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กรรมการที�ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื�อให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

ดร. ปรัชญา  เปี� ยมสมบูรณ์      อายุ 60 ปี 

ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั+ง กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งในบริษัท    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา  

• ปริญญาโทและปริญญาเอก ดา้นวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• Professional Engineer, Industrial Engineering, State of Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12) 

• ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ตาํแหน่งปัจจุบัน  
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2 บริษัท 

• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนบริษทั เอสวีไอ จาํกดั (มหาชน) 

• ประธานกรรมการ บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรีV  จาํกดั (มหาชน) 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 6 บริษทั 

• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซิม ซิสเตม็ (ประเทศไทย) จาํกดั 

• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ปกิณ พร็อพเพอร์ตีV  จาํกดั 

• กรรมการบริษทั คาซาวดี จาํกดั 

• ผูเ้ชี[ยวชาญประจาํประธานกรรมการการเลือกตัVง สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตัVง 

• ที[ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบนัรหสัสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• คณะกรรมการกิจการ APEC และคณะกรรมการกิจการองคก์ารระหวา่งประเทศ สภาหอการคา้ไทย 
ประสบการณ์ทาํงาน 

• ที[ปรึกษาดา้นระบบสารสนเทศใหก้บัภาครัฐและเอกชน มากกวา่ 70 แห่ง ทัVงในประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา 

• คณะที[ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื[อสารดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Industry) 
• คณะอนุกรรมการการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการพลงังานวุฒิสภา 

• ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื[อสารโทรคมนาคม หอการคา้ไทย 
• คณะทาํงานจดัทาํแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื[อสารแห่งชาติ สวทช. 

• ตวัแทนภาคเอกชนในคณะกรรมการ e-ASEAN Task Force กระทรวงพาณิชย ์
• คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื[อสารแห่งชาต ิ

• รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผดิเกี[ยวกบัคอมพิวเตอร์   
สาํนกังานเลขาธิการสภานิติบญัญติัแห่งชาต ิ

• คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการตา่งประเทศ สภาวิศวกร 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

• ในบริษทัจดทะเบียนอื[น       :  โปรดดูขอ้มลูขา้งตน้ 

• ในบริษทัที[ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียนอื[น (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)   :  โปรดดูขอ้มลูขา้งตน้ 

• ในกิจการอื[นที[อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ                    :  ไมมี่การดาํรงตาํแหน่ง 
 

จาํนวนหุน้สามญัที[ถือ (ณ วนัที[ 30 ธนัวาคม 2555):              1,812,500     หุน้ หรือร้อยละ 0.09 
จาํนวนครัV งที[เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ :       4/4   ครัV ง 
จาํนวนครัV งที[เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :                        4/4   ครัVง   
จาํนวนครัV งที[เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน :                      1/1   ครัVง 
จาํนวนครัV งที[เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น :        1/1   ครัVง 
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัตัVงแต่ ปี 2537 รวม 18 ปี 
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กรรมการที�ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื�อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง 

นายพงษ์ศักดิ4 โล่ห์ทองคาํ           อายุ 52 ปี 

ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั+ง กรรมการ 

ตาํแหน่งในบริษัท             กรรมการ  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน   

                                          และประธานเจา้หนา้ที[บริหาร   

การศึกษา 

• Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science, University of 
California at Berkeley, USA 

• ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย  
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1 บริษัท 

• กรรมการบริษทั กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และประธานเจา้หนา้ที[บริหาร บริษทั เอสวีไอ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1 บริษัท 

• ประธานกรรมการบริษทั เอ็มเอฟจี โซลูชั[น จาํกดั 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 

• กรรมการผูจ้ดัการ Universal Instrument Corporation, Asia Operation 

• รองประธานเจา้หนา้ที[บริหารและผูจ้ดัการทั[วไป บริษทั ฮานา ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ จาํกดั 
• ประธานบริหาร Multichip Technologies Incorporated 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

• ในบริษทัจดทะเบียนอื[น                                                          : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
• การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในบริษทั    : โปรดดูขอ้มูลขา้งตน้ 

ที[ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอื[น (ไม่รวมบริษทัยอ่ย) 

• การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื[น                     : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
ที[อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

 
 
 
 
 
 

จาํนวนหุน้สามญัที[ถือ (ณ วนัที[ 30 ธนัวาคม 2555):                                         1,059,398,184    หุน้ หรือร้อยละ 54.02 
จาํนวนครัV งที[เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ :                                           4/4   ครัVง 
จาํนวนครัV งที[เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น :                                               1/1   ครัVง 
จาํนวนครัV งที[เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน :                        1/1   ครัVง 
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัตัVงแต่ ปี 2545 รวม 10 ปี 
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รายละเอยีดและประวัติการทํางานของกรรมการที�ได้รับการแต่งตั+ง 

แทนตําแหน่งกรรมการที�ว่างลง 

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์:   กรรมการ        

การศึกษา 

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  University of Southern California 

• Director Accreditation Program  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที[ 9 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 5 บริษัท 

• กรรมการ และผูอ้าํนวยการบริหาร บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั[น จาํกดั (มหาชน) 

• กรรมการบริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน) 

• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษทั หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)  

• กรรมการ บริษทั อะมานะฮ ์ลิสซิ[ง จาํกดั (มหาชน) 

• กรรมการ บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1 บริษัท 

• กรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั เทเลคอม โฮลดิVง จาํกดั 

• ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั ทรู มลัติมีเดีย จาํกดั 

• Board of Associate Director บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

• กรรมการ, คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและสื[อสารโทรคมนาคม หอการคา้ไทย 

ประสบการณ์ทาํงาน 

• กรรมการอิสระ บริษทั แคล-คอมพ ์อีเลค็โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

• กรรมการบริษทั ไฮโปร อิเลก็ทรอนิกส์ จาํกดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน)  

• ประธานกรรมการบริษทั เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ตีV  จาํกดั (มหาชน) 
• กรรมการบริษทั เจียไต๋ เอน็เตอร์ไพรส์ อินเตอร์เนชั[นแนล จาํกดั 

• ที[ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย ์
• กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• กรรมการ Thailand Management Association                            
 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

• ในบริษทัจดทะเบียนอื[น                                                          : โปรดดูขอ้มูลขา้งตน้ 

• การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในบริษทั    : โปรดดูขอ้มูลขา้งตน้ 
ที[ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอื[น (ไม่รวมบริษทัยอ่ย) 

• การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื[น                     : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
ที[อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

 
จาํนวนหุน้สามญัที[ถือ (ณ วนัที[ 30 ธนัวาคม 2555):                                         -0-    หุน้ หรือร้อยละ 0 


