
เอกสารแนบ 1 

 

กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชแีละการเงิน ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

ชื่อ-นามสกุล/ตําแหนง/ วันท่ีไดรับการแตงต้ัง  
อาย ุ(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดสวน การถอืหุน ในบริษัท*  (%) 
ความสัมพนัธ ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน/บริษัท 

1. นายปยะพนัธ จมัปาสุต 73 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์มหาวิทยาลัยรามคาํแหง ไมม ี ไมมี มี.ค. 2559 - ปจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / บมจ. สามารถ ดิจติอล      ประธานคณะกรรมการ  -  นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตตมิศักดิ ์มหาวิทยาลัยรามคาํแหง    กรรมการตรวจสอบ       กรรมการอิสระ  -  พัฒนบรหิารศาสตรมหาบัณฑติ (รฐัประศาสนศาสตร)            กรรมการตรวจสอบ     สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร (นิดา)        -  นิติศาสตรบัณฑิต จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย                 หลักสูตรการอบรม    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่    - หลักสูตรส่ือสุขภาพ (Health Ambassador) รุนท่ี 3   2555 - 2561 ประธานกรรมการ บมจ. เทอรราไบท เน็ท โซลูช่ัน     ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ส.ค.2563 - เม.ย.2564   2552 - 2554 ประธานกรรมการ บมจ. ทาอากาศยานไทย   - หลักสูตรประกาศนยีบัตรธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม          สําหรับนักบรหิารระดับสูง รุนที่ 6 (ปธส.6)          กรมสงเสรมิคุณภาพส่ิงแวดลอม ป 2561        - หลักสูตรวิทยาการจดัการสําหรับนักบรหิารระดับสูง    ตําแหนงในกิจการอืน่      รุนท่ี 1 (วบส.1) คณะรัฐประศาสนศาสตร    (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ป 2561   2539 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พ ีเอส เมมเบอร   - หลักสูตรผูบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุนท่ี 5   2532 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ชงเลยีงและบุตร     ศูนยเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส และคอมพิวเตอรระดับชาต ิ   2528 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.รวมเจริญเอน็จเินียริ่ง     ป 2551   2551 - 2554 ประธานกรรมการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)      2549 - 2554 ประธานกรรมการ บจก. ขนสง (บขส.)   หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ        บริษัทไทย (IOD)        - หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ป 2551              วันทีแ่ตงต้ัง : 1 มีนาคม 2559        หมายเหต ุ  *   นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดขูอมูลการถอืครองหลักทรัพยไดใน “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส”)    



เอกสารแนบ 1 

 

 
ชื่อ-นามสกุล/ตําแหนง/ วันที่ไดรับการแตงต้ัง  

อาย ุ(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
สัดสวน การถือหุน ในบริษัท*  (%) 

ความสัมพนัธ ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน/บริษัท 
2. ดร. โชติวิทย  ชยวฒันางกูร 74 -  ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering 0.07 ไมม ี 2552 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถ ดิจติอล      กรรมการอิสระ     University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา  (9,000,000 หุน้)  2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ บมจ. สามารถ ดิจติอล      ประธานกรรมการตรวจสอบ  - ปริญญาโท M.S. Electrical Engineering   2548 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บมจ. สามารถ ดิจติอล      ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ         University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา   2546 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. สามารถ ดิจติอล       กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  -  ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)           จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย                หลักสูตรการอบรม    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่    - หลักสูตรความยั่งยืนของธุรกิจยุคดจิิทัล : รูใหไว - ใชใหเปน    -      บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด ป 2562                หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ        บริษัทไทย (IOD)    ตําแหนงในกิจการอืน่    - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  ป 2547    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบยีน)       2562 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. เซอรเว็กซ ออโต เซลส แอนด         เซอรวิส      2559 - ธ.ค.2564 กรรมการ บจก. รักษาความปลอดภัยกรุงเทพ        เซอรเว็กซ      2548 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. กรีนสปอต      2548 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. บีไอทีไอซี      2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. รักษาความปลอดภัยและธุรกิจ        บริการกรุงเทพเซอรเว็กซ**         วันท่ีแตงตั้ง : 30 กันยายน  2546        หมายเหต ุ  *   นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูขอมูลการถือครองหลักทรัพยไดใน “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหวัขอ “หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส”)              **  เดิมชื่อ บริษัท กรุงเทพเซอรเว็กซ จํากัด    



เอกสารแนบ 1 

 

