
เอกสารแนบท่ี 3

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล                       นายแกลิก อมตานนท์ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง    กรรมการบริษัท                                          
อายุ    57 ปี
สัญชาติ    ไทย
ที่อยู่    98/224 หมู่ 1 หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ 2 ถนนราชพฤกษ์
    ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

การศึกษา                                    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  8  ปี

ประสบการณ์                  2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน
    2531 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื ่น  กรรมการบริษัท     บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ  
ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน   

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ ไม่มี                                                              
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ต่อบริษัท   

การถือหุ้นในบริษัท   จำนวน 57,924,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.03
(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหา  กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
    เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
    บริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ และ
    ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า
    นายแกลิก อมตานนท์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัท
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ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
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ชื่อ-สกุล                       นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง    กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
อายุ    51 ปี
สัญชาติ    ไทย
ที่อยู่    163/73 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา 
    เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

การศึกษา                                    ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  8 ปี

ประสบการณ์                  2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร  บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน
    2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   บจก. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม
    2551 - 2552  กรรมการบริษัท   บจก. อุตสาหกรรมนำไทย
      
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
    
ตำแหน่งในกิจการอื ่น  กรรมการบริษัท     บจก. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม
ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้  ไม่มี                                                            
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท   จำนวน 24,711,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.57 (นับรวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหา  กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
    เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
    บริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ และ
    ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า
    นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท



ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
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ชื่อ-สกุล                       นางมาทินี วันดีภิรมย์ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง    กรรมการบริษัท
อายุ    51 ปี
สัญชาติ    ไทย
ที่อยู่    308/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

การศึกษา                                    ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  8  ปี

ประสบการณ์                  2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน
    2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   บจก. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม
    2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   บจก. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส
    2551 - 2552  กรรมการบริษัท  บจก. อุตสาหกรรมนำไทย 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื ่น  กรรมการบริษัท    บจก. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม
ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  กรรมการบริษัท     บจก. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส  

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้  ไม่มี                                                            
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท   จำนวน 24,710,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.57
(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
   
หลักเกณฑ์การสรรหา  กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
    เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
    บริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ และ
    ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า
    นางมาทินี วันดีภิรมย์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัท


