
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
หนังสือชี้ชวน

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5ปยอนหลังชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ

(ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุน

(รอยละ) ป ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
1. นายธนา  ไชยประสิทธิ์

ประธานกรรมการบริษัท
49  ปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยราม
คําแหง

 MINI MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2.42 ปจจุบัน
2539 - 2541

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ

บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี
บมจ. เงินทุนเอเซียไฟแนนซ

2. นายพงษเทพ  ผลอนันต
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

49  ปริญญาโท ดานการเงิน
สถาบันบัณทิตพัฒนบริหาร
ศาสตร

 ปริญญาโท ดานการจัดการ
สถาบันบัณทิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร

- ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ที่ปรึกษา

บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี

บมจ. สยามสปอรต ซินดิเคท (สิ่งพิมพ)
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ผลิตกระเบื้องซี
รามิค)

3. นายศิริพงษ  อุนทรพันธุ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการบริหาร
หัวหนาคณะผูบริหาร

50 ปริญญาโท Computer Science
Western Michigan University
U.S.A.

22.41 2536 - ปจจุบัน

2535 - 2536

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ผูจัดการทั่วไป

บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี

ฝายขายคอมพิวเตอร บจก. ชินวัตร คอมพิวเตอร
4. นายกิตติศักดิ์  สพโชคชัย

กรรมการ
48 ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปจจุบัน

2540 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2529 - ปจจุบัน
2526 - ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี
บจก. EVI (ประเทศไทย) (ธุรกิจจําหนายเครื่องเสียง)
บจก. AMX (SER)(ธุรกิจจําหนายเครื่องเสียง)
บจก. เครื่องเสียง
บจก. วิชัยเทรดดิ้ง (ธุรกิจจําหนายเครื่องเสียง)

5. นายชาติชาย เย็นบํารุง
กรรมการ

46 ปริญญาโท  Journalism
Northwestern University
U.S.A.

0.48 ปจจุบัน
ปจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี
บจก. ทีพีพี กรุป (ธุรกิจสิ่งพิมพ)



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
หนังสือชี้ชวน

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5ปยอนหลังชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุน
(รอยละ) ป ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท (ประเภทธุรกิจ)

6. นายกิจจา  เหลาบุญชัย
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหาร
หัวหนาเจาหนาที่ดานการปฏิบัติการ

44 ปริญญาโท Industrial & System
Engineering  Ohio University
U.S.A.

1.35 2537 - ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
หัวหนาเจาหนาที่ดานการ
ปฏิบัติการ

บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี

7. นายสุรพร  รักตประจิต
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหาร
หัวหนาเจาหนาที่คณะผูบริหารดาน
โครงการพิเศษ

48 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
Syracuse University U.S.A.

3.91 ปจจุบัน

2540 - 2546

กรรมการ
กรรมการบริหาร
หัวหนาเจาหนาที่คณะผู
บริหารดานโครงการพิเศษ
Vice President

บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี

บมจ. Loxley
8. นายโชคชัย  ตั้งพูลสินธนา

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

55  Director Certification
Program Class 3/2000
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

 M.B.A. (Quantitative
Analysis & Finance) และ
M.S. (Civil Engineering)
University of Wisconsin
(Madison Campus)
U.S.A.

- ปจจุบัน

2543-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน

2541 - ปจจุบัน
2543-2545
2541-2545

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการและกรรมการตรวจ
สอบ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี

บจก. หลักทรัพยบีฟท
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บมจ. ไทยสแตนเลย การไฟฟา

สมาคมบริษัทเงินทุน
บจก. ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
หนังสือชี้ชวน

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5ปยอนหลัง

9. นายศรีภพ  สารสาส
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

46 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of Southern
California (U.S.A.)

- ปจจุบัน

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี

บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
บมจ. สมิติเวช
บจก. ตากไมนิ่ง
บจก. ปูนคุณภาพ

10. นายวีรชัย  จันทรนิภาพงศ
หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน

52 ปริญญาโท  Electrical Engineer
Michigan State University
(U.S.A.)