 
ชื่อ-นามสกุล/ตําแหนง/ วันท่ีไดรับการแตงต้ัง อาย ุ(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดสวน การถอืหุน ในบริษัท*  (%) 
ความสัมพนัธ ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลงั 
ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน/บริษัท 

3. นายคนัธศิ อรัณยกานนท 55 - Mini MBA บรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 0.01 ไมม ี 2552    - ปจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บมจ. สามารถ ดิจติอล       กรรมการอิสระ  - ปริญญาตร ีบริหารธรุกิจ การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (800,000 หุน้)  2551    - ปจจุบัน กรรมการกํากับดแูลกิจการ บมจ. สามารถ ดิจติอล       กรรมการตรวจสอบ     2546  - ปจจุบัน กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถ ดิจติอล       ประธานกรรมการสรรหาและ                  กําหนดคาตอบแทน  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่       กรรมการกํากับดูแลกิจการ  บริษัทไทย (IOD)   2557 - ส.ค. 2564 กรรมการบรหิาร บมจ. ผลิตภัณฑอาหารกวางไพศาล   - หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ป 2547              ตําแหนงในกิจการอ่ืน        (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)       2544  - ต.ค. 2564 กรรมการ บจก. สํานักงาน เอ เอม็ ซ ี                                                                                                                                วันทีแ่ตงต้ัง : 30 กันยายน  2546        หมายเหต ุ  *   นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดขูอมูลการถอืครองหลักทรัพยไดใน “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส”)    



เอกสารแนบ 1 

 

 
ชื่อ-นามสกุล/ตําแหนง/ วันที่ไดรับการแตงต้ัง  

อาย ุ(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
สัดสวน การถือหุน ในบริษัท*  (%) 

ความสัมพนัธ ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน/บริษัท 
4. นายเจรญิรฐั วิไลลักษณ 61 - ปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมไฟฟา   ไมม ี พี่ชายของ   พ.ค. 2559 -ปจจุบนั กรรมการบรหิารความเสี่ยง บมจ. สามารถ ดิจติอล       กรรมการ     The University of  Newcastle ประเทศออสเตรเลยี  นายวัฒนชัย วิไลลักษณ 2546 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถ ดิจติอล       กรรมการบรหิารความเส่ียง  หลักสูตรการอบรม    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่    - หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุนท่ี 9   พ.ค. 2559 - ปจจุบนั กรรมการบรหิารความเสี่ยง บมจ. สามารถเทลคอม       วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ  ป 2564   2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น   - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปราบ   4125  - ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบรหิาร บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น      การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุนท่ี 11  สํานกังานคณะกรรมการ       2539 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบรหิาร บมจ. สามารถเทลคอม     ปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สัญญา ธรรมศักด์ิ   2536 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบรหิาร  บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น     ม.ค. - ก.ย. 2563   2536 - ปจจุบัน กรรมการ  บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น   - หลักสูตรสื่อสุขภาพ รุนที่ 2 (สส.2) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ   2556 - ม.ค.2562 กรรมการ / กรรมการบริหาร / บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส      สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ส.ค. 2562  - มี.ค. 2563    กรรมการบรหิารความเสี่ยง    - หลักสูตรวิทยาการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง            รุนที่ 1  (วบส.1) คณะรัฐประศาสนศาสตร     ตําแหนงในกิจการอืน่       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ป 2561    (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)    - หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน รุนที่ 10   2561 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบรหิาร บมจ. สามารถ เอวิเอชัน่ โซลช่ัูนส**      (วพน.10) สถาบันวิทยาการพลงังาน ป 2560     (อยูในระหวางการนําเขาจดทะเบียนใน   - หลักสูตรผูบรหิารระดับสูง รุนท่ี 19  (วตท.19)        ตลาดหลักทรัพย)      สถาบันวิทยาการตลาดทุน ป 2557   ปจจุบัน กรรมการ บจก. วไิลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิง้   - หลักสูตรผูบรหิารระดับสูง ดานการบรหิารงานพัฒนาเมือง     และบริษัทในกลุม      รุนท่ี 1 (มหานคร1) สถาบันพัฒนาเมือง ป 2555   ปจจุบัน กรรมการ บริษัทท่ีเก่ียวของของ บมจ. สามารถ ดิจติอล   - หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน     (ดูรายละเอียดในขอมูลการดํารงตําแหนง      รุนที่ 18 (ปรอ.18) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ป 2548 - 2549     ของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย   หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ     และบริษัทท่ีเกี่ยวของ)   บริษัทไทย (IOD)        - หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ป 2547      วันท่ีแตงตั้ง : 30 กันยายน  2546  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2547        หมายเหตุ      *     นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูขอมูลการถือครองหลักทรัพยไดใน “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส”)                                 **   เดิมชือ่ บริษัท สามารถ ทรานสโซลูชั่น จํากัด    



