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 นายประชา  พัทธยากร 

 

อาย ุ   : 53   ปี 

 ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  : รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชีและการเงิน) / 

    กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

 ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตัง  :      กรรมการบริหาร 
 

 การศึกษาและการอบรม     : -  ปริญญาโท สาขาการเงิน และธุรกจิระหว่างประเทศ   

หลกัสูตรกรรมการ   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกจิศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

  หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังน ี

  -  หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) ปี 2552 

-  หลกัสูตร Monitoring the System of Internal  Control and Risk Management  (MIR) ปี 2551 

 -  หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)  ปี 2551 

 -  หลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2550 

 -  หลกัสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) ปี 2549 

-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2548 

 

ความเชียวชาญ   : ดา้นบญัชี การเงิน และการบริหารจดัการ 

   ประสบการณ์  : 

   2554 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชีและการเงิน)  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 

   2556 - ปัจจุบนั กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 

2555 - พ.ค. 2559 กรรมการบริหารความเสียง   บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 

 ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ   บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง  บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์

2548 - 2554 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   บมจ. อีเทอร์นิตี แกรนด ์โลจิสติคส ์

ส.ค.2558 - ปัจจุบนั กรรมการ   บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

2557 - ปัจุจบนั กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

พ.ย. 2556 - ปัจจุบนั กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน   บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

ส.ค.2558 - ก.พ. 2559 กรรมการผูอ้าํนวยการ   บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

   2555 - ส.ค. 2558 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
    

    ตําแหน่งในกจิการอืน (ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

   2558 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. ยูโรมิลลโ์ฮเต็ล  

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที 

      เกยีวขอ้งของบมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั    

   2548 - 2554 กรรมการผูอ้าํนวยการ  บจก. ภารีสา คอร์ปอเรชนั  
  

 การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 :    การประชุมคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน   2/2 ครัง 
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ข้อมูลการถือหุ้น ในบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  ของผู้ทีได้รับการเสนอชือ 

(ณ วันที  22  มีนาคม 2560) 
 

ผู้ได้รับการเสนอชือ จํานวนหุ้น คดิเป็น %  ของหุ้นทงัหมดทมีีสิทธิออกเสียง 

  นายประชา  พทัธยากร 310,000 0.03 

 

 

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอืน 
 

ผู้ได้รับการเสนอชือ 

บริษัทจดทะเบียนอืน 
กจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) * 

การดํารงตําแหน่งใน 

กจิการทแีข่งขันหรือ 

เกยีวเนืองกบัธุรกจิของ

บริษัทฯ 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

  นายประชา  พทัธยากร 2 
 

1. กรรมการ / กรรมการบริหาร /

กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการ

พฒันาเพือความยงัยืน 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

2. กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสียง 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์

14 ไม่มี 

 

 

* ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอืน (ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

นายประชา  พัทธยากร 
 

ลาํดับ กจิการอืน (ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ลาํดับ กจิการอืน (ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

1. บจก. เทดา้ 8. บจก. ซิมทแูอซเซ็ท 

2. บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ 9. บจก. ยโูรมิลลโ์ฮเต็ล 

3. บจก. วนัทวูนั แคมโบเดีย 10. บจก. สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์เซอร์วิส 

4. บจก. สามารถ มลัติมีเดีย 11. บจก. สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แคร์ 

5. บจก. ไอ-โมบาย พลสั 12. บจก. สามารถ ยู-ทรานส ์

6. บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส 13. บจก. สามารถ เรดิเทค 

7. บจก. ซีเคียวเอเชีย 14. บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชนัแนล 

 


