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1.   นายประดัง   ปรีชญางกรู 

 

อาย ุ  : 82   ปี 

ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตัง : กรรมการอิสระ  

วันทไีด้รับการแต่งตังเป็นกรรมการอสิระครังแรก :   25 เมษายน 2551 

จํานวนปีทดีํารงตําแหน่งกรรมการอสิระในบริษัทฯ  :   8 ปี  8 เดือน  (ขอ้มูล ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559) 

 การศึกษาและการอบรม      : -  ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   หลกัสูตรกรรมการ  -  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที 31 จากวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

    -  หลกัสูตรการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

    หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ดังน ี

- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ  (DCP)  ปี 2547 

- หลกัสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) ปี 2548 

ความเชียวชาญ   : ดา้นกฎหมาย 

   

   ประสบการณ์   : 

  2551 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  2551 - ปัจจุบนั กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ   บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 

  2551 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
    

 ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

 - 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน (ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 - 

 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 :  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ     8/8  ครัง 

  การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ    3/3 ครัง 

  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  3/3 ครัง 

                                                       การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ       5/5 ครัง 

     

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ  : เป็นผู ้ร่วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการ

บริหารงานและหลักการในการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  จัดหาธุรกจิ

ใหม่ๆ ใหก้บับริษทัฯ และบริษทัย่อย 
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2. นายเสรี   สุขสถาพร 

 

อาย ุ   :  80   ปี 

ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /  

 ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตัง : กรรมการอิสระ 

วันทไีด้รับการแต่งตังเป็นกรรมการอสิระครังแรก :   12 กุมภาพนัธ์ 2542 

จํานวนปีทดีํารงตําแหน่งกรรมการอสิระในบริษัทฯ  :   17 ปี  11 เดือน  (ขอ้มูล ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559) 

 การศึกษาและการอบรม  : -  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  (MPA)   

 หลกัสูตรกรรมการ                 University of Southern California  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

    -  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาการคลงั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

      -  หลกัสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP)  

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2546 

ความเชียวชาญ   : ดา้นการเงินการคลงั 

ประสบการณ์ : 

  2542 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 

  2551 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 

2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 

 ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

 - 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน (ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

อดีต ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ นกับริหาร 11 สาํนกังบประมาณ 

อดีต ผูอ้าํนวยการกองงบประมาณ ฝ่ายความมนัคง สาํนกังบประมาณ 

อดีต เจา้หนา้ทีวิเคราะหง์บประมาณ 7 กองวิเคราะห ์3 สาํนกังบประมาณ 

อดีต พนกังานงบประมาณ  กองงบประมาณ ฝ่ายสาธารณูปการ สาํนกังบประมาณ 

  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ      8/8 ครัง 

  การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ  3/3 ครัง 

  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 3/3 ครัง 

                                                       การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ      5/5 ครัง    

   

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ  : เป็นผู ้ร่วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการ

บริหารงานและหลักการในการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย จัดหาธุรกิจ

ใหม่ๆ ใหก้บับริษทัฯ และบริษทัย่อย 
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3.     นายวัฒน์ชัย    วิไลลักษณ์ 

 

อาย ุ : 54   ปี 

ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ /  

       กรรมการผูอ้าํนวยการบริหารความเสียง /  

   ประธานกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน / ประธานสายธุรกจิ Mobile 

Multimedia  / รักษาการประธานสายธุรกจิ Call Center / รักษาการประธานสายธุรกจิ Utilities and 

Transportations และ Technology Related Services  

ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตัง :      กรรมการบริหาร 

วันทไีด้รับการแต่งตังเป็นกรรมการบริษัทฯ ครังแรก :   25 กุมภาพนัธ ์2536 

จํานวนปีทดีํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทฯ  :   23 ปี  10 เดือน  (ขอ้มูล ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559)  

   การศึกษาและการอบรม     :  -     ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   หลกัสูตรกรรมการ -     ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Management Program ประเทศองักฤษ ปี 2528 

     -     ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Strategic Planning & Implementation,  

University of Michigan Business School  ประเทศสิงคโปร์  ปี 2543 

    -     หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)   

    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547 

    -     ปริญญาบตัรหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที 21  

     จากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2551-2552 

    -      หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที 11 จากสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2553-2554 

    - หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยุติธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.)   รุ่นที 15  จากวิทยาลยัการยุติธรรม   

           สาํนกังานศาลยุติธรรม ปี 2554-2555 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงอาเซียน รุ่นที 2 โดยความร่วมมือระหว่างสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

สาํนกังาน ก.พ. สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ 

และสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกจิศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี 2556 

- หลกัสูตรนกับริหารการยุติธรรมทางปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นที 5 จากวิทยาลยัการยุติธรรม

ทางการปกครอง สาํนกังานศาลปกครอง ปี 2556 - ส.ค. 2557 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที 6 จากสถาบนัวทิยาการพลงังาน ปี 2558 

- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที 2  

จากสถาบนัวทิยาการธุรกจิและอุตสาหกรรม ปี 2558 

ความเชียวชาญ   : ดา้นบญัชีการเงิน การบริหารจดัการ และโทรคมนาคม 

ประสบการณ์ : 

2543 - ปัจจุบนั 

2536 - ปัจจุบนั 

2547 - ปัจจุบนั 

2556 - ปัจจุบนั 

พ.ค. 2557 - ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั 

 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 กรรมการ 

 กรรมการผูอ้าํนวยการบริหารความเสียง 

ประธานกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

รักษาการประธานสายธุรกจิ Call Center 

รักษาการประธานสายธุรกจิ Utilities and 

Transportations และ Technology Related Services 

ประธานสายธุรกจิ Mobile Multimedia 

 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 

 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
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2546-ปัจจุบนั 

พ.ย. 2559-ปัจจุบนั 

 

