
ขอมูลกรรมการอิสระเพื่ อประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน

ชื่ อ-สกุล

อายุ

ตําแหนง

ไดรับการแตงตั้งเมื่ อ

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ

การดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่ น

สัดสวนการถือหุน
(รวมผูท่ีเก่ียวของ)

การเขารวมฝกอบรม

จํานวนคร้ังที่เขารวมประชุม

ดร.ขัติยา ไกรกาญจน

62 ป

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

30 ธันวาคม 2554

ปริญญาเอก 
Doctor of Philosophy in Electrical Engineering,
University of Missouri-Rolla, USA 

2555 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ
  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด กรุป จํากัด (มหาชน)
2554 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย จํากัด (มหาชน)
2551 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท พรีเมยีร มารเกตต้ิง จํากัด (มหาชน)
2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
2531 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
  บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส จํากัด
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร มารเกตต้ิง จํากัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด กรุป จํากัด (มหาชน)

จํานวน 0 หุน  
คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายทั้งหมด
    
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 37/2005 
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุนที่ 3/2008
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 110/2008
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 34/2011
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program  (ACEP)  รุนที่ 9/2014
    
คณะกรรมการบริษัท ป 2557 6/6 คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ป 2557 4/4 คร้ัง

ส่ิงที่สงมาดวย 4



ขอมูลกรรมการอิสระเพื่ อประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน

ชื่ อ-สกุล

อายุ

ตําแหนง

ไดรับการแตงตั้งเมื่ อ

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ

การดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่ น

สัดสวนการถือหุน
(รวมผูท่ีเก่ียวของ)

การเขารวมฝกอบรม

จํานวนคร้ังที่เขารวมประชุม

นายสมพงค อุยตระกูล

61 ป

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

30 ธันวาคม 2554

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  
   
2554 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย จํากัด (มหาชน)
   
2550 - 2556 ผูจัดการแผนกรายไดและผลประโยชน 
  บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จํากัด
   
ไมมี   
   
   
จํานวน 50,000 หุน  
คิดเปนรอยละ 0.02 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายทั้งหมด
   
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 102/2013
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุนที่ 17/2014
   
คณะกรรมการบริษัท ป 2557 6/6 คร้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบ ป 2557 4/4 คร้ัง

ส่ิงที่สงมาดวย 4



ขอมูลกรรมการอิสระเพื่ อประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน

ชื่ อ-สกุล

อายุ

ตําแหนง

ไดรับการแตงตั้งเมื่ อ

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ

การดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่ น

สัดสวนการถือหุน
(รวมผูท่ีเก่ียวของ)

การเขารวมฝกอบรม

จํานวนคร้ังที่เขารวมประชุม

นางสุธารักษ สุทรภูษิต

62 ป

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

30 ธันวาคม 2554

ปริญญาโท 
Master of Science in Economy
and Marketing, Ball State University, USA 
   
    
2554 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย จํากัด (มหาชน)
2548 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
  บริษัท เจริญเดคคอร อินเตอรแนชช่ันแนล จํากัด
    
ไมมี    
    
  
จํานวน 50,000 หุน  
คิดเปนรอยละ 0.02 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายทั้งหมด
    
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 103/2013
    
คณะกรรมการบริษัท ป 2557 4/6 คร้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบ ป 2557 3/4 คร้ัง

ส่ิงที่สงมาดวย 4




