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1.   นายเจริญรัฐ   วไิลลักษณ์ 
 

อายุ   : 57   ปี  
  ตําแหน่งปัจจุบันในบริษทัฯ : กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร /  
      ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั1ง : กรรมการบริหาร  
วนัที�ได้รับการแต่งตั1งเป็นกรรมการอิสระครั1งแรก :   25 กุมภาพนัธ์ 2536 
จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริษทัฯ  :   24 ปี  10 เดือน  (ขอ้มูล ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560) 

   การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   หลักสูตรกรรมการ  The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย 
    -  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที� 19 จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2557 
    - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานคร รุ่นที� 1)  

จากสถาบนัพฒันาเมือง  ปี 2555 
    -  หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที� 18  
     จากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2548-2549 
    -  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน รุ่นที� 10 (วพน. 10)  
    จากสถาบนัวิทยาการพลงังาน  ปี 2560  
    หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี1 
    -  หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) ปี 2547 
   - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)   ปี 2547 
 

ความเชี�ยวชาญ   : ดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า การสื�อสารโทรคมนาคม และดา้นการบริหารธุรกิจ 
   
   ประสบการณ์   : 

2536 - ปัจจุบนั 
2538 - ปัจจุบนั 
2551 - ปัจจุบนั 
 

 
2546 - ปัจจุบนั 
พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
2539 - ปัจจุบนั 
พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
   
ปัจจุบนั 
 
2543 - 2556 

 กรรมการ 
 ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร     
 ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
 กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 
 

 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
 

 
บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล 
โฮลดิ\ง และบริษทัในกลุ่ม 
บริษทัยอ่ย และบริษทัที�เกี�ยวขอ้งของ 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 
บจก. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ     9/9  ครั\ ง 
  การประชุมคณะกรรมการบริหาร                  12/12 ครั\ ง 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง    3/3 ครั\ ง    

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษทัฯ  : เป็นผูร่้วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการ
บริหารงานและหลกัการในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  จดัหาธุรกิจ
ใหม่ๆ ให้กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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2. นางศิริเพญ็  วไิลลักษณ์ 
 
อายุ   :  78   ปี 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษทัฯ : กรรมการ 
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั1ง : กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
วนัที�ได้รับการแต่งตั1งเป็นกรรมการอิสระครั1งแรก :   25 กุมภาพนัธ์ 2536 
จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริษทัฯ  :   24  ปี  10 เดือน  (ขอ้มูล ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560) 

 การศึกษาและการอบรม  : หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP)  
 หลักสูตรกรรมการ           จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ปี 2547 
 
ความเชี�ยวชาญ   : ความรู้ ความเชี�ยวชาญในธุรกิจของบริษทั 

ประสบการณ์ : 
2536 - ปัจจุบนั 
 
 
 

 
 
2518 - ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 

 กรรมการ 
  
ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
 - 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 
 
 
 

 
 
บจก. สามารถวิศวกรรม 
บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล 
โฮลดิ\ง และบริษทัในกลุ่ม 

  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ      9/9 ครั\ ง 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษทัฯ  : เป็นผู ้ร่วมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการ
บริหารงานและหลกัการในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย จดัหาธุรกิจ
ใหม่ๆ ให้กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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3.     นายศิริชัย  รัศมจีนัทร์ 
 

อายุ : 67  ปี 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษทัฯ : กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั1ง :      กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
วนัที�ได้รับการแต่งตั1งเป็นกรรมการบริษทัฯ ครั1งแรก :   20 กุมภาพนัธ์ 2539 
จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัฯ  :   21 ปี  10 เดือน  (ขอ้มูล ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560)  
การศึกษาและการอบรม  :   -  ปริญญาโท  สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรกรรมการ     -  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี1 

- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) ปี 2543 
- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director  Program  ปี 2543 

 
   ความเชี�ยวชาญ   : ดา้นบญัชีการเงิน การบริหารจดัการ  

ประสบการณ์ : 
2539 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2543 -  ก.พ. 2560 
2547 - ก.พ. 2560 
2556 - ก.พ. 2560 
 

 
2541 - ปัจจุบนั 
พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
2543 - ก.พ. 2560 
พ.ค. 2559 - ก.พ. 2560 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2556 - มี.ค. 2560 
2551 - พ.ค. 2559 
ส.ค. 2557 - ธ.ค. 2558 
2548 - ธ.ค. 2558 
 
 
ปัจจุบนั 
   
ปัจจุบนั 
 
2543 - 2556 

 กรรมการ     
 กรรมการกรรมกาํกบัดูแลกิจการ 
 รองประธานกรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 รองประธานกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 
 

 ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
กรรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง /  
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 
ตําแหน่งในกิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
กรรมการ 
 
วิทยากร 
 
กรรมการ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 
 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
บริษทัยอ่ย และบริษทัที�เกี�ยวขอ้งของ 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
บจก. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ     9/9 ครั\ ง 
  การประชุมคณะกรรมการบริหาร             2/2 ครั\ ง 

     การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ     3/3 ครั\ ง 

     การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง     3/3 ครั\ ง  

     การประชุมคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื        -(*) ครั\ ง 
 

หมายเหตุ: (*)ลาออกจากกรรมการพัฒนาเพื�อความยั�งยืน โ ดยมีผลตั�งแต่วันที� 1 มีนาคม 2560 
 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษทัฯ  : เป็นผูร่้วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการ
บริหารงานและหลกัการในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  จดัหาธุรกิจ
ใหม่ๆ ให้กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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ข้อมูลการถือหุ้น   ในบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน)  ของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ 
(ณ วนัที�  28 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

ผู้ได้รับการเสนอชื�อ จํานวนหุ้น* คดิเป็น %   ของหุ้นทั1งหมดที�มีสิทธิออกเสียง 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 112,734,960 11.20 

2.   นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์ 5,960,250 0.59 

3.    นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ - - 
 

หมายเหตุ *  นับรวมหุ้นของคู่สมรส  และบุตรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

 
ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื�น 

 

ผู้ได้รับการเสนอชื�อ 

บริษทัจดทะเบียนอื�น กิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทั 
จดทะเบียน) * 

การดาํรงตําแหน่งใน 
กิจการที�แข่งขันหรือ 

เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของ
บริษทัฯ 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

 1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 3 
 

1. กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 บมจ. สามารถ ดจิิตอล  

2. กรรมการ /  กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 บมจ. สามารถเทลคอม  
3. กรรมการ / กรรมการบริหาร /

กรรมการบริหารความเสี�ยง  
 บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์   

33 ไม่มี 

 2. นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์ ไม่มี 
 

ไม่มี 12 ไม่มี 

 3. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 2 
 

1. กรรมการ /  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 บมจ. สามารถเทลคอม  

2. กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง / 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

  บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์   

 

- 

 

ไม่มี 

หมายเหตุ   *  สามารถดูรายชื�อกจิการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) ได้ในหน้า 37 

 
 
 
 
 
 
 
 



สิ�งที�ส่งมาด้วย  3 
ข้อมูลของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ 
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ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

1. นายเจริญรัฐ  วไิลลักษณ์ 
 

 
2. นางศิริเพญ็  วไิลลักษณ์ 
 

ลําดบั กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) ลําดบั กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

1 บจก. สมาร์ท พลสัแคร์ 7 บจก. ภูผาธารา 

2 บจก. เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี 8 บจก. วิไลลกัษณ์ พร็อพเพอร์ตี\  

3 บจก. เจริญตั\งพิรุฬห์ 9 บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ\ง 

4 บจก. พรเพญ็ แลนด ์แอนด ์เฮาส์ 10 บจก. วิไลลกัษณ์ อุตสาหกรรมการเกษตร 

5 บจก. พีพีจีซีเค คอนสตรัคชั�น 11 บจก. สมาร์ท สปอร์ต เซนเตอร์ แอนด ์สปา 

6 บจก. เพญ็กนก พร็อพเพอร์ตี\  12 บจก. สามารถวิศวกรรม 
 

3. นายศิริชัย  รัศมีจันทร์ 
 

ลําดบั กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) ลําดบั กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

 ไม่มี  ไม่มี 

 

ลําดบั กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) ลําดบั กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

1 บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ\ง 18   บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 

2 บจก. วิไลลกัษณ์อุตสาหกรรมการเกษตร 19 บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์

3 บจก. เวิลด ์พอร์ตโฟลิโอ แมเนจเมน้ท ์ 20 บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ 

4 บจก. เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี 21 บจก. สามารถวิศวกรรม 

5 บจก. วิไลลกัษณ์ ดีเวลลอปเมนท ์ 22  บจก. คอนแทค-อิน-วนั 

6 บจก. ภูผาธารา 23  บจก. สามารถ อินเตอร์โฮลดิ\ง 

7   บจก. เดอะมิวเซียม 24 บจก. สามารถ เรดิเทค 

8 บจก. วิไลลกัษณ์ (แคมโบเดีย) 25  บจก. วนัทูวนัโปรเฟสชั�นแนล 

9 บจก. รังสิต ดีเวลล็อปเมน้ท ์ 26 บจก. แคมโบเดีย สามารถ 

10 บจก. ซีเคียวอินโฟ 27 บจก. สามารถ เอด็ เทค็ 

11 บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชั�น 28 บจก. พอร์ทลัเน็ท 

12 บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 29 บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) 

13 บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส 30 บจก. สามารถ กรีน เอน็เนอร์จี 

14 บจก. สามารถคอมเทค 31 บจก. ซีเอสวี แอสเสท 

15 บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส 32 บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 

16 บจก. ไทยเทรดเน็ท 33 บจก. อินโน ฮบั 

17 บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์   


