รายละเอียดกรรมการที�เสนอให้ แต่ งตัง� ในครั ง� นี �

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 4

ชื�อ
อายุ
สัญชาติ

นายศิริพงษ์ สมบัตศิ ิริ
64 ปี
ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

ปริ ญญาตรีบญ
ั ชีบญ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริ หารธุรกิจ Sul Ross University, USA

การอบรมบทบาทหน้ าที�กรรมการ

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 2/2003)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทํางาน
ตําแหน่ งงานในปั จจุบัน

2557 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั

บมจ. คอมเซเว่น
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารทหารไทย
กรรมการบริษัท
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) และบริ ษัทในเครื อ
กรรมการบริษัทและกรรมการบริ หาร
บจก. อินฟิ นิท อิเลคทริ ค (ประเทศไทย)
กรรมการบริษัท

กิจการที�เป็ นบริษัทจดทะเบียน

- บริ ษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- บริษัท ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท
- บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัทและกรรมการบริ หาร
- บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท

กิจการที�ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน

17 บริ ษัท

การดํารงตําแหน่ งในบริ ษัทอื�นที�อาจ
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริ ษัท

ไม่มี
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ประเภทกรรมการที�เสนอแต่ งตัง�

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

จํานวนปี ที�ดํารงตําแหน่ งกรรมการ

5 ปี 1 เดือน (วันที�ดํารงตําแหน่ง 10 กุมภาพันธ์ 2557)

การถือครองหลักทรั พย์ ของบริ ษัท

หุ้นสามัญจํานวน 0 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0
ของหุ้นที�จําหน่ายได้ แล้ วทั �งหมดของบริษทั

ส่ วนได้ เสียทัง� ทางตรงและทางอ้ อม
ในกิจการใดๆ ที�บริ ษัทหรือบริษัท
ย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วกับผู้บริหาร
หรื อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่

ไม่มี

ความสัมพันธ์ กับบริ ษัท/บริษัทย่ อย/
บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลที�อาจมี
ความขัดแย้งในปั จจุบัน หรื อในช่ วง
2 ปี ที�ผ่านมา

ไม่มี

กรรมการที�มีส่วนร่ วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที�ปรึ กษาที�ได้ รับ
เงินเดือนประจํา

ไม่มี

ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่ น ผู้สอบบัญชี
หรื อที�ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที�มีนัยสําคัญ
อันอาจมีผลทําให้ ไม่ สามารถทําหน้ าที�
ได้ อย่ างเป็ นอิสระ

ไม่มี

ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2561

จํานวน 8 ครัง� ต่อการประชุมทั �งหมด 8 ครัง�

(ผู้ท�ไี ด้ รับการเสนอชื�อนีไ� ม่ มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริ ษัท)
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 4

รายละเอียดกรรมการที�เสนอให้ แต่ งตัง� ในครั ง� นี �
ชื�อ
อายุ
สัญชาติ

นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
51 ปี
ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

การอบรมบทบาทหน้ าที�กรรมการ

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

ประวัติการทํางาน
ตําแหน่ งงานในปั จจุบัน

2545 - ปั จจุบนั

2559 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หารความเสี�ยง กรรมการบริ ษัท และ
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร
บริษัท ดับเบิ �ลเซเว่น จํากัด
กรรมการบริษัท
บริ ษัท อินเตอร์ วิชนั� บิสซิเนสกรุ๊ป จํากัด
กรรมการบริษัท
บริ ษัท ดับเบิ �ล แวลู จํากัด
กรรมการบริษัท

กิจการที�เป็ นบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หารความเสี�ยง กรรมการบริ ษัท และ
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร

กิจการที�ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน

3 บริษัท

การดํารงตําแหน่ งในบริ ษัทอื�นที�อาจ
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริ ษัท

ไม่มี

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่ งตัง�

กรรมการ

จํานวนปี ที�ดํารงตําแหน่ งกรรมการ

17 ปี 3 เดือน (วันที�ดํารงตําแหน่ง 1 มกราคม 2545)

การถือครองหลักทรั พย์ ของบริ ษัท

หุ้นสามัญจํานวน 17,840,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 17,840,000
ของหุ้นที�จําหน่ายได้ แล้ วทั �งหมดของบริษทั

ส่ วนได้ เสียทัง� ทางตรงและทางอ้ อม
ในกิจการใดๆ ที�บริ ษัทหรือบริษัท
ย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี
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ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2561

จํานวน 8 ครัง� ต่อการประชุมทั �งหมด 8 ครัง�

(ผู้ท�ไี ด้ รับการเสนอชื�อนีไ� ม่ มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการอื�นที�อาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริ ษัท)
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