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1. นายวฒัน์ชัย วไิลลกัษณ์ 
 

 

 อายุ 57 ปี  

 ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร /            

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  

 ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั�ง กรรมการ 

  ซึ�งไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ 

 วันเดือนปีที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 30 กนัยายน 2546 

 จํานวนปีที�เป็นกรรมการ 16 ปี 3 เดือน  (ขอ้มูล ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2562) 

 คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสูตรการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2562  หลกัสูตร ToPCATS รุ่นที� 1 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

2561  หลกัสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group รุ่นที� 4 

 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

2561  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TepCot) รุ่นที� 11   

          สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย       

2561  หลกัสูตรวิทยาการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสูง (วบส.) รุ่นที� 2        

          สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์        

2560  หลกัสูตร CMA - GMS International Program Capital Market Academy 

2560  สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ (Academy of  Business  Creativity : ABC) รุ่นที� 6 

          มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

2558  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที� 6                     

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

2558                 หลกัสูตรนักบริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที� 2 

                         สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

2556 - 2557    หลกัสูตรนักบริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นที�  5                     

วิทยาลยัการยติุธรรมทางการปกครองสาํนกังานศาลปกครอง 

2556                 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงอาเซียนรุ่นที� 2 โดยความร่วมมือระหวา่งสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สาํนกังาน ก.พ. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการ

ต่างประเทศและสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2554 - 2555     หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที� 15                                     

วิทยาลยัการยติุธรรม สาํนกังานศาลยติุธรรม            

2553 - 2554     หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที� 11 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.)         

2551- 2552       ปริญญาบตัร หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)  รุ่น 21                                    

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

2543                  หลกัสูตร Strategic Planning & Implementation,  

                            University of Michigan Business School ประเทศสิงคโปร์ 

2528                        หลกัสูตร Management Program ประเทศองักฤษ   

 หลกัสูตรกรรมการ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2547                 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)    

 ความเชี�ยวชาญ ดา้นการบญัชี การเงิน และบริหารธุรกิจ 
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 นายวฒัน์ชัย วไิลลกัษณ์ (ต่อ) 

 

 

 

                                                                                                                                   

 ประสบการณ์ทาํงาน  

 พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร /ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง    

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2546 -  ธ.ค. 2558 ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร /ประธานกรรมการบริหาร   บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2548 -  ธ.ค. 2558 ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั ประธานสายธุรกิจ Digital บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 พ.ค. 2557 - ปัจจุบนั รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 ปัจจุบนั รักษาการประธานสายธุรกิจ Utilities and Transportation 

และ Technology Related Services 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการบริหารความเสี�ยง บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 2543 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่                                                                                        บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 2536 - ปัจจุบนั กรรมการ /กรรมการบริหาร                                                                                บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 พ.ค. 2559  -  ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง                                                                   บมจ. สามารถเทลคอม 

 2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร  / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร                                                  บมจ. สามารถเทลคอม 

 2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร  / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร                                                  บมจ. สามารถเทลคอม 

 2539 - ปัจจุบนั กรรมการ   บมจ. สามารถเทลคอม 

 พ.ค. 2559  - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง                                                  บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 2556 - พ.ค. 2559 ประธานกรรมการบริหาร                                                                                    บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 2536 - ปัจจุบนั กรรมการ    บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง และบริษทัในกลุ่ม 

 ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัยอ่ย และบริษทัที�เกี�ยวขอ้งของบมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2543 - 2556                                                                     กรรมการ บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 ประวตัิการเข้าประชุม             การประชุมคณะกรรมการบริษทั                         6/6   ครั� ง            

 (ขอ้มูล ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2562) การประชุมคณะกรรมการบริหาร                     10/11  ครั�ง   

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง       3/3    ครั� ง   

 การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษทั เป็นผูร่้วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและ

หลักการในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทและ        

บริษทัยอ่ย 
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2. ดร. โชตวิิทย์ ชยวัฒนางกูร 
 

  

 อายุ 72 ปี  

 ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /                 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 

 ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั�ง กรรมการอิสระ 
  ซึ�งไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้ 
 วันเดือนปีที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 30 กนัยายน 2546 
 จํานวนปีที�เป็นกรรมการ 16 ปี � เดือน  (ขอ้มูล ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2562) 
  หากไดรั้บการเลือกตั�งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง จะดาํรงตาํแหน่งรวมเป็นเวลา �� ปี � เดือน 
 คุณวุฒิทางการศึกษา  - ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering University of Minnesota  ประเทศสหรัฐอเมริกา             
   - ปริญญาโท M.S. Electrical Engineering University of Minnesota  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(เกียรตินิยมอนัดบัหนึ�ง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตรการอบรม 2562 หลกัสูตรความยั�งยนืของธุรกิจยคุดิจิทลั :  รู้ใหไ้ว - ใชใ้หเ้ป็น บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 หลกัสูตรกรรมการ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  2547  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)    

