สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที

ข้อมูลของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ ดํารงตําแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) ของผู้ทีได้ รับการเสนอชือ ณ วันที 30 มีนาคม 2561
ผู้ได้ รับการเสนอชื อ
1. นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต
2. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
3. นางสุ กญั ญา วนิชจักร์วงศ์
หมายเหตุ

*

จํานวนหุ้น *
7,781,000 หุน้
13,400,000 หุน้

คิดเป็ น % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสี ย งทั6งหมด
0.18 %
0.31 %

นับรวมจํานวนหุ ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลการดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบีย น และบริษัท/กิจการอืนของผู้ทีได้ รับการเสนอชือ
บริษัทจดทะเบีย น
ผู้ได้ รับการเสนอชื อ

จํานวน

ประเภทกรรมการ

1. นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต

-

-

2. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์

3

1. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน

การดํารงตําแหน่ งใน
บริษัท/กิจการอืน
บริษัท/กิจการที
(ทีไม่ใช่ บริษัทจด
แข่งขันหรื อ
ทะเบียน)
เกียวเนืองกับธุรกิจ
ของบริษัท
2 แห่ง
ไม่มี
48 แห่ง*

ไม่มี

13 แห่ง*

ไม่มี

- กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
บริ หารความเสี ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน /
รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center / รักษาการประธาน
สายธุรกิจ Utilities and Transportation และ Technology
Related Services / ประธานสายธุรกิจ Digital

2. บมจ. สามารถเทลคอม
- กรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หาร/ ประธานกรรมการ
บริ หารความเสี ยง

3. บมจ. วันทูวนั คอนเทคส์
- กรรมการ/ กรรมการบริ หาร / ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง

ั ญา วนิชจักร์วงศ์
3. นางสุ กญ

1

บมจ. วันทูวนั คอนเทคส์
- กรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี ยง /
ประธานกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน

หมายเหตุ

*

ส่วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องของบริ ษทั รายละเอียดตามตารางทีแสดงในหน้าถัดไป
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สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที

ข้อมูลของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ ดํารงตําแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
รายละเอียดบริษัท/กิจการอืนทีไม่ใช่ บริษัทจดทะเบีย นของผู้ทีได้ รับการเสนอชื อ
1. นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต
ลําดับ
1.
2.

บริษัท

บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชนั
บจก. พี เอส เมมเบอร์

2. นายวัฒ น์ ชัย วิไลลักษณ์
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

บริษัท
บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส
บจก. สามารถ มัลติมีเดีย
บจก. ซี เคียวเอเชีย
บจก. เทเลคอนเนค
บจก. ไอ-สปอร์ต
บจก. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี
บจก. ไอ-โมบาย พลัส
บจก. ไอ-สปอร์ต มีเดีย
บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชนั
บจก. ซิ มทูแอซเซ็ท
บจก. ไทยเบสสเตชัน
บจก. สามารถ คอมเทค
บจก. สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วิสเซส
บจก. สามารถวิศวกรรม
บจก. สามารถคอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส
บจก. สามารถ อินโฟเนต
บจก. สามารถ เอ็ดเท็ค
บจก. สามารถ ยู-ทรานส์
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิ ค เซอร์วิส
บจก. กัมปอต เพาเวอร์ แพลนท์
บจก. แคมโบเดีย สามารถ
บจก. คอนแทค-อิน-วัน
บจก. ไทยเทรดเน็ท
บจก. สมาร์ทเทอร์ แวร์

ลําดับ
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

บริษัท
บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิZง
บจก. สามารถ เรดิเทค
บจก. พอร์ทลั เน็ท
บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิZง
บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์)
บจก. ภูผาธารา
บจก. เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี
บจก. วิไลลักษณ์อุตสาหกรรมการเกษตร
บจก. เวิลด์ พอร์ต โฟลิโอ แมเนจเม้นท์
บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์
บจก. เดอะมิวเซี ยม
บจก. ซี เอสวี แอสเสท
บจก. เจริ ญตัZงพิรุฬห์
บจก. รังสิ ต ดีเวลล็อปเม้นท์
บจก. รังสิ ต รี เทล
บจก. ภูผาธารา เขาใหญ่
บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่
บจก. วิไลลักษณ์ (แคมโบเดีย)
บจก. ว้าว แคปปิ ตอล
บจก. ไทย ทิคเก็ต โปร
บจก. ซี เคียวอินโฟ
บจก. เอส แอล เอ เอเชีย
บจก. สามารถ กรี น เอ็นเนอร์ จี
บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชนั

3. นางสุ กญ
ั ญา วนิชจักร์ วงศ์
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

บริษัท
บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส
บจก. สามารถ มัลติมีเดีย
บจก. ซี เคียวเอเชีย
บจก. ไทยเบสสเตชัน
บจก. ไอ-สปอร์ต

ลําดับ
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัท
บจก. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี
บจก. ไอ-โมบาย พลัส
บจก. ไอ-สปอร์ต มีเดีย
บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชนั
บจก. ซิ มทูแอซเซ็ท
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ลําดับ
บริษัท
11. บจก. วันทูวนั โปรเฟสชันแนล
12 บจก. วันทูวนั แคมโบเดีย
13 บจก. เดอะ เมมโมรี รี สอร์ท

