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     1.    นายคนัธิศ อรัณยกานนท     อายุ 55 ป   ตําแหนงปจจุบันในบริษทั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ /                         ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ    ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว   วันเดือนปที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 30 กันยายน 2546   จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 18 ป 3 เดือน  (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)   หากไดรบัการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง จะดํารงตําแหนงรวมเปนเวลา 21 ป 3 เดือน  คุณวุฒิทางการศึกษา -  Mini MBA บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  หลักสูตรการอบรม - ไมมี -   หลักสูตรกรรมการ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   -  หลักสูตรการพัฒนากรรมการบรษิัทมืออาชีพ (DCP) ป 2547  ความเชี่ยวชาญ ดานการบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจ  ประสบการณทํางาน   2552 - ปจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บมจ. สามารถ ดิจิตอล  2546 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถ ดิจิตอล  2551 - ปจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกิจการ บมจ. สามารถ ดิจิตอล  2557 - ส.ค. 2564 กรรมการบริหาร บมจ. ผลิตภณัฑอาหารกวางไพศาล  2544 - ต.ค. 2564 กรรมการ บจก. สํานักงาน เอ เอ็ม ซี  ประวัติการเขาประชุมในป 2564            การประชุมคณะกรรมการ                              6/6  ครั้ง    การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ   2/2  ครั้ง          การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ             4/4  ครั้ง   การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 3/3  ครั้ง   การมีสวนรวมสรางประโยชนใหบรษิทั เปนผูรวมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานและหลักการในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย จัดหาธุรกิจใหมๆ ใหกับบรษิัทและบรษิัทยอย                     
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2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ       อายุ 61 ป    ตําแหนงปจจุบันในบริษทั กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง   ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง กรรมการ    ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว  วันเดือนปที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 30 กันยายน 2546  จํานวนปที่เปนกรรมการ 18 ป 3 เดือน  (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา  The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย  หลักสูตรการอบรม - หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุนที่ 9  วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ  ป 2564   -  หลักสูตรนักบรหิารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปราบการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุนที่ 11  สํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ม.ค. - ก.ย. 2563   -  หลักสูตรสื่อสุขภาพ รุนที่ 2 (สส.2) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ส.ค. 2562  - มี.ค. 2563   -  หลักสูตรวทิยาการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที ่1  (วบส.1) คณะรัฐประศาสนศาสตร        สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ป 2561   -  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวทิยาการพลังงาน รุนท่ี 10 (วพน.10) สถาบันวิทยาการพลังงาน ป 2560   -  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 19  (วตท.19) สถาบันวทิยาการตลาดทุน ป 2557   -  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานการบริหารงานพัฒนาเมือง รุนท่ี 1 (มหานคร1) สถาบันพัฒนาเมือง ป 2555   -  หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนท่ี 18 (ปรอ.18) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร      ป 2548 - 2549   หลักสูตรกรรมการ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   - หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ป 2547    - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2547  ความเชี่ยวชาญ ดานการบริหารธุรกิจ และดานวิศวกรรม  ประสบการณทํางาน   พ.ค. 2559 -ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถ ดิจิตอล  2546 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถ ดิจิตอล  พ.ค. 2559 - ปจจุบัน                                        กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                    บมจ. สามารถเทลคอม               2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน  2541 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บรหิาร บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน  2539 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร  บมจ. สามารถเทลคอม     2536 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน  2556 - ม.ค. 2562 กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส           2561 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร                                                   บมจ. สามารถ เอวิเอช่ัน โซลูช่ันส                                                                                                           (อยูในระหวางการนําเขาจดทะเบยีนใน SET)                                                                 ปจจุบัน                                                            กรรมการ                                                                                บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนช่ันแนล โฮลดิ้ง                                                                                                   และบริษัทในกลุม   ประวัติการเขาประชุมในป 2564            การประชุมคณะกรรมการ                        6/6  ครั้ง              การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       3/3  ครั้ง  การมีสวนรวมสรางประโยชนใหบริษทั เปนผูรวมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานและหลักการในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย จัดหาธุรกิจใหมๆ ใหกับบรษิัทและบรษิัทยอย 



สิง่ที่สงมาดวยลําดับที่ 2    ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่ใหดํารงตําแหนงกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ  

24  

 ขอมูลการถือหุนในบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  ของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565  ผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวนหุน * คิดเปน %ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 1.  นายคันธิศ อรัณยกานนท 800,000 หุน 0.01% 2.  นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ - - หมายเหตุ    *  นับรวมจาํนวนหุนของคูสมรส และบุตรท่ียงัไมบรรลุนิติภาวะ  ขอมูลการดํารงตาํแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษทัจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น  

ผูไดรับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) (1) การดํารงตาํแหนงในบรษิัท/กิจการที่แขงขันหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จํานวน ประเภทกรรมการ 1. นายคันธิศ อรัณยกานนท ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ 2 1. บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน -  กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจาหนาที่บรหิาร /     ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 2. บมจ. สามารถเทลคอม -  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

28 แหง (2) ไมม ี

หมายเหตุ   (1)   สามารถดูรายช่ือกิจการอืน่ (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบยีน) ไดในหนาถัดไป  (2)  รวม บมจ.สามารถ เอวเิอช่ัน โซลูชั่นส อยูในระหวางการนาํเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย                  
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 ขอมูลการดํารงตาํแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษทั/กิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 1.  นายคันธศิ อรัณยกานนท 
 -ไมม-ี 2.  นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ ลาํดับ บริษัท ลําดับ บริษัท 1. บจก.  สามารถ คอมเทค   15. บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง   2. บจก. สามารถบรอดแบนด เซอรวิสเซส   16. บจก. สามารถ ย-ูทรานส (เมียนมาร) (1) 3. บจก. สามารถวศิวกรรม   17. บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอรจี 4. บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส   18. บจก. เน็ตเซอรวิส (ประเทศไทย) 5. บจก. สามารถ เอ็ด เทค็   19. บจก. ซีเคียวอินโฟ 6. บจก. สามารถ ย ู-ทรานส   20. บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูช่ันส (2) 7. บจก. แคมโบเดีย แอร ทราฟฟค เซอรวิส   21 บจก. วิไลลักษณ อุตสาหกรรมการเกษตร 8. บจก. กัมปอต เพาเวอร แพลนท   22. บจก. เขตอุตสาหกรรม ลพบุร ี9. บจก. แคมโบเดีย สามารถ   23. บจก. วิไลลักษณ ดีเวลลอปเมนท 10. บจก. ไทยเทรดเน็ท 24. บจก. เวิลด พอรตโฟลิโอ แมเนจเมนท 11. บจก. สมารทเทอรแวร   25. บจก. เดอะ มิวเซียม 12. บจก. สามารถ อินเตอร โฮลดิ้ง   26. บจก. ภูผาธารา 13. บจก. สามารถ เรดิเทค   27. บจก. วิไลลักษณ (แคมโบเดีย)   14. บจก. พอรทัลเน็ท 28. บจก. ซีเอสวี แอสเสท   หมายเหต ุ  (1)  อยูระหวางดําเนินการปดบริษัท               (2) อยูในระหวางการนําเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 


