
 

   
 
 
 
 
 

นายวัฒน์ชยั วไิลลกัษณ ์

ตําแหน่ง กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร, ประธานกรรมการบรหิาร, ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง 
อาย ุ 59 ปี 
จํานวนปีทดํีารงตําแหน่ง 18 ปี 3 เดอืน (ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564) 
     
คณุวฒุกิารศกึษา และการอบรมหลักสตูรกรรมการ 
  ปรญิญาตร ีสาขาการบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
  หลักสตูรพัฒนาการใชส้อืดจิทิัลเชงิสรา้งสรรค ์รุน่ท ี5 มหาวทิยาลัยศรปีทมุ ส.ค.-พ.ย. 2563 
  หลักสตูร The Story  (The Ultimate Leadership Tool)  รุน่ท ี4 มหาวทิยาลัยศรปีทมุ ม.ค.-ส.ค. 2563  
  หลักสตูร ToPCATS รุน่ท ี1 มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย ปี 2562 
  หลักสตูรอบรมการลงทนุ Ultra Wealth Group รุน่ท ี4 สถาบันวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) ปี 2561 
  หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์(TepCot) รุน่ท ี11                                          

สถาบันวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย ปี 2561 
  หลักสตูรวทิยาการจัดการสําหรับนักบรหิารระดับสงู (วบส.) รุน่ท ี2 สถาบันบัณฑติ พัฒนบรหิารศาสตร ์ปี 2561 
  หลักสตูร CMA-GMS International Program Capital Market Academy รุน่ท ี3 สถาบันวทิยาการตลาดทนุ 

(วตท.) ปี 2560 
  หลักสตูร ABC (Academy of Business  Creativity : ABC) รุน่ท ี6 สถาบันพัฒนาความคดิสรา้งสรรคเ์ชงิธุรกจิ 

มหาวทิยาลัยศรปีทมุ ปี 2560 
  หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงูดา้นวทิยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ท ี6 จากสถาบันวทิยาการพลังงาน ปี 2558 
  หลักสตูรนักบรหิารระดับสงูดา้นการพัฒนาธุรกจิอตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ท ี2                             

จากสถาบันวทิยาการธุรการและอุตสาหกรรม ปี 2558 
  หลักสูตรนักบรหิารการยุตธิรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นท ี5 จากวทิยาลัยการยุตธิรรมทางการปกครอง 

สํานักงานศาลปกครอง ปี 2556 - ส.ค. 2557 
  หลักสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดับสงู รุน่ท ี15 จากวทิยาลัยการยตุธิรรม (บ.ย.ส.) ปี 2554 - 2555 
  หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงู สถาบันวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท ี11                                                      

จากสถาบันวทิยาการตลาดทนุ ปี 2553 - 2554 
  ปรญิญาบัตร หลักสตูรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ 21                                       

จากวทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2551 - 2552 
  ประกาศนยีบัตร หลักสตูร Strategic Planning & Implementation,                                          

University of Michigan Business School ประเทศสงิคโปร ์ปี 2543                       
  ประกาศนยีบัตร หลักสตูร Management Program ประเทศอังกฤษ ปี 2528 
  
 หลักสตูรการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
  หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547    
  
สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท 
 0.19% (23,343,000 หุน้) ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564 
 (นับรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทยัีงไมบ่รรลนุติภิาวะ) 
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ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 

นอ้งชายของนายเจรญิรัฐ วไิลลักษณ ์
 

ประสบการณ์ทํางาน 
 พ.ย. 2559 -ปัจจุบัน ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร,ประธาน

กรรมการบรหิาร, ประธานกรรมการ            
บรหิารความเสยีง 

บมจ. สามารถ ดจิติอล 

 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถ ดจิติอล 
 2546 - 31 ธ.ค. 2558 ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร,ประธาน

กรรมการบรหิาร 
บมจ. สามารถ ดจิติอล 

 2548 -31 ธ.ค. 2558 ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง บมจ. สามารถ ดจิติอล 
    
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอนื 
 ม.ีค. 2564 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบรหิาร บมจ. สามารถคอรป์อเรชนั 
  ฝ่ายกลยทุธอ์งคก์ร และพัฒนาธุรกจิใหม ่  
 พ.ย.2559-ปัจจุบัน ประธานสายธุรกจิ Digital  บมจ. สามารถคอรป์อเรชนั 
 ปัจจุบัน รักษาการประธานสายธุรกจิ Technology    บมจ. สามารถคอรป์อเรชนั 
  Related Services  
 พ.ค.2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง บมจ. สามารถเทลคอม 
 พ.ค.2559-ม.ค.2564 กรรมการบรหิาร บมจ. วันทวัูน คอนแทคส ์
  พ.ค.2557-ธ.ค.2563 รักษาการประธานสายธุรกจิ Call Center  บมจ. สามารถคอรป์อเรชนั 
 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาเพอืความยังยนื บมจ. สามารถคอรป์อเรชนั 
 2556-พ.ค. 2559 ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. วันทวัูน คอนแทคส ์
 2556-ม.ค.2564 กรรมการ /ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง บมจ. วันทวัูน คอนแทคส ์
 2547-ปัจจุบัน กรรมการบรหิารความเสยีง บมจ. สามารถคอรป์อเรชนั 
 2543-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรหิาร / บมจ. สามารถเทลคอม 
  ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร  
 2543-ก.พ.2564 กรรมการผูจั้ดการใหญ่  บมจ. สามารถคอรป์อเรชนั 
 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถเทลคอม 
 2536-ปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการบรหิาร บมจ. สามารถคอรป์อเรชนั 
    
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกจิการอนื 

2561-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบรหิาร บมจ. สามารถ เอวเิอชนั โซลชูนัส ์
(อยูใ่นระหวา่งการนําเขา้จดทะเบยีน
ใน ตลาดหลักทรัพย)์ 

 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วไิลลักษณ์ อนิเตอร ์เนชนัแนล 
โฮลดงิ และบรษัิทในกลุม่  

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย และบริษัททีเกียวขอ้ง
ของ บมจ. สามารถ ดจิติอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


