สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
1. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
อายุ 69 ป
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ
จํานวนปที่เปนกรรมการ
5 ป
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง กรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: - ไมมี คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตรการอบรม
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 129/2553
- หลักสูตร Public Director Institute (PDI) รุนที่ 2/2552
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2549
- หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) ป 2549
 หลักสูตร Air Transport Economics ประเทศฟลิปปนส
 หลักสูตร Airport Management ประเทศสิงคโปร
 หลักสูตร Senior Crisis Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุนที่ 26
 หลักสูตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น จํานวน 2 บริษัท
พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ริช สปอรต
พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร
ตําแหนงในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) -ไมมี –
ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีสภาพเปนการแขงขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไมมี –
ประสบการณการทํางาน
พ.ศ. 2552 – 2554
รองประธานกรรมการ
บจก. ขนสง
พ.ศ. 2552 – 2554
กรรมการ
บมจ. การบินไทย
พ.ศ. 2548 – 2554
ประธานกรรมการ
บจก. วิทยุการบินแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2547 – 2553
กรรมการ
บจก. อุตสาหกรรมการบิน
พ.ศ. 2548 – 2551
กรรมการ
บมจ. ทาอากาศยานไทย
ความเชี่ยวชาญ
ดานกฎหมาย และการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน
ประวัตกิ ารเขาประชุมป 2560
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
7/7 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5/5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
3/3 ครั้ง
การมีสวนรวมสรางประโยชนใหบริษัท

เปนผูรวมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสราง
การบริหารงานและหลักการในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
2. นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น
อายุ 56 ป
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
จํานวนปที่เปนกรรมการ
5 ป
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง กรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: - ไมมี คุณวุฒิทางการศึกษา
 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
 วุฒิบัตรแพททยเฉพาะทาง สาขาประสาทวิทยา แพทยสภา
 ประกาศนียบัตรประสาทวิทยาคลินิก Institute of Neurology University of London ประเทศอังกฤษ

 Clinical Research Assistant in Movement Disorders, The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Middlesex Hospital,
University College London Hospital ประเทศอังกฤษ
หลักสูตรการอบรม
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2548 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 21
 หลักสูตร CAGS in Finance วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 Strategy and Innovation of Business in Asia Class2 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ MIT, USA
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมมี ตําแหนงในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 4 บริษัท
ก.พ. 2560 - ปจจุบัน
นายกสมาคม
สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย
ต.ค. 2560 - ปจจุบัน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. ไอ-สปอรต
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. บุญคงชื่นแลนด
พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน
อาจารย หนวยประสาทวิทยา
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีสภาพเปนการแขงขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไมมี –
ประสบการณการทํางาน
พ.ศ. 2558 - 30 ก.ย. 2560
ผูอํานวยการศูนยการแพทยสิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2558
รองผูอํานวยการศูนยการแพทยสมเด็จ
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
พระเทพรัตน ฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554
ผูอํานวยการศูนยหัวใจ หลอดเลือด
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ
ดานการเงิน การบริหารงานองคกร และดานการแพทย
ประวัตกิ ารเขาประชุมป 2560
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
7/7 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5/5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
3/3 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3/3 ครั้ง
การมีสวนรวมสรางประโยชนใหบริษัท
เปนผูรวมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสราง
การบริหารงานและหลักการในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ
อายุ 58 ป
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
จํานวนปที่เปนกรรมการ
5 ป
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง กรรมการ
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: พี่ชายของนายวัฒนชัย วิไลลักษณ, นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
และนายธนานันท วิไลลักษณ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย
หลักสูตรการอบรม
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2547
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ป 2547
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน 10 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน ป 2560
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 19 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ป 2557
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุนที่ 1) จากสถาบันพัฒนาเมือง ป 2555
 หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 18 จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ป 2548-2549
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น จํานวน 3 บริษัท
พ.ค. 2559 - ปจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. สามารถ ดิจิตอล
พ.ค. 2559 - ปจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.สามารถเทลคอม
พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ. สามารถ ดิจิตอล
พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บมจ. สามารถเทลคอม
พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร /
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
ประธานเจาหนาที่บริหาร
พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
ตําแหนงในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 33 บริษัท
พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล
6 มี.ค. 2561 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. อินโน ฮับ
ปจจุบัน
กรรมการ
บจก.วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง และบริษัทในกลุม
ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัทที่เกี่ยวของของบมจ.วันทูวัน คอนแทคส
(ดูรายละเอียดในขอมูลการดํารงตําแหนง
ของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย
และบริษัทที่เกี่ยวของ)
ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีสภาพเปนการแขงขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไมมี –
ประสบการณการทํางาน
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2556
กรรมการ
บจก. วันทูวัน คอนแทคส
ความเชี่ยวชาญ ดานวิศวกรรมไฟฟา การสื่อสารโทรคมนาคม และดานบริหารธุรกิจ
ประวัติการเขาประชุมป 2560
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
6/7 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
12/12 ครั้ง
 การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
3/3 ครั้ง
การมีสวนรวมสรางประโยชนใหบริษัท
เปนผูรวมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสราง
การบริหารงานและหลักการในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3
ขอมูลการถือหุนในบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) ของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561
ผูไดรับการเสนอชื่อ