 ความเชี�ยวชาญ ดา้นวิศวกรรม บริหารธุรกิจ และการเงิน 

 ประสบการณ์ทาํงาน  

 2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2546 - 2552 กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2546 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2548 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กรีนสปอต 

 2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บีไอทีไอซี 

 2545 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. กรุงเทพเซอร์เวก็ซ์ 

 ประวตัิการเข้าประชุมในปี ����                        การประชุมคณะกรรมการบริษทั                                             6/6  ครั�ง              

 (ขอ้มูล ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2562) การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ                            2/2  ครั�ง   

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                       4/4  ครั� ง   

  การประชุมคระกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน       3/3  ครั� ง   
 การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษทั เป็นผูร่้วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและ

หลกัการในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย จดัหาธุรกิจใหม่ๆ ใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย 
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ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน)  ของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 
 

ผู้ได้รับการเสนอชื�อ จํานวนหุ้น * คดิเป็น %ของหุ้นที�มสิีทธิออกเสียงทั�งหมด 

�.  นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ ์ 23,343,000 หุน้ 0.21% 

2.  ดร.โชติวทิย ์ชยวฒันางกรู   9,000,000  หุน้ 0.08% 

หมายเหตุ          *  นบัรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
 

ข้อมลูการดํารงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทัจดทะเบยีน และบริษัท/กิจการอื�น 
 

ผู้ได้รับการเสนอชื�อ 

บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท/กจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน) 

การดํารง

ตําแหน่งใน

บริษัท/กจิการ

ที�แข่งขนัหรือ

เกี�ยวเนื�องกับ

ธุรกจิของ

บริษัท 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

1. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์  4 �. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 30 แห่ง* ไม่มี 

  
-  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ /         

กรรมการผูอ้าํนวยการบริหารความเสี�ยง / 
  

  ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน /   

  
รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center /                       

รักษาการประธานสายธุรกิจ Utilities and Transportation 
  

  และ Technology Related Services /     

  ประธานสายธุรกิจ Digital   

  �. บมจ. สามารถเทลคอม   

  -  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /    

  ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง   

  3. บมจ. วนัทูวนั คอนเทคส์   

  -   กรรมการ / กรรมการบริหาร /    

  

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

4.  บมจ.  สามารถ เอวเิอชั�น โซลูชั�นส์ 

-  กรรมการ / กรรมการบริหาร  

  

2. ดร.โชติวทิย ์ชยวฒันางกรู - - 3 แห่ง ไม่มี 

หมายเหตุ     * ส่วนใหญ่เป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งของบริษทั รายละเอียดตามตารางที�แสดงในหนา้ถดัไป 
 

 

 

 

 



สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� � 
 

 ข้อมูลของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 
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ข้อมูลการดํารงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทั/กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 

1. นายวฒัน์ชัย วิไลลกัษณ์  
 

ลาํดับ บริษัท ลาํดับ บริษัท 

1. บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส     16. บจก. สามารถ ย-ูทรานส์   

2. บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย 17. บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส   

3. บจก. ซีเคียวเอเชีย 18. บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์  

4. บจก. ไอ-สปอร์ต   19. บจก. แคมโบเดีย สามารถ   

5. บจก. เอน็เตอร์เทนเมน้ท์ ทรี 20. บจก. คอนแทค-อิน-วนั   

6. บจก. ไอ-โมบาย พลสั                                  21. บจก. ไทยเทรดเน็ท   

7. บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั�น 22. บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์   

8. บจก. ซิมทูแอซเซ็ท 23. บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ�ง   

9. บจก. ไทยเบสสเตชั�น 24. บจก. สามารถ เรดิเทค   

10. บจก.  สามารถ คอมเทค   25. บจก. พอร์ทลัเน็ท 

11. บจก. สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วสิเซส   26. บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง   

12. บจก. สามารถวศิวกรรม   27. บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 

13. บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วสิ   28. บจก. สามารถ กรีน เอน็เนอร์จี 

14. บจก. สามารถ อินโฟเนต   29. บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 

15. บจก. สามารถ เอด็เท็ค   30. บจก. ซีเคียวอินโฟ 
 

 

2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร 
 

ลาํดับ บริษัท ประเภทกจิการ ตําแหน่ง 

1. บจก. กรีนสปอต สินคา้อุปโภคบริโภค กรรมการ 

2. บจก. บีไอทีไอซี บริการเทคโนโลยี กรรมการ 

3. บจก. กรุงเทพเซอร์เวก็ซ์ บริการ ประธานกรรมการ 
 

 
 