เอกสารแนบ 1 

 

 
   ชื่อ -นามสกุล/ตําแหนง/ วันท่ีไดรับการแตงต้ัง  

อาย ุ(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
สัดสวน การถือหุน ในบริษัท*  (%) 

ความสัมพนัธ ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลงั 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน/บริษัท 
5. นายวฒันชัย วไิลลกัษณ 59 - ปริญญาตร ีสาขาการบัญชี  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 0.19 นองชายของ  พ.ย. 2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บรหิาร / บมจ. สามารถ ดิจติอล       กรรมการผูมีอํานาจลงนาม     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (23,343,000 หุน้) นายเจริญรัฐ วไิลลักษณ  ประธานกรรมการบรหิาร /  

 ประธานเจาหนาท่ีบรหิาร      ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง   
 ประธานกรรมการบรหิาร   หลักสูตรการอบรม   2546 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถ ดิจติอล  
 ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง  -  หลักสูตรพฒันาการใชสื่อดิจิทัลเชิงสรางสรรค รุนท่ี 5            มหาวิทยาลยัศรีปทุม ส.ค.  - พ.ย. 2563    ตําแหนงในบริษทัจดทะเบียนอืน่    - หลักสูตร The Story  (The Ultimate Leadership Tool)  รุนที่ 4     มี.ค. 2564 - ปจจุบนั รองประธานกรรมการบรหิาร  บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน      มหาวิทยาลยัศรีปทุม ม.ค.  -  ส.ค. 2563    ฝายกลยุทธองคกร และพัฒนาธุรกิจใหม    - หลักสูตร ToPCATS รุนที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ป 2562         พ.ย. 2559 - ปจจุบนั ประธานสายธุรกิจ Digital  บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน   - หลักสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group รุนที่ 4    ปจจุบัน รักษาการประธานสายธุรกิจ Technology    บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน      สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ม.ค. - พ.ค. 2561    Related Services    - หลักสูตรผูบรหิารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย    พ.ค. 2559  - ปจจุบัน ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. สามารถเทลคอม     (TepCot) รุนท่ี 11  สถาบันวิทยาการการคา    พ.ค. 2559  - ม.ค.2564 กรรมการบริหาร บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส     มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มี.ค. - ก.ย. 2561       พ.ค. 2557  -  ธ.ค.2563 รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center  บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน   - หลักสูตรวิทยาการจดัการสําหรับนักบรหิารระดับสูง (วบส.)           2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยนื บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน      รุนที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ส.ค. - ธ.ค. 2561   2556 - พ.ค. 2559 ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส   - หลักสูตร CMA-GMS International Program   2556 - ม.ค.2564 กรรมการ /ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส     รุนที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ป 2560    2547 -  ปจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน   - หลักสูตร ABC (Academy of  Business Creativity)            2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบรหิาร / บมจ. สามารถเทลคอม     รุนที่ 6 สถาบันพฒันาความคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจ    ประธานเจาหนาที่บรหิาร      มหาวิทยาลัยศรีปทุม ป 2560   2543 -  ก.พ.2564 กรรมการผูจดัการใหญ  บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน   - หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.)         2539 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถเทลคอม      รุนท่ี 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน ป 2558   2536 - ปจจุบัน กรรมการ /กรรมการบรหิาร บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน   - หลักสูตรนักบรหิารระดับสูงดานการพฒันาธรุกิจ          อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุนท่ี 2          สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ป 2558                หมายเหตุ    *       นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูขอมูลการถือครองหลักทรัพยไดใน “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหวัขอ “หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส”)        



เอกสารแนบ 1 

 

 
ชื่อ-นามสกุล/ตําแหนง/ วันที่ไดรับการแตงต้ัง  

อาย ุ(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
สัดสวน การถือหุน ในบริษัท*  (%) 

