง้ นี ้
ชื่อ

นายกฤชวัฒน์ วรวานิช

อายุ

48 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 181/2013)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 104/2013)

ประวัติการทางาน

โปรดพิจารณารายละเอียดจากหัวข้ อ “ตาแหน่งงานในปั จจุบนั ”

ตาแหน่ งงานในปั จจุบัน
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

2545 - ปั จจุบนั

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กรรมการ ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ าย
กฎหมายและประธานกรรมการบริ หาร ความเสีย่ ง
บมจ. คอมเซเว่น

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นที่อาจทาให้ ไม่มี
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้

กรรมการ

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

14 ปี 14 เดือน (ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทตังแต่
้ ปี 2545)

การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท

หุ้นสามัญจานวน 37,840,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.15 ของหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท

ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ น
คู่สัญญา

ไม่มี

ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี ที่ผ่านมา

เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จานวน 11/11 ครัง้

(ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท )

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
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