0.17 2540 - ปจจุบัน หัวหนาคณะผูบริหารดานการ
เงิน

บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี

11. นายเมตตา จารุจินดา
ผูอํานวยการอาวุโส

47 ปริญญาตรี Statistic &
Computer Science
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

0.05 2542 - ปจจุบัน
2537 - 2541

ผูอํานวยการอาวุโส สํานักประธานกรรมการ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเม
ชั่นเทคโนโลยี

12. นางเนตรนภิส  อุนทรพันธุ
ผูอํานวยการอาวุโส

46 ปริญญาโท Western Michigan
University (U.S.A.)

0.62 2539 - ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกิจกรรมภายใน  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี

13. นายริชารด เอ็ดเวิรด ลูโป
ผูอํานวยการอาวุโส

66 ปริญญาตรี  Computer Science
Boston University (U.S.A.)

0.04 2545 - ปจจุบัน

2544 - 2545

2540 - 2544

ผูอํานวยการอาวุโส

Partner and Technical
Director
Project Manager

ฝายพัฒนาธุรกิจ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี
Business Ware Solutions (Singapore)

Oracle Global ERP Implementations
14. นายชุมเกียรติ  เลาเสรีวัฒนกุล

ผูอํานวยการอาวุโส
36 ปริญญาตรี วิศวกรรม

คอมพิวเตอร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

0.08 2537 - ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส ฝายการตลาด บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
หนังสือชี้ชวน

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5ปยอนหลัง

15. นายอนุรัตน  ดั่นธนสาร
ผูอํานวยการอาวุโส

38 ปริญญาโท ดานการตลาด
Wagner College (U.S.A.)

5.52 2538 - ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส ฝายขาย บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี

16. นายสุพัฒน  ดุลยคุปต
ผูอํานวยการอาวุโส

36 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย

0.08 2538 - ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบริการลูกคา บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี

17. นายราลฟ  ฮุนเดิรนมารค
ผูอํานวยการอาวุโส

35 FD-Darmstadt (Industry
Focus)
TU-Darmstadt

0.05 2544 - ปจจุบัน

2543 - 2544
2540 - 2543

ผูอํานวยการอาวุโส

Vice President
Vice President

ฝายพัฒนาโปรแกรมระบบงาน บมจ. แอ็ดวานซ
อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี
Airport IT Asia, ABB Limited Thailand
ABB Airport Technologies GmbH

18. นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ
ผูอํานวยการอาวุโส

41 ปริญญาโท ดานบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

0.36 ปจจุบัน

2541 - 2546

ผูอํานวยการอาวุโส

ผูอํานวยการอาวุโส

สํานักตรวจสอบภายใน  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเม
ชั่นเทคโนโลยี
ฝายการเงิน  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
หนังสือชี้ชวน

ตารางแสดงการดํารงตําแหนงของผูบริหาร
บริษัท บริษัทที่เกี่ยวของ

รายชื่อ บริษัท บริษัท คอมพิวเตอร คอมมิวนิเคชั่นซีสเต็ม จํากัด
1. นายธนา  ไชยประสิทธิ์ x
2. นายพงษเทพ  ผลอนันต ///, ////
3. นายศิริพงษ  อุนทรพันธุ /, //, xxx
4. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย /
5. นายโชคชัย  เย็นบํารุง /
6. นายกิจจา เหลาบุญชัย /, //, /////
7. นายสุรพร  รักตประจิต /, //, /////
8. นายโชคชัย  ตั้งพูลสินธนา ////, xx
9. นายศรีภพ  สารสาส ///, ////
10. นายวีรชัย  จันทรนิภาพงศ /////
11. นายเมตตา  จารุจินดา /////
12. นางเนตรนภิส  อุนทรพันธุ /////
13. นายริชารด  เอ็ดเวิรด ลูโป /////
14. นายชุมเกียรติ์  เลาเสรีวัฒนกุล /////
15. นายอนุรัตน  ดั่นธนสาร /////
16. นายสุพัฒน  ดุลยคุปต /////
17. นายราลฟ  ฮุนเดิรนมารค /////
18. นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ /////

- กรรมการและผูบริหารของบมจ. แอ็ดวานซอินฟอร
เมชั่นเทคโนโลยีไมมีตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของขาง
ตน -

/  =  กรรมการ x = ประธานกรรมการ
// =  กรรมการบริหาร /// =  กรรมการตรวจสอบ
//// = กรรมการอิสระ xx = ประธานกรรมการตรวจสอบ
///// = ผูบริหาร xxx = กรรมการผูจัดการใหญ