ความสัมพนัธ ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน/บริษัท 
5. นายวฒันชยั วไิลลักษณ  (ตอ)  -  หลกัสูตรนักบรหิารการยตุิธรรมทางปกครองระดับสูง  (บยป.)  รุนที่  5      ตําแหนงในกิจการอืน่      วิทยาลยัการยุติธรรมทางการปกครอง สํานักงานศาลปกครอง           (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)      ป 2556 - ส.ค.2557   2561 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบรหิาร บมจ. สามารถ เอวิเอชัน่ โซลูชัน่ส**   -  หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที ่15            (อยูในระหวางการนําเขาจดทะเบียนใน      วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม ป 2554 - 2555       ตลาดหลักทรัพย)   -  หลักสูตรผูบรหิารระดับสูง รุนที ่11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)      2536 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. วไิลลกัษณ อนิเตอรเนชั่นแนล โฮลดิง้      ป 2553 - 2554     และบริษัทในกลุม   - ปริญญาบัตร หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร    ปจจุบัน กรรมการ บริษัทยอย และบริษัทที่เก่ียวของของ      ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)  รุนท่ี 21    วิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร      บมจ. สามารถ ดิจติอล       ป 2551 - 2552     (ดูรายละเอยีดในขอมูลการดํารงตําแหนง   - หลกัสูตร Strategic Planning & Implementation,     ของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย      University of Michigan Business School ประเทศสิงคโปร ป 2543     และบริษัทที่เก่ียวของ)   - หลักสูตร Management Program ประเทศอังกฤษ  ป 2528                                                                  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ        บริษัทไทย (IOD)        - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2547              วันท่ีแตงตั้ง : 30 กันยายน  2546        หมายเหต ุ   *       นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูขอมูลการถือครองหลักทรัพยไดใน “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหวัขอ “หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส”)    **     เดิมชื่อ บริษัท สามารถ ทรานสโซลช่ัูน จํากัด 

    



เอกสารแนบ 1 

 

ชื่อ-นามสกุล/ตําแหนง/ วันท่ีไดรับการแตงต้ัง  
อาย ุ(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดสวน การถอืหุน ในบริษัท*  (%) 
ความสัมพันธ ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน/บริษัท 

6. นางสาวบุญรัตน  มงคลรตันกร 59 -  Mini MBA  บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 0.00 ไมม ี   ส.ค. 2564  - ปจจุบนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  บมจ. สามารถ ดิจติอล  
 กรรมการผูมีอาํนาจลงนาม  -  ปริญญาตรี  การบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (70,000 หุน้)   กรรมการบรหิารความเสี่ยง /   
 กรรมการบรหิาร      กรรมการกํากับดแูลกิจการ /        กรรมการบรหิารความเสีย่ง  หลักสูตรการอบรม    กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน /        กรรมการกํากับดูแลกิจการ  - การรับมือตอสถานการณการแพรระบาดของโรค    ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยนื       กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน    ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปจจุบันและอนาคต ป 2564   พ.ย. 2556 - ก.ค. 2564 กรรมการพัฒนาเพือ่ความยั่งยนื บมจ. สามารถ ดิจติอล       ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  - การปรับตัวและเปลี่ยนรูปแบบการทาํงานที่เกิดจาก    2546  - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท  / บมจ. สามารถ ดิจติอล 

เลขานุการบริษัท     Digital Disruption ป 2564    เลขานุการคณะกรรมการชดุยอย  
เลขานุการคณะกรรมการชดุยอย  - แนวโนม ทิศทางการทํา M&A ประเดน็สําคญัที่ตองพิจารณา    2546 - ก.ค. 2556  และ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  / บมจ. สามารถ ดิจติอล      และกลยุทธการทํา M&A ใหประสบความสําเรจ็ ป 2564   พ.ย. 2561 -ก.ค. 2562 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ    - หลักสูตรกฏหมาย และระเบียบปฏิบัติสําหรับเลขานุการบริษัท          ป 2546    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่    - Internal Auditing Certificate Program จากสภาวิชาชีพบัญช ี                                     -       ป 2546        - ประกาศนียบัตรบัณฑิตบัญชีชั้นสูง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร          ป 2529            ตําแหนงในกิจการอ่ืน        (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)    หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ   ส.ค. 2564 -ปจจุบัน กรรมการ บริษัทยอย และบริษัทที่เก่ียวของของ   บริษัทไทย (IOD)     บมจ. สามารถ ดิจติอล    - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2564     (ดูรายละเอียดในขอมูลการดาํรง        ตําแหนงของกรรมการและผูบรหิาร        ในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ)         วันทีแ่ตงต้ัง : 10 สิงหาคม 2564        หมายเหต ุ  *   นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดขูอมูลการถอืครองหลักทรัพยไดใน “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส”)                       