จํานวนหุน*

คิดเปน % ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง

1. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ

ไมมี

ไมมี

2. นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น

ไมมี

ไมมี

3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ

ไมมี

ไมมี

หมายเหตุ

*

นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ผูไดรับการเสนอชื่อ

1. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ

จํานวน
2

ประเภทกรรมการ
1. บมจ. ริช สปอรต
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

2. นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น

ไมมี

3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ

3

1. บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. บมจ.สามารถเทลคอม
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. บมจ. สามารถ ดิจิตอล
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ

*

การดํารงตําแหนงใน
กิจการอื่น
บริษัท /กิจการที่แขงขัน
(ที่ไมใชบริษัท
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
จดทะเบียน)
บริษัท

สวนใหญเปนบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท

25

ไมมี

ไมมี

4

ไมมี

33*

ไมมี

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3
ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
1. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
ลําดับ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
ไมมี
2. นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น
ลําดับ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
1
สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย
2
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ลําดับ
3
4

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
บจก. บุญคงชื่นแลนด
บจก. ไอ-สปอรต

3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ
ลําดับ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
1
บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง
2
บจก. วิไลลักษณอุตสาหกรรมการเกษตร
3
บจก. เวิลด พอรตโฟลิโอ แมเนจเมนท
4
บจก. เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี
5
บจก. วิไลลักษณ ดีเวลลอป เมนท
6
บจก. ภูผาธารา
7
บจก. เดอะมิวเซียม
8
บจก. วิไลลักษณ (แคมโบเดีย)
9
บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส
10
บจก. สามารถคอมเทค
11
บจก. สามารถบรอดแบนด เซอรวิสเซส
12
บจก. ไทยเทรดเน็ท
13
บจก. พอสเน็ท
14
บจก. สมารทเทอรแวร
15
บจก. แคมโบเดีย แอร ทราฟฟค เซอรวิส
16
บจก. กัมปอต เพาเวอร แพลนท
17
บจก. เอส แอล เอ เอเชีย

ลําดับ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
บจก. สามารถ ยู-ทรานส
บจก. สามารถ ทรานสโซลูชั่น
บจก. สามารถวิศวกรรม
บจก. สามารถ อินเตอร โฮลดิ้ง
บจก.วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล
บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค
บจก. พอรทัลเน็ท
บจก. เน็ตเซอรวิส (ประเทศไทย)
บจก. สามารถ เวสททูเพาเวอร
บจก. สามารถ ยู-ทรานส (เมียนมาร)
บจก. คอนแทค-อิน-วัน
บจก. สามารถ เรดิเทค
บจก. แคมโบเดีย สามารถ
บจก. ซีเอสวี แอสเสท
บจก. ซีเคียว อินโฟ
บจก. อินโน ฮับ
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