สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
1. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล
อายุ 58 ป
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 แพทยศาสตรศาสตรบัณฑิต (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรการอบรม
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
- หลักสูตร Financial Statements Demystified for Director (FSD) ป 2552
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ป 2551
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2544
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.รุนที่ 21) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง รุน 9 สถาบันพระปกเกลา
 หลั ก สู ต รการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การสํ า หรั บ กรรมการ และผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค ก ารมหาชนรุ น พิ เ ศษ จั ด โดย
สถาบันพระปกเกลา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการ
บมจ. บัตรกรุงไทย
พ.ศ. 2552 -ปจจุบัน
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
บมจ. อินโดรามาเวนเจอรส
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการดานความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ตําแหนงในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน
กรรมการ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณการทํางาน
พ.ศ. 2554 – 2554
รองกรรมการผูจัดการ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 – 2554
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส
พ.ศ. 2551 – 2554
รองกรรมการผูจัดการใหญ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 – 2553
กรรมการ
บมจ. ทีโอที จํากัด
ความเชี่ยวชาญ
ดานบัญชี และการบริหารจัดการธุรกิจการเงิน และการธนาคาร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง กรรมการอิสระ
จํานวนปที่เปนกรรมการ
4 ป
ประวัตกิ ารเขาประชุมป 2559
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
8/8 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5/5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 3/3 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
3/3 ครั้ง
การมีสวนรวมสรางประโยชนใหบริษัท

เปนผูรว มดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสราง
การบริหารงานและหลักการในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
2. นายธนานันท วิไลลักษณ
อายุ 50 ป
ตําแหนงปจจุบันในบริษทั
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: นองชายนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
และนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรการอบรม
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2547 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ค. 2559 - ปจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. สามารถเทลคอม
เม.ย. 2559 - ปจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บมจ. สามารถเทลคอม
เม.ย. 2559 - ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน
รองประธานกรรมการบริหาร-กลยุทธองคกร
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ. สยามสปอรต ซินดิเคท
พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน
กรรมการบริหาร
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
ตําแหนงในกิจการอืน่ (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
ปจจุบัน
กรรมการ
บจก.วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้งและบริษัทในกลุม
ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัทที่เกี่ยวของของบมจ. วันทูวัน คอนแทคส
ประสบการณการทํางาน
พ.ศ. 2546 – เม.ย.2559
กรรมการ
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
รักษาการกรรมการผูจัดการสายธุรกิจ
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
โทรศัพทเคลื่อนที่
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558
กรรมการผูจัดการใหญสายธุรกิจ
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
Mobile Multimedia
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558
กรรมการผูจัดการใหญ
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2558
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2558
กรรมการบริหาร
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
ความเชี่ยวชาญ
ดานวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคม และการบริหารธุรกิจดานการสื่อสารโทรคมนาคม
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง กรรมการ
จํานวนปที่เปนกรรมการ
4 ป
ประวัตกิ ารเขาประชุมป 2559
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
6/8 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3/3 ครั้ง
การมีสวนรวมสรางประโยชนใหบริษัท
เปนผูรวมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสราง
การบริหารงานและหลักการในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
3. นายประชา พัทธยากร
อายุ 54 ป
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน และธุรกิจระหวางประเทศ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2552
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ป 2551
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ป 2551
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ป 2550
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2548
 Investment Banking License จากสมาคมบริษัทหลักทรัพย
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน
รองกรรมการผูจัดการใหญ (บัญชีและการเงิน)
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
ตําแหนงในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
มี.ค. 2560 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล
พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. ยูโรมิลล โฮเต็ล
พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. วันทูวัน (แคมโบเดีย) ประเทศกัมพูชา
ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัทที่เกี่ยวของของบมจ. วันทูวัน คอนแทคส
ประสบการณการทํางาน
พ.ศ. 2555 - พ.ค.2559
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
พ.ศ. 2558 - ก.พ.2559
กรรมการผูอํานวยการ
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
รองกรรมการผูจัดการใหญ
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2548 - พ.ศ.2554
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. อีเทอรนิตี้ แกรนด โลจิสติคส
พ.ศ. 2548 - พ.ศ.2554
กรรมการผูอํานวยการ
บจก. ภารีสา คอรปอเรชั่น
ความเชี่ยวชาญ ดานบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง กรรมการ
จํานวนปที่เปนกรรมการ
4 ป
ประวัติการเขาประชุมป 2559
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
8/8 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
12/12 ครั้ง
 การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
3/3 ครั้ง
การมีสวนรวมสรางประโยชนใหบริษัท
เปนผูรวมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสราง
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การบริหารงานและหลักการในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ขอมูลการถือหุนในบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) ของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560
ผูไดรับการเสนอชื่อ

จํานวนหุน*

คิดเปน % ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง

1. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล

ไมมี

ไมมี

2. นายธนานันท วิไลลักษณ

ไมมี

ไมมี

3. นายประชา พัทธยากร

ไมมี

ไมมี

หมายเหตุ

*

นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ผูไดรบั การเสนอชื่อ

1. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล

จํานวน
2

ประเภทกรรมการ
1. บมจ. บัตรกรุงไทย
ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการ
2. บมจ. อินโดรามาเวนเจอรส
กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการดาน
ความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

การดํารงตําแหนงใน
กิจการอื่น
บริษัท /กิจการที่แขงขัน
(ที่ไมใชบริษัท
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
จดทะเบียน)
บริษัท

1

ไมมี

1. บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองประธานกรรมการบริหