
เอกสารแนบท่ี 3

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล                       นายพงษ์ชัย อมตานนท์                            
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง    กรรมการบริษัท                                          
อายุ    48 ปี
สัญชาติ    ไทย
ที่อยู่    21/115 หมู่ที่ 10 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
    กรุงเทพมหานคร

การศึกษา                                    ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรอบรม        อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    รุ่น 30/2004 วันที่ 15 ธันวาคม 2547
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  23  ปี
ประสบการณ์                  2532 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน
    2551 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ 
    2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม
    2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์
    2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   บจก.ฟอร์ท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม
    2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   บจก.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 
    2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    บจก. ฟอร์ท คอนซัลต้ิง
    2551 - 2552 กรรมการบริษัท   บจก.อุตสาหกรรมนำ้ไทย
    2551 - 2553 กรรมการบริษัท   บมจ.อสมท.
    2552 - 2553 กรรมการบริษัท   บจก.วิทยุการบิน
    2552         ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม
          ซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื ่น  กรรมการบริษัท      บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม  
ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  กรรมการบริษัท      บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ
    กรรมการบริษัท     บจก.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 
    กรรมการบริษัท      บจก. ฟอร์ท คอนซัลต้ิง
    กรรมการบริษัท      บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์
    กรรมการบริษัท     บจก.ฟอร์ท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม  
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ ไม่มี                                                              
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ต่อบริษัท   
การถือหุ้นในบริษัท   ร้อยละ 52.17 (นับรวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
(ณ วันที่ 9 กันยายน 2554)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2554  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 คร้ัง
หลักเกณฑ์การสรรหา  กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
    เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
    บริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
    และประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้วเห็นว่า
    นายพงษ์ชัย อมตานนท์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัท
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ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เอกสารแนบท่ี 3

ชื่อ-สกุล                       นางรังษี เลิศไตรภิญโญ                         
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง    กรรมการบริษัท                                      
อายุ    51 ปี
สัญชาติ    ไทย
ที่อยู่    21/395 ซอยบรมราชชนนี 115/1 แขวงศาลาธรรมสพน์
    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

การศึกษา                                    ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรอบรม        อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    รุ่น 30/2004 วันที่ 15 ธันวาคม 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  22  ปี

ประสบการณ์                  2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/   บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน
      รองประธานกรรมการบริหาร 
    2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    บจก.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส
    2551 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท    บจก.ฟอร์ท คอนซัลต้ิง   
    2551 - 2552 กรรมการบริษัท    บจก.อุตสาหกรรมน้ำไทย
      
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
    
ตำแหน่งในกิจการอื ่น  กรรมการบริษัท     บจก.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส
ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  กรรมการบริษัท     บจก.ฟอร์ท คอนซัลต้ิง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้  ไม่มี                                                            
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท   ร้อยละ 6.1 (นับรวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
(ณ วันที่ 9 กันยายน 2554)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 คร้ัง

หลักเกณฑ์การสรรหา  กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
    เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
    บริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
    และประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้วเห็นว่า
    นางรังษี เลิศไตรภิญโญ  มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัท
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ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เอกสารแนบท่ี 3

ชื่อ-สกุล                       นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา                          
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง    กรรมการบริษัท                                          
อายุ    41 ปี
สัญชาติ    ไทย
ที่อยู่    245/16 หมู่ที่ 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
    กรุงเทพมหานคร

การศึกษา                                    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Wisconsin
    ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ 

หลักสูตรอบรม        อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    รุ่น 43/2005 วันที่ 9 กันยายน 2548

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  8  ปี

ประสบการณ์                  2547 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท  บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน
    2541 - ปัจจุบัน   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื ่น  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ
ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้  ไม่มี                                                            
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท   ไม่มี 
(ณ วันที่ 9 กันยายน 2554)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 คร้ัง
   
หลักเกณฑ์การสรรหา  กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
    เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
    บริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
    และประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้วเห็นว่า
    นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
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