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1. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร  
   
 อายุ 69 ปี  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering University of Minnesota  

    ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  - ปริญญาโท M.S. Electrical Engineering University of Minnesota  

    ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   

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

 ประสบการณ์ท างาน  
 2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

 2546 - 2552 กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

 2546 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

 2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

 2548 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

 2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กรีนสปอต 

 2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บีไอทีไอซี 

 2545 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. กรุงเทพเซอร์เวก็ซ์ 

    
 ความเช่ียวชาญ ดา้นวิศวกรรม บริหารธุรกิจ และการเงิน 

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

  ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 

 วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 กนัยายน  2546 

 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี 5 เดือน 18 วนั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2560) 
 ประวัติการเข้าประชุม             การประชุมคณะกรรมการบริษทั                                             8/9 คร้ัง            
  การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ                            3/3 คร้ัง 
  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                       6/7 คร้ัง 
  การประชุมคระกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน       3/3 คร้ัง 
   
 การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู ้ร่วมดูแลและพิจารณาก าหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน          

และหลักการในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัท                
และบริษทัยอ่ย 
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2. นายคันธิศ อรัณยกานนท์ 
 

   
 อายุ 50 ปี   

 คุณวุฒิทางการศึกษา  - Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
   
 หลกัสูตรกรรมการ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  2547  หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 
   
 ประสบการณ์ท างาน  
 2552   - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 2551 - 2552 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 2546  - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 2551   - ปัจจุบนั กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 2548 -  2551 ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 2557 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. ผลิตภณัฑอ์าหารกวา้งไพศาล 
 2544  - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ส านกังาน เอ เอม็ ซี 
    
 ความเช่ียวชาญ ดา้นการบญัชี การเงิน และบริหารธุรกิจ 
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
  ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 
 วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 กนัยายน 2546 
 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี 5 เดือน 18 วนั  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2560) 
 ประวัติการเข้าประชุม             การประชุมคณะกรรมการบริษทั                                             9/9 คร้ัง            
  การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ                            3/3 คร้ัง 
  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                       7/7 คร้ัง 
  การประชุมคระกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน       3/3 คร้ัง 
   
 การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผูร่้วมดูแลและพิจารณาก าหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและ

หลกัการในการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย จดัหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
 

ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 

21 
 

 

3. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  
   
 อายุ 56 ปี  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า  The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย 

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 19 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2557 

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานคร รุ่นท่ี 1)  

     สถาบนัพฒันาเมือง ปี 2555 

  - หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 18 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2548 - 2549  

 หลกัสูตรกรรมการ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  2547  หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

  2547 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)    

 ประสบการณ์ท างาน  
 2546  - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

 พ.ค. 2559 -  ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

 2536 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่ 

 2538 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร  / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่ 

 2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่ 

 พ.ค. 2559 -  ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. สามารถเทลคอม 

 2539 - ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร บมจ. สามารถเทลคอม 

 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง 

   และบริษทัในกลุ่ม 

 ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งของบมจ.สามารถ ไอ-โมบาย 

     

 ความเช่ียวชาญ ดา้นการบริหารธุรกิจ และดา้นวิศวกรรม 

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

  ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 

 วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 กนัยายน  2546 

 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี 5 เดือน 18 วนั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2560) 
 ประวัติการเข้าประชุม             การประชุมคณะกรรมการบริษทั                       9/9 คร้ัง            
  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง      2/2 คร้ัง 
   
 การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู ้ร่วมดูแลและพิจารณาก าหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน         

และหลักการในการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย จดัหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กบับริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
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ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ากัด (มหาชน)  ของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560 

 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ จ านวนหุ้น * คิดเป็น %ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
1.  ดร.โชติวทิย ์ชยวฒันางกูร 3,000,000 หุน้ 0.07% 
2.  นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ 800,000 หุน้ 0.02% 
3.  นายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์ - - 
หมายเหตุ          *  นบัรวมจ านวนหุน้ของคูส่มรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กจิการอ่ืน 
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท/กิจการอ่ืน 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งใน

บริษัท/กจิการที่

แข่งขันหรือ

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ

ของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1.  ดร.โชติวทิย ์ชยวฒันางกูร - - 3 แห่ง ไม่มี 
     
2.  นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ 1 1. บมจ. ผลิตภณัฑอ์าหารกวา้งไพศาล 1 แห่ง ไม่มี 
  - กรรมการบริหาร   
     
3. นายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์  3 1. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่ 32 แห่ง* ไม่มี 
  -  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร   
     ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   
  2. บมจ. สามารถเทลคอม   
  -  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง   
  3. บมจ. วนัทูวนั คอนเทคส์   
  -  กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง   

หมายเหตุ * ส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั รายละเอียดตามตารางท่ีแสดงในหนา้ถดัไป 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท/กจิการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 

1.  ดร.โชติวิทย์ ชยวฒันางกูร 
 

ล าดบั บริษัท ประเภทกจิการ ต าแหน่ง 
1. บจก. กรีนสปอต สินคา้อุปโภคบริโภค กรรมการ 

2. บจก. บีไอทีไอซี บริการเทคโนโลย ี กรรมการ 

3. บจก. กรุงเทพเซอร์เวก็ซ์ บริการ ประธานกรรมการ 
 

2. นายคันธิศ อรัณยกานนท์  
 

ล าดบั บริษัท ประเภทกจิการ ต าแหน่ง 
1. บจก. ส านกังาน เอ เอม็ ซี บริการ กรรมการ 

 

3. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  
 

ล าดบั บริษัท ล าดบั บริษัท 
1. บจก.  สามารถ คอมเทค   17. บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชัน่แนล   
2. บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส   18. บจก. พอร์ทลัเน็ท 
3. บจก. สามารถวิศวกรรม   19. บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง   
4. บจก. พอสเน็ท 20. บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 
5. บจก. สามารถคอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วิส   21. บจก. สามารถ เวสทท์ูเพาเวอร์ 
6. บจก. สามารถ เอด็ เทค็   22. บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) 
7. บจก. สามารถ ย-ูทรานส์   23. บจก. ซีเอสวี แอสเสท 
8. บจก. สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์   24. บจก. เวิลด ์พอร์ตโฟลิโอ แมเนจเมน้ท ์
9. บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส   25. บจก. เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี 
10. บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์  26. บจก. วิไลลกัษณ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์
11. บจก. แคมโบเดีย สามารถ   27. บจก.ภูผาธารา 
12. บจก. คอนแทค-อิน-วนั   28. บจก. สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์เซอร์วิส 
13. บจก. ไทยเทรดเน็ท   29. บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลด้ิง 
14. บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์   30. บจก. เดอะมิวเซียม 
15. บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลด้ิง   31. บจก. วิไลลกัษณ์ (แคมโบเดีย)   
16. บจก. สามารถ เรดิเทค   32. บจก. วิไลลกัษณ์อุตสาหกรรมการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 


