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1. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต    

 อายุ 72 ปี  

 ตําแหน่งปัจจุบนัในบริษทั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                           

 ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตัง กรรมการอิสระ  

  ซึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้  

 วนัเดือนปีทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 1 มีนาคม 2559  

 จํานวนปีทเีป็นกรรมการ 4 ปี 9 เดือน (ขอ้มูล ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563) 

  หากไดรั้บการเลือกตงักลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง จะดาํรงตาํแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี 9 เดือน 

 คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  -  นิติศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัดิ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  -  พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 

  -  นิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 หลกัสูตรการอบรม -  หลกัสูตรสือสุขภาพ (Health Ambassador) รุ่นที 3 

     ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ ส.ค.2563 - เม.ย.2564 

  -  หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลสิงแวดลอ้ม 

      สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที 6 (ปธส.6) กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้ม ปี 2561 

  -  หลกัสูตรวิทยาการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที 1 (วบส.1) 

      คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปี 2561 

  -  หลกัสูตรผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง รุ่นที 5 

      ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลคทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ระดบัชาติ ปี 2551 

 หลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

  -  หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) ปี 2551 

 ความเชียวชาญ ดา้นกฎหมาย และบริหารธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน  

 มี.ค. 559  - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2555 - 2561 ประธานกรรมการ บมจ. เทอร์ราไบท ์เน็ท โซลูชนั 

 2552 - 2554 ประธานกรรมการ  บมจ. ท่าอากาศยานไทย 

 2539 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. พ ีเอส เมมเบอร์ 

 2532 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. ชงเลียงและบุตร 

 2528 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. ร่วมเจริญเอน็จิเนียริง 

 2551 - 2554 ประธานกรรมการ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 2549 - 2554 ประธานกรรมการ บจก. ขนส่ง (บขส.) 

 ประวตัิการเข้าประชุมในปี 2563            การประชุมคณะกรรมการ                             9/9  ครัง            

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ            5/5  ครัง 

  การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผูร่้วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและ

หลกัการในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย จดัหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 
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2. นายวงศ์กฤษณ์ เจยีมศรีพงษ์      

 อายุ 52 ปี   

 ตําแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  / กรรมการบริหาร /  

  กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  

  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /   

  ประธานกรรมการพฒันาเพอืความยงัยืน   

 ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตัง กรรมการ  

  ซึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ 

 วนัเดือนปีทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 15 ธนัวาคม 2563 

 จํานวนปีทเีป็นกรรมการ -  ปี -  เดือน (ขอ้มูล ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563) 

 คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตรการอบรม -  หลกัสูตร TLCA CFO CPD  ครังที 5 ในหัวขอ้ “How to create value with the right environment, 

social and governance strategies” ปี 2563 จาํนวน 2 ชวัโมง 

  -  e-Learning CFO Refresher Course โดยตลาดหลทัรัพยฯ์ ปี 2563 จาํนวน 6 ชวัโมง  

  -  หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 

  -  ห ลั ก สู ต ร  Strategic CFO in Capital Markets รุ่ น ที  8 หั ว ข้อ  CFO & Financial  Information 

Management  ปี 2562 จาํนวน 12 ชวัโมง 

 หลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

  -  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2564 

 ความเชียวชาญ ดา้นวิศวกรรม บริหารธุรกิจ และการเงิน 

 ประสบการณ์ทํางาน  

 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

  กรรมการบริหารความเสียง /   

  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  

  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /  

  ประธานกรรมการพฒันาเพอืความยงัยืน  

 ต.ค.2561 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 

 ธ.ค.2563  -  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัยอ่ย และบริษทัทีเกียวขอ้งของ 

    บมจ. สามารถ ดิจิตอล  

 ต.ค.2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. สามารถ ย ู- ทรานส์ 

 ม.ค.2557 - ก.ย.2561 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บจก. สามารถ ย ู- ทรานส์ 

 ประวตัิการเข้าประชุมในปี 2563            ในระหวา่งการดาํรงตาํแหน่ง ตงัแต่วนัที 15 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่มีการจดัประชุม 

 การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษทั เป็นผูร่้วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและ

หลกัการในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย จดัหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 
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ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารถ ดจิิตอล จํากัด (มหาชน)  ของผู้ทีได้รับการเสนอชือ ณ วันที 25 มีนาคม 2564 
 

ผู้ได้รับการเสนอชือ จํานวนหุ้น * คิดเป็น %ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด 

.  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต - - 

2.  นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์ - - 

หมายเหตุ    *  นบัรวมจาํนวนหุน้ของคู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 

ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กจิการอืน 
 

ผู้ได้รับการเสนอชือ 
บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอืน 

(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดาํรงตําแหน่งในบริษัท/

กจิการทีแข่งขันหรือ

เกยีวเนืองกบัธุรกจิของบริษัท จํานวน ประเภทกรรมการ 

1. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต - - 3 ไม่มี 

2. นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์ - - 10* ไม่มี 

หมายเหตุ     *  ส่วนใหญ่เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งของบริษทั รายละเอียดตามตารางทีแสดงในหนา้ถดัไป 

 

ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท/กจิการอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

1. นายปิยะพนัธ์ จัมปาสุต 

ลาํดบั บริษัท ประเภทกจิการ ตําแหน่ง 

1. บจก. พี เอส เมมเบอร์ บริการ ประธานกรรมการ 

2. บจก. ชงเลียงและบุตร บริการ กรรมการ 

3. บจก. ร่วมเจริญเอน็จิเนียริง นายหน้าซือขายหลกัทรัพย ์ กรรมการ 
 

2. นายวงศ์กฤษณ์ เจียมศรีพงษ์ 

ลาํดบั บริษัท ลาํดบั บริษัท 

1. บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วสิเซส     6. บจก. ไอ-โมบาย พลสั                                  

2. บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย 7. บจก. สยามสปอร์ต เทเลวชินั 

3. บจก. ซีเคียวเอเชีย 8. บจก. ซิมทูแอซเซ็ท 

4. บจก. ไอ-สปอร์ต   9. บจก. ไทยเบสสเตชนั 

5. บจก. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 10. บจก. สามารถ ย ู- ทรานส์ 
 

 

 


