
 

   
 
 
 
 
 

นายวัฒนช์ยั วไิลลกัษณ์ 

ตําแหน่ง กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ที!บรหิาร, ประธานกรรมการบรหิาร, 
ประธานกรรมการบรหิารความเสี!ยง 

อาย ุ 55 ปี 
จํานวนปีที!ดํารงตําแหน่ง 14 ปี 3 เดอืน   
     
คณุวฒุกิารศกึษา และการอบรมหลักสตูรกรรมมการ 
 ปรญิญาตร ีสาขาการบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Strategic Planning & Implementation, University of 

Michigan Business School ประเทศสงิคโปร ์ปี 2543                       
 ประกาศนยีบัตร หลักสตูร Management Program ประเทศอังกฤษ ปี 2528 
 ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 21        

จากวทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2551 - 2552 
 หลักสูตรผูบ้รหิารระดับสูง สถาบันวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที! 11 จากสถาบัน

วทิยาการตลาดทนุ ปี 2553 - 2554 
 หลักสูตรผูบ้รหิารกระบวนการยุตธิรรมระดับสูง รุ่นที! 15 จากวทิยาลัยการยุตธิรรม 

(บ.ย.ส.) ปี 2554 - 2555 
 หลักสูตรผูบ้รหิารระดับสูงอาเซยีนรุ่นที! 2 โดยความร่วมมอืระหว่างสํานักเลขาธกิาร

นายกรัฐมนตร ีสํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม 
แห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันบัณฑติบริหารธุรกจิศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ปี 2556 

 หลักสตูรนักบรหิารการยตุธิรรมทางปกครองระดับสงู (บยป.) รุน่ที! 5 จากวทิยาลัยการ
ยตุธิรรมทางการปกครอง สํานักงานศาลปกครอง ปี 2556 - ส.ค. 2557 

 หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงูดา้นวทิยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ที! 6 จากสถาบันวทิยาการ
พลังงาน ปี 2558 

 หลักสูตรนักบรหิารระดับสูงดา้นการพัฒนาธุรกจิอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) 
รุน่ที! 2 จากสถาบันวทิยาการธุรการและอตุสาหกรรม ปี 2558 

  
 หลักสตูรการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 ⦁ หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547    
     
สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท 
 0.18% (7,781,000 หุน้) ณ วันที! 31 ธันวาคม 2560 
 (นับรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรที!ยังไมบ่รรลนุติภิาวะ) 
     
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 
 นอ้งชายของนายเจรญิรัฐ วไิลลักษณ์ 

พี!ชายของนางสกุัญญา วนชิจักรว์งศ ์
     
 

 

 

 



 

   
 
 
 
 
 

นายวัฒนช์ยั วไิลลกัษณ์ 

ประสบการณ์ทํางาน 
 พ.ย. 2559 -

ปัจจุบัน 

ประธานเจา้หนา้ที!บรหิาร,
ประธานกรรมการบรหิาร, 
ประธานกรรมการบรหิารความเสี!ยง 

บมจ. สามารถ ดจิติอล 

 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถ ดจิติอล 

 2546 -  
31 ธ.ค. 2558 

ประธานเจา้หนา้ที!บรหิาร,
ประธานกรรมการบรหิาร 

บมจ. สามารถ ดจิติอล 

 2548 -  
31 ธ.ค. 2558 

ประธานกรรมการบรหิารความเสี!ยง บมจ. สามารถ ดจิติอล 

    
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอื!น 
 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถคอรป์อเรชั!น 

 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผูจั้ดการใหญ่ บมจ. สามารถคอรป์อเรชั!น 

 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผูอํ้านวยการบรหิาร
ความเสี!ยง 

บมจ. สามารถคอรป์อเรชั!น 

 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาเพื!อ
ความยั!งยนื 

บมจ. สามารถคอรป์อเรชั!น 

 พ.ค. 2557 -  
ปัจจุบัน 

รักษาการประธานสายธุรกจิ Call 
Center 

บมจ. สามารถคอรป์อเรชั!น 

 ปัจจุบัน รักษาการประธานสายธุรกจิ  
Utilities and Transportation 
และ Technology Related 
Services 

บมจ. สามารถคอรป์อเรชั!น 

 พ.ย. 2559 -
ปัจจุบัน 

ประธานสายธุรกจิ Mobile 
Multimedia 

บมจ. สามารถคอรป์อเรชั!น 

 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรหิาร,  
ประธานเจา้หนา้ที!บรหิาร 

บมจ. สามารถเทลคอม 

 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถเทลคอม 

 พ.ค. 2559 - 
ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการบรหิารความเสี!ยง บมจ. สามารถเทลคอม 

 พ.ค. 2559  - 
ปัจจุบัน 

กรรมการบรหิาร บมจ. วันทวัูน คอนแทคส ์

 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ,  
ประธานกรรมการบรหิารความเสี!ยง 

บมจ. วันทวัูน คอนแทคส ์

 2556 - 
พ.ค. 2559 

ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. วันทวัูน คอนแทคส ์

    
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกจิการอื!น 
 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วิไลลักษณ์  อินเตอร์       

เนชั!นแนล โฮลดิjง และบรษัิท
ในกลุม่  

 ปัจจุบัน กรรมการ บ ริ ษั ท ย่ อ ย  แ ล ะบ ริ ษั ท ที!
เกี!ยวขอ้งของ บมจ. สามารถ 
ไอ-โมบาย 