2546-ธ.ค. 2558 

2548-ธ.ค. 2558 

2543-ปัจจุบนั 

2539-ปัจจุบนั 

พ.ค. 2559 -ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

พ.ค. 2559-ปัจจุบนั 

2556-พ.ค. 2559 

 

 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

2543-2556 

 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

กรรมการ  

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร /  ประธานกรรมการบริหาร /  

ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร  

ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  

กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

กรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร  

 

ตําแหน่งในกจิการอืน (ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

บมจ. สามารถเทลคอม 

บมจ. สามารถเทลคอม 

บมจ. สามารถเทลคอม 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์

 

 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัทีเกยีวขอ้ง

ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั    

บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 

และบริษทัในกลุ่ม 

บจก. วนัทูวนั คอนแทคส ์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 :   การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ     8/8 ครัง 

  การประชุมคณะกรรมการบริหาร          11/12(*) ครัง 

     การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง     3/3 ครัง 

     การประชุมคณะกรรมการเพือความยงัยืน     2/2 ครัง 

 

หมายเหต:ุ (*)ติดภารกิจสําคัญของบริษัทฯ ในต่างประเทศ 

 

 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ  : เป็นผู ้ร่วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการ

บริหารงานและหลกัการในการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  จัดหาธุรกจิ

ใหม่ๆ ใหก้บับริษทัฯ และบริษทัย่อย 
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ข้อมูลการถือหุ้น   ในบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  ของผู้ทีได้รับการเสนอชือ 

(ณ วันที  22  มีนาคม 2560) 
 

ผู้ได้รับการเสนอชือ จํานวนหุ้น* คดิเป็น %  ของหุ้นทงัหมดทมีีสิทธิออกเสียง 

1. นายประดงั  ปรีชญางกูร 500,000 0.05 

2.   นายเสรี   สุขสถาพร 927,750 0.09 

3.    นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์ 126,005,535 12.52 

 

หมายเหตุ *  นับรวมหุ้นของคู่สมรส  และบุตรทยีังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอืน 
 

ผู้ได้รับการเสนอชือ 

บริษัทจดทะเบียนอืน 
กจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) * 

การดํารงตําแหน่งใน 

กจิการทแีข่งขันหรือ 

เกยีวเนืองกบัธุรกจิของ

บริษัทฯ 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

 1. นายประดงั  ปรีชญางกูร ไม่มี 
 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 2. นายเสรี   สุขสถาพร ไม่มี 
 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 3. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์ 3 

 

1. กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร / 

ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน

กรรมการบริหารความเสียง 

 บมจ. สามารถ ไอ - โมบาย  

2. กรรมการ /  ประธานกรรมการบริหาร /

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร /  ประธาน

กรรมการบริหารความเสียง 

 บมจ. สามารถเทลคอม  

3. กรรมการ / กรรมการบริหาร /ประธาน

กรรมการบริหารความเสียง /  

  บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์  
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ไม่มี 

หมายเหตุ   *  สามารถดูรายชือกจิการอืน (ทไีม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) ได้ในหน้า 35 
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกจิการอืน (ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

1. นายประดัง  ปรีชญางกูร 
 

ลาํดับ กจิการอืน (ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ลาํดับ กจิการอืน (ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 ไม่มี  ไม่มี 
 

2. นายเสรี   สุขสถาพร 
 

ลาํดับ กจิการอืน (ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ลาํดับ กจิการอืน (ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 ไม่มี  ไม่มี 
 

3. นายวัฒน์ชัย  วิไลลกัษณ์ 
 

ลาํดับ กจิการอืน (ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ลาํดับ กจิการอืน (ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

1. บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 24. บจก. เทเลคอนเนค 

2. บจก. วิไลลกัษณ์อุตสาหกรรมการเกษตร 25. บจก. เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 

3. บจก. เวิลด ์พอร์ตโฟลิโอ แมเนจเมน้ท ์ 26. บจก. ไอ-สปอร์ต มีเดีย 

4. บจก. เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี 27. บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชนั 

5. บจก. วิไลลกัษณ์ ดีเวลลอปเมนท ์ 28. บจก. ซิมทูแอซเซ็ท 

6. บจก. ภูผาธารา 29. บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 

7.   บจก. เดอะมิวเซียม 30. บจก. สามารถคอมเทค 

8. บจก. วิไลลกัษณ์ (แคมโบเดีย) 31. บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส 

9. บจก. ภูผาธารา เขาใหญ่ 32. บจก. ไทยเทรดเน็ท 

10. บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่ 33. บจก. พอสเน็ท           

11. บจก. เจริญตงัวิรุฬ 34. บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 

12. บจก. เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค 35. บจก. พอร์ทลัเน็ท 

13. บจก. ซีเอสวี แอสเสท 36. บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค 

14. บจก. วา้ว แคปปิตอล 37. บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 

15. บจก. รังสิต ดีเวลล็อปเมน้ท ์ 38. บจก. แคมโบเดีย สามารถ 

16. บจก. รังสิต  รีเทล 39. บจก. สามารถ เวสททู์เพาเวอร์ 

17. บจก. ไทย ทิคเกต็ โปร 40. บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์) 

18. บจก. สามารถอินโฟเนต 41. บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์

19. บจก. สามารถมลัติมีเดีย 42. บจก. สามารถ ยู-ทรานส ์

20. บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส 43. บจก. สามารถวิศวกรรม 

21. บจก. ไอ-โมบาย พลสั 44.  บจก. คอนแทค-อิน-วนั 

22. บจก. ซีเคียวเอเชีย 45.  บจก. สามารถ อินเตอร์โฮลดิง 

23. บจก. ไอ-สปอร์ต  46. บจก. สามารถ เรดิเทค 

 