เอกสารแนบ 1 

 

ชื่อ-นามสกุล/ตําแหนง/ วันที่ไดรับการแตงต้ัง  
อาย ุ(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดสวน การถือหุน ในบริษัท*  (%) 
ความสัมพนัธ ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน/บริษัท 

7. นางสุมลทิพย ศรีเมฆ 62 - ปริญญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไมมี ไมมี พ.ค.2562 - ปจจุบนั กรรมการบรหิาร / บมจ. สามารถ ดิจติอล       ผูอํานวยการฝายบัญช ี  - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเชยีงใหม    กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน       กรรมการบรหิาร  - ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย   2547 - ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายบัญช ี บมจ. สามารถ ดิจติอล      กรรมการพฒันาเพื่อความยั่งยนื  - ผูสอบบัญชีภาษีอากร            ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบ     หลักสูตรการอบรม (External)       ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่         โดยตรงในการควบคมุดูแลการทาํ   - Update มาตรฐานการบัญชแีละกฎหมายภาษีอากรสําหรับ              -         บัญชี   นักบัญชี ป 2564           - Digital Assets from the Accounting and Tax Perspectives    ตําแหนงในกิจการอืน่      ป 2564    (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)    -วเิคาระหความเส่ียงท่ีจะถูกตรวจสอบเรื่องการกําหนดราคาโอน            Transfer Pricing ป 2564        - แนวโนม ทิศทางการทาํ M&A ประเดน็สําคัญท่ีตองพิจารณา     -      และกลยุทธการทาํ M&A ใหประสบความสําเรจ็ ป 2564        - กาวทันเขาใจและปรับตัวตอมาตรการภาษีอากรระหวาง           ประเทศไปกับ BEPS 2.0 เพื่อการวางโครงสรางการลงทุน           ในตางประเทศที่เหมาะสม ป 2564                หลักสูตรการอบรม (In-House)        - Re-Structuring Organization ป 2564        - ทบทวนกฎหมายภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชีภาษีอากร             ป 2564                                              วันท่ีแตงตั้ง : 30 กันยายน 2546        หมายเหต ุ   *     นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูขอมูลการถือครองหลักทรัพยไดใน “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหวัขอ “หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส”)    
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ช่ือ-นามสกุล/ตําแหนง/ วันท่ีไดรับการแตงต้ัง  
อาย ุ(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดสวน การถอืหุน ในบริษัท*  (%) 
ความสัมพันธ ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน/บริษัท 

8.  นายหิรญั พนัธุบานแหลม 58 - ปริญญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการเงนิ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 0.00 ไมม ี พ.ค.2562 - ปจจุบนั กรรมการบรหิาร / บมจ. สามารถ ดิจติอล        ผูชวยผูอํานวยการฝายการเงนิ  - ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)    (20,000 หุน้)   กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยนื        กรรมการบริหาร    มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธริาช   2558- ปจจุบนั ผูชวยผูอํานวยการฝายการเงิน บมจ. สามารถ ดิจติอล        กรรมการพฒันาเพื่อความยั่งยนื     2555-2557 ผูจัดการอาวโุส ฝายการเงนิ บมจ. สามารถ ดิจติอล        ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรบัผิดชอบ        หลักสูตรการอบรม (External)              สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ  - หลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6 หัวขอ    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่      “ESG Integration in Sustainable Investing” ป 2564    -    - หลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งท่ี 5 หัวขอ          “Fraud & Cyber Security Risk” ป 2564    ตําแหนงในกิจการอ่ืน    -  หลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 4 หวัขอ  “How finance    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)       leaders are adapting within the new normal” ป 2564    -    - หลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งท่ี 3 หัวขอ “How to           Manage the Company’s Finance & Accounting and Communicate           with Stakeholders during COVID-19 Crisis” ป 2564        -  หลกัสูตร “แนวโนมและทิศทางในการทํา M&A ประเดน็สําคัญ           ท่ีตองพจิารณาและกลยุทธการทํา M&A ใหประสบความสําเรจ็”           ป 2564        - หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program           ครั้งท่ี 8 หวัขอ “CFO’s role in strategic financial          communications” ป 2563                หลักสูตรการอบรม (In-House)        - Re-Structuring Organization  ป 2564                      วันท่ีแตงตั้ง : 1 กรกฎาคม 2560        หมายเหต ุ   *     นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูขอมูลการถือครองหลักทรัพยไดใน “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหวัขอ “หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส”)     
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2. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564   

