
 

   
 
 
 
 
 

นายวฒันช์ยั วไิลลักษณ์ 

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

อายุ 54 ปี 
จํานวนปีที!ดํารงตําแหน่ง 13 ปี 3 เดอืน   
     
คณุวฒุกิารศกึษา และการอบรมหลักสตูรกรรมมการ 
 ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 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        

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

วทิยาการตลาดทนุ ปี 2553 - 2554 
 หลักสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยุตธิรรมระดับสูง รุ่นที! 15 จากวทิยาลัยการยุตธิรรม 

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

นายกรัฐมนตร ีสํานักงาน ก.พ. สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม 
แห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันบัณฑติบริหารธุรกจิศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 2556 

 หลกัสตูรนักบรหิารการยตุธิรรมทางปกครองระดับสงู (บยป.) รุ่นที! 5 จากวทิยาลัยการ
ยุตธิรรมทางการปกครอง สํานักงานศาลปกครอง ปี 2556 - ส.ค. 2557 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ที! 6 จากสถาบันวทิยาการ
พลงังาน ปี 2558 

 หลักสูตรนักบรหิารระดับสูงดา้นการพัฒนาธุรกจิอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) 
รุน่ที! 2 จากสถาบนัวทิยาการธรุการและอตุสาหกรรม ปี 2558 

  
 หลกัสตูรการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 ⦁ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547    
     
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท 
 0.18% (7,781,000 หุน้) ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2559 
 (นับรวมหุน้ของคู่สมรสและบตุรที!ยังไมบ่รรลนุติภิาวะ) 
     
ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 
 นอ้งชายของนายเจรญิรัฐ วไิลลักษณ์ 

พี!ชายของนางสกุญัญา วนชิจักรว์งศ ์
     
 

 

 

 



 

   
 
 
 
 
 

นายวฒันช์ยั วไิลลักษณ์ 

ประสบการณ์ทํางาน 
 พ.ย. 2559 -

ปัจจุบนั 

ประธานเจา้หนา้ที!บรหิาร,
ประธานกรรมการบรหิาร, 
ประธานกรรมการบรหิารความเสี!ยง 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

 2546 -  
31 ธ.ค. 2558 

ประธานเจา้หนา้ที!บรหิาร,
ประธานกรรมการบรหิาร 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

 2548 -  
31 ธ.ค. 2558 

ประธานกรรมการบรหิารความเสี!ยง บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

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

 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ บมจ. สามารถคอรป์อเรชั!น 

 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผูอ้ํานวยการบรหิาร
ความเสี!ยง 

บมจ. สามารถคอรป์อเรชั!น 

 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาเพื!อ
ความยั!งยนื 

บมจ. สามารถคอรป์อเรชั!น 

 พ.ค. 2557 -  
ปัจจุบนั 

รักษาการประธานสายธรุกจิ Call 
Center 

บมจ. สามารถคอรป์อเรชั!น 

 ปัจจุบนั รักษาการประธานสายธรุกจิ  
Utilities and Transportation 
และ Technology Related 
Services 

บมจ. สามารถคอรป์อเรชั!น 

 พ.ย. 2559 -
ปัจจุบนั 

ประธานสายธรุกจิ Mobile 
Multimedia 

บมจ. สามารถคอรป์อเรชั!น 

 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรหิาร,  
ประธานเจา้หนา้ที!บรหิาร 

บมจ. สามารถเทลคอม 

 2539 - ปัจจบัุน กรรมการ บมจ. สามารถเทลคอม 

 พ.ค. 2559 - 
ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบรหิารความเสี!ยง บมจ. สามารถเทลคอม 

 พ.ค. 2559  - 
ปัจจุบนั 

กรรมการบรหิาร บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์

 2556 - ปัจจบัุน กรรมการ,  
ประธานกรรมการบรหิารความเสี!ยง 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์

 2556 - 
พ.ค. 2559 

ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์

    
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกจิการอื!น 
 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์       

เนชั!นแนล โฮลดิjง และบริษัท
ในกลุม่  

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


