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 ประวตักิรรมการทีต้่องออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

 

นายพงษ์ศักดิ์    โล่ห์ทองค า        อายุ 59 ปี 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอให้ได้รับการแต่งตั้ง   กรรมการ 
ต าแหน่งในบริษัท          กรรมการ กรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน  
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

การศึกษา  
- ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ University of California at Berkeley  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Director Certification Program  

(สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุอาวโุส) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ปี 2554 
 

ต าแหน่งปัจจุบนั  
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์             บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
- กรรมการบริษทั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                             - ไม่มี 

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) 
 

ประสบการณ์ท างาน 

- กรรมการผูจ้ดัการ Universal Instrument Corporation, Asia Operation 

- รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั ฮานา ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ จ ากดั 

- ประธานบริหาร Multichip Technologies Incorporated 

 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
- ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
- ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯในปีท่ีผา่นมา 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
- ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน       :  โปรดดูขอ้มูลขา้งตน้ 
- ในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)   :  โปรดดูขอ้มูลขา้งตน้ 
- ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  :  ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
จ านวนหุน้สามญัท่ีถือ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561):                                             983,264,523 หุน้ หรือร้อยละ 43.3968 
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561):                      800,000 หน่วย 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ :                       4/4   คร้ัง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน :      2/2   คร้ัง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ :                                        1/1   คร้ัง 
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษายน 2545 รวม 16 ปี 
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ประวตักิรรมการทีต้่องออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

นางพศิมยั สายบัว      อายุ 70 ปี  
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอให้ได้รับแต่งตั้ง   กรรมการ 
ต าแหน่งในบริษัท       กรรมการ 
 
การศึกษา  
- บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Certified in Product and Inventory Management (CPIM) from American Production and 

Inventory Control Society (APICS) 
- ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Director Certification Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่น 121/2552 
 
ต าแหน่งปัจจุบนั  
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์                 บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
- กรรมการบริษทั  บริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน)                             - ไม่มี  

 
 

ประสบการณ์ท างาน 
- รองประธานฝ่ายการเงิน และ สารสนเทศ บริษทั สตาร์ปร้ินส์ จ ากดั (มหาชน) 
- รองประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน และผูอ้  านวยการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษทั Alphatec Holding Limited และ บริษทั Alphatec 

Semiconductor Packaging Limited   
- ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั Read-Rite (Thailand) Company Limited 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน บริหาร และกรรมการบริษทั Micropolis Corporation (Thailand) Limited 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน สารสนเทศ กรรมการ และเลขานุการบริษทั National Semiconductor (กรุงเทพ) จ ากดั  

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
- ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
- ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯในปีท่ีผา่นมา 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
- ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน       :  โปรดดูขอ้มูลขา้งตน้ 
- ในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)   :  โปรดดูขอ้มูลขา้งตน้ 
- ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  :  ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
จ านวนหุน้สามญัท่ีถือ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561):                                                   80,000 หุน้ หรือร้อยละ 0.0035 
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561):                    -0- หน่วย 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ :      4/4   คร้ัง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ :        1/1   คร้ัง 
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2560 รวม 2 ปี 


