
ประวัติกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำาแหน่ง

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการใน

 - บริษัทจดทะเบียนอื่น

 - บริษัท ห้างหุ้นส่วนองค์กรอื่น

สัดส่วนการถือหุ้น

(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)

การเข้าร่วมฝึกอบรม

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ในปี 2560

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

59 ปี

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้อำานวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

27 เมษายน 2537 

ปริญญาโท Business Administration

Philips University, USA

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        

2558-ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

  สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  

2537-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำานวยการ  

  และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)

2548-ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท  จำากัด

ไม่มี    

1. กรรมการ บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท  จำากัด    

2. อนุกรรมการฯ สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

 

จำานวน 78,950,000 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด

    

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012

หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014

หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 28/2016

    

คณะกรรมการบริษัท     11/11  ครั้ง
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ประวัติกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำาแหน่ง

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการใน

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

  - บริษัท ห้างหุ้นส่วนองค์กรอื่น

สัดส่วนการถือหุ้น

(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)

การเข้าร่วมฝึกอบรม

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ในปี 2560

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน

63 ปี

กรรมการ

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้อำานวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

27 เมษายน 2537

ปริญญาตรี Commerce, Engineering, 

British Columbia Institute of Technology, Canada

       

2537-ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำานวยการ   

  และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)

2548-ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท  จำากัด

    

ไม่มี    

กรรมการ บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท  จำากัด    

  

จำานวน 78,950,000 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด

    

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 95/2012

หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 207/2015

    

คณะกรรมการบริษัท                                    9/11 ครั้ง
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ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำาแหน่ง

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ

ประวัติการศึกษา

การดำารงตำาแหน่งกรรมการใน

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

  - บริษัท ห้างหุ้นส่วน องค์กรอื่น

สัดส่วนการถือหุ้น

(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)

การเข้าร่วมฝึกอบรม

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ในปี 2560

ดร. ขัติยา ไกรกาญจน์

65 ปี

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30 ธันวาคม 2554

ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri-Rolla

ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri-Rolla 

ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

   

2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท

  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)

2560-ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท กุลธร เคอร์บี้ จำากัด  

2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2554-2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)

2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ติ้ง จำากัด (มหาชน)

2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ติ้ง เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2531-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำากัด

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกตติ้ง จำากัด (มหาชน)

2. กรรมการอิสระ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

1. กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำากัด  

2. กรรมการ บริษัท ลิงซ์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด

3. กรรมการ บริษัท เมฆฟ้าดิเวลลอปเมนท์ จำากัด

4. กรรมการ บริษัท วิปเทล จำากัด

5. กรรมการ บริษัท โชคอุดมพร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

6. กรรมการ บริษัท ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

7. กรรมการ บริษัท กุลธร เคอร์บี้ จำากัด 

  

จำานวน 0 หุ้น  

คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด

   

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005  

หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 3/2008 

หลักสูต ร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2008 

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2011 

หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program  (ACEP)  รุ่นที่ 9/2014

หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 5/2015

   

คณะกรรมการบริษัท     11/11  ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ     ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หมายเหตุ   ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
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ประสบการณ์

5/5 


