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ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน)  ของผู้ทีได้รับการเสนอชือ ณ วันที 30 มนีาคม 2561 
 

ผู้ได้รับการเสนอชือ จํานวนหุ้น * คดิเป็น % ของหุ้นทีมสิีทธิออกเสียงทั6งหมด 
1.  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต - - 
2.  นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 7,781,000 หุน้ 0.18 %  
3.  นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ์ 13,400,000 หุน้ 0.31 % 
หมายเหตุ          *  นบัรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
 

ข้อมูลการดํารงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอืนของผู้ทีได้รับการเสนอชือ 
 

ผู้ได้รับการเสนอชือ 

บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท/กิจการอืน 

(ทีไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

บริษัท/กิจการที

แข่งขนัหรือ

เกียวเนืองกับธุรกิจ

ของบริษัท 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

1.  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต - - 2 แห่ง ไม่มี 
     
2.  นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 3 1. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น  48 แห่ง* ไม่มี 
  -  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการผูอ้าํนวยการ   
   บริหารความเสี�ยง / ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน /   
  รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center / รักษาการประธาน   
   สายธุรกิจ Utilities and Transportation และ Technology    
   Related Services  / ประธานสายธุรกิจ Digital   
  2. บมจ. สามารถเทลคอม   
  -  กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการ   
      บริหารความเสี�ยง   
  3. บมจ. วนัทูวนั คอนเทคส์   
  -  กรรมการ/ กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง   
     
3. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ 1 บมจ. วนัทูวนั คอนเทคส์ 13 แห่ง* ไม่มี 
  -  กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง /   
  ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน   
     
     

หมายเหตุ * ส่วนใหญ่เป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งของบริษทั รายละเอียดตามตารางที�แสดงในหนา้ถดัไป 
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รายละเอยีดบริษัท/กิจการอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนของผู้ทีได้รับการเสนอชือ 
 

1.  นายปิยะพนัธ์ จัมปาสุต 

ลําดับ บริษัท 

1. บมจ. เทอร์ราไบท ์เน็ท โซลูชั�น 
2. บจก. พี เอส เมมเบอร์  

 

2. นายวฒัน์ชัย วิไลลกัษณ์  
 ลําดับ บริษัท ลําดับ บริษัท 

1. บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส     25. บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิZง   
2. บจก. สามารถ มลัติมีเดีย 26. บจก. สามารถ เรดิเทค   
3. บจก. ซีเคียวเอเชีย 27. บจก. พอร์ทลัเน็ท 
4. บจก. เทเลคอนเนค 28. บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิZง   
5. บจก. ไอ-สปอร์ต   29. บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 
6. บจก. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 30. บจก. ภผูาธารา 
7. บจก. ไอ-โมบาย พลสั                                  31. บจก. เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี 
8. บจก. ไอ-สปอร์ต มีเดีย 32. บจก. วิไลลกัษณ์อุตสาหกรรมการเกษตร 
9. บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั�น 33. บจก. เวิลด ์พอร์ต โฟลิโอ แมเนจเมน้ท ์

10. บจก. ซิมทูแอซเซ็ท 34. บจก. วิไลลกัษณ์ ดีเวลลอปเมน้ท์ 
11. บจก. ไทยเบสสเตชั�น 35. บจก. เดอะมิวเซียม 
12. บจก.  สามารถ คอมเทค   36. บจก. ซีเอสวี แอสเสท   
13. บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส   37. บจก. เจริญตัZงพิรุฬห์  
14. บจก. สามารถวิศวกรรม   38. บจก. รังสิต ดีเวลล็อปเมน้ท์ 
15. บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส   39. บจก. รังสิต รีเทล 
16. บจก. สามารถ อินโฟเนต   40. บจก. ภผูาธารา เขาใหญ ่
17. บจก. สามารถ เอด็เทค็   41. บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่ 
18. บจก. สามารถ ย-ูทรานส์   42. บจก. วิไลลกัษณ์ (แคมโบเดีย) 
19. บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส   43. บจก. วา้ว แคปปิตอล 
20. บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์  44. บจก. ไทย ทิคเก็ต โปร 
21. บจก. แคมโบเดีย สามารถ   45. บจก. ซีเคียวอินโฟ 
22. บจก. คอนแทค-อิน-วนั   46. บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 
23. บจก. ไทยเทรดเน็ท   47. บจก. สามารถ กรีน เอน็เนอร์จี 
24. บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์   48. บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชั�น 

 
 

3. นางสุกัญญา วนิชจกัร์วงศ์  
ลําดับ บริษัท  ลําดับ บริษัท  ลําดับ บริษัท 
1. บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส     6. บจก. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 11. บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชั�นแนล   
2. บจก. สามารถ มลัติมีเดีย 7. บจก. ไอ-โมบาย พลสั                        12 บจก. วนัทูวนั แคมโบเดีย 
3. บจก. ซีเคียวเอเชีย 8. บจก. ไอ-สปอร์ต มีเดีย 13 บจก. เดอะ เมมโมรี� รีสอร์ท 
4. บจก. ไทยเบสสเตชั�น 9. บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั�น   
5. บจก. ไอ-สปอร์ต   10. บจก. ซิมทูแอซเซ็ท   

 


