สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
1. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

69 ปี

หลักสู ตรกรรมการ

หลักสู ตรการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ปริ ญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering University of Minnesota
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาโท M.S. Electrical Engineering University of Minnesota
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ ทางาน
2552 - ปัจจุบนั
2546 - 2552
2546 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง

ด้านวิศวกรรม บริ หารธุรกิจ และการเงิน

วันเดือนปี ที่ได้รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ประวัติการเข้ าประชุ ม

การมีส่วนร่ วมสร้ างประโยชน์ ให้ บริษัท

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บจก. กรี นสปอต
บจก. บีไอทีไอซี
บจก. กรุ งเทพเซอร์เว็กซ์

กรรมการอิสระ
ซึ่ งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
30 กันยายน 2546
14 ปี 5 เดือน 18 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560)
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
8/9 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
3/3 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
6/7 ครั้ง
การประชุมคระกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
เป็ นผู้ร่ วมดู แ ลและพิ จารณาก าหนดนโยบาย ทิ ศ ทาง กลยุท ธ์ และโครงสร้ างการบริ ห ารงาน
และหลัก การในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท และบริ ษ ัท ย่อ ย จัด หาธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ ให้ ก ับ บริ ษัท
และบริ ษทั ย่อย
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
2. นายคันธิศ อรัณยกานนท์
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

50 ปี

หลักสู ตรกรรมการ

หลักสู ตรการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Mini MBA บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2547 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริ ษทั มืออาชีพ (DCP)

ประสบการณ์ ทางาน
2552 - ปัจจุบนั
2551 - 2552
2546 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2548 - 2551
2557 – ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล
บจก. สานักงาน เอ เอ็ม ซี

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง

ด้านการบัญชี การเงิน และบริ หารธุรกิจ

วันเดือนปี ที่ได้รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ประวัติการเข้ าประชุ ม

30 กันยายน 2546
14 ปี 5 เดือน 18 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560)

การมีส่วนร่ วมสร้ างประโยชน์ ให้ บริษัท

เป็ นผูร้ ่ วมดู แ ลและพิจารณาก าหนดนโยบาย ทิ ศทาง กลยุท ธ์ และโครงสร้ างการบริ ห ารงานและ
หลักการในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

กรรมการอิสระ
ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคระกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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9/9 ครั้ง
3/3 ครั้ง
7/7 ครั้ง
3/3 ครั้ง

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

56 ปี

หลักสู ตรกรรมการ

หลักสู ตรการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2557
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง ด้านการบริ หารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่ นที่ 1)
สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2555
- หลักสูตรป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปรอ.) รุ่ น 18 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ปี 2548 - 2549
2547 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริ ษทั มืออาชีพ (DCP)
2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ ทางาน
2546 - ปัจจุบนั
พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั
2536 - ปัจจุบนั
2538 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั
2539 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ

ปัจจุบนั

กรรมการ

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง

ด้านการบริ หารธุรกิจ และด้านวิศวกรรม
กรรมการ
ซึ่ งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
30 กันยายน 2546
14 ปี 5 เดือน 18 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560)
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
9/9 ครั้ง

วันเดือนปี ที่ได้รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ประวัติการเข้ าประชุ ม

การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

การมีส่วนร่ วมสร้ างประโยชน์ ให้ บริษัท

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน่
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน่
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน่
บมจ. สามารถเทลคอม
บมจ. สามารถเทลคอม
บมจ. วันทูวนั คอนแทคส์
บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ้ง
และบริ ษทั ในกลุ่ม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องของบมจ.สามารถ ไอ-โมบาย

2/2 ครั้ง

เป็ นผู้ร่ วมดู แ ลและพิ จารณาก าหนดนโยบาย ทิ ศ ทาง กลยุท ธ์ และโครงสร้ างการบริ ห ารงาน
และหลักการในการดาเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จัดหาธุ รกิ จใหม่ๆ ให้กบั บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ข้ อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ อ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560
ผู้ได้รับการเสนอชื่ อ
1. ดร.โชติวทิ ย์ ชยวัฒนางกูร
2. นายคันธิศ อรัณยกานนท์
3. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
หมายเหตุ

*

จานวนหุ้น *
3,000,000 หุน้
800,000 หุน้
-

คิดเป็ น %ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
0.07%
0.02%
-

นับรวมจานวนหุ น้ ของคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรื อผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
ผู้ได้รับการเสนอชื่ อ

3 แห่ง

การดารงตาแหน่ งใน
บริษัท/กิจการที่
แข่ งขันหรื อ
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
ไม่มี

1. บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล
- กรรมการบริ หาร

1 แห่ง

ไม่มี

1. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่

32 แห่ง*

ไม่มี

จานวน

ประเภทกรรมการ

1. ดร.โชติวทิ ย์ ชยวัฒนางกูร

-

-

2. นายคันธิศ อรัณยกานนท์

1

3. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์

3

- กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

2. บมจ. สามารถเทลคอม
- กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3. บมจ. วันทูวนั คอนเทคส์
หมายเหตุ

*

- กรรมการ/ กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ส่วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั รายละเอียดตามตารางที่แสดงในหน้าถัดไป
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บริษัท/กิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจด
ทะเบียน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรื อผู้บริหารในบริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
1. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
ลาดับ
1.
2.
3.

บริษัท
บจก. กรี นสปอต
บจก. บีไอทีไอซี
บจก. กรุ งเทพเซอร์เว็กซ์

ประเภทกิจการ

ตาแหน่ ง

สิ นค้าอุปโภคบริ โภค

กรรมการ

บริ การเทคโนโลยี
บริ การ

กรรมการ
ประธานกรรมการ

ประเภทกิจการ

ตาแหน่ ง

บริ การ

กรรมการ

2. นายคันธิศ อรัณยกานนท์
ลาดับ
1.

บริษัท
บจก. สานักงาน เอ เอ็ม ซี

3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

บริษัท
บจก. สามารถ คอมเทค
บจก. สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วิสเซส
บจก. สามารถวิศวกรรม
บจก. พอสเน็ท
บจก. สามารถคอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วิส
บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค
บจก. สามารถ ยู-ทรานส์
บจก. สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิ ค เซอร์วิส
บจก. กัมปอต เพาเวอร์ แพลนท์
บจก. แคมโบเดีย สามารถ
บจก. คอนแทค-อิน-วัน
บจก. ไทยเทรดเน็ท
บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์
บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ้ง
บจก. สามารถ เรดิเทค

ลาดับ
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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บริษัท
บจก. วันทูวนั โปรเฟสชัน่ แนล
บจก. พอร์ทลั เน็ท
บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ้ง
บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์)
บจก. สามารถ เวสท์ทูเพาเวอร์
บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย)
บจก. ซีเอสวี แอสเสท
บจก. เวิลด์ พอร์ตโฟลิโอ แมเนจเม้นท์
บจก. เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี
บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์
บจก.ภูผาธารา
บจก. สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิส
บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ้ง
บจก. เดอะมิวเซียม
บจก. วิไลลักษณ์ (แคมโบเดีย)
บจก. วิไลลักษณ์อุตสาหกรรมการเกษตร