ชื่อ / นามสกุล 
บริษัท บรษิัทยอย บริษัทท่ีเกี่ยวของ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
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1. นายปยะพันธ จมัปาสุต X, ///                                       

2. ดร.โชติวทิย  ชยวัฒนางกูร /, ///                                       

3. นายคันธิศ อรณัยกานนท /, ///                                       

4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ /          /,//,# /,// X X X  X  X X  X X X X X X X X X    X X X  X /,// 5. นายวัฒนชัย วไิลลักษณ /, //,# X X X X X X X X X /,//,# /,//,# / / /  / X / /  / / / / / / / / / /   / /   / /,// 6. นางสาวบุญรตัน  มงคลรัตนกร /, //,# / / /  / /  / /                              

7. นางสุมลทิพย ศรีเมฆ //,#                                       

8. นายหิรัญ พันธุบานแหลม //,#                                       
หมายเหต ุ  1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ   // = กรรมการบรหิาร   /// = กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ      # = ผูบ้รหิาร       

    2.   รายชอืบรษัิท ประกอบดว้ย 
1. SDC   = บมจ. สามารถ ดจิติอล  2. SMS = บจก. สามารถ โมบาย เซอรว์สิเซส     3. SDM = บจก. สามารถ ดจิติอล มีเดยี    4. ZA     = บจก. ซเีคยีวเอเชยี  5. I-SPORT   = บจก. ไอ -สปอรต์ 6. ENT = บจก. เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์ทร ี 7. IMP = บจก. ไอ -โมบาย พลสั                      8. SSTV = บจก. สยามสปอรต์ เทเลวชินั 9. LHH = บจก. ลคัก ีเฮง เฮง  10. TBS = บจก. ไทยเบสสเตชนั 11. SC = บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  12. STC   = บมจ. สามารถเทลคอม                 13. SCT = บจก.  สามารถ คอมเทค   14. SBS = บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอรว์สิเซส   15. SE = บจก. สามารถวศิวกรรม   16. PN    = บจก. พอสเน็ท 17. SCS     = บจก. สามารถคอมมวินเิคชนั เซอรว์สิ   18. SIF = บจก. สามารถ อนิโฟเนต   19. SAET = บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค   20. SUT = บจก. สามารถ ย-ูทรานส ์  21. SEC = บจก. สวุรรณภมู ิเอ็นไวรอนเมน้ท ์แคร ์  22. CATS  = บจก. แคมโบเดยี แอร ์ทราฟฟิค เซอรว์สิ   23. KPP = บจก. กมัปอต เพาเวอร ์แพลนท ์  24. CS = บจก. แคมโบเดยี สามารถ   25. TTN = บจก. ไทยเทรดเน็ท   26. STW       = บจก. สมารท์เทอรแ์วร ์  27. SIH = บจก. สามารถ อนิเตอร ์โฮลดงิ   28. SRT = บจก. สามารถ เรดเิทค   29. PTN = บจก. พอรท์ลัเน็ท 30. VIH = บจก. วไิลลกัษณ ์อนิเตอรเ์นชนัแนล โฮลดงิ  31. VSS = บจก.วชินั  แอนด ์ ซเีคยีวรติ ี ซสีเต็ม 32. TEDA = บจก. เทดา้ 33. TS = บจก. ทรานเสค็ เพาเวอร ์เซอรว์สิ 34. SUM = บจก. สามารถ ย-ูทรานส ์(เมยีนมาร)์ 35. SGE = บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอรจ์ ี 36. NST = บจก. เน็ตเซอรว์สิ (ประเทศไทย) 37. ITAB = บจก. ไอท ีแอ๊บโซลทุ 38. SCI = บจก. ซเีคยีวอนิโฟ   39. SAV = บมจ. สามารถ เอวเิอชนั โซลชูนัส ์    

 3.  (1) ถอืหุน้ทางตรงโดยบรษัิท สามารถ ดจิติอล มเีดยี จํากดั  
          (2) ถอืหุน้ทางตรงโดยบรษัิท ไอ-สปอรต์ จํากดั 
          (3) เดมิชอืบรษัิท สามารถ ทรานสโ์ซลชูนั จํากดั 
        (4) อยู่ระหว่างดาํเนนิการปิดบรษัิท 
                      (5)     เดมิชอืบรษัิท ซมิทแูอซเซ็ท จํากัด จดทะเบยีนเปลยีนชอืเป็นบรษัิท ลคัก ีเฮง เฮง จํากดั เมอืวนัท ี13 มกราคม 2565 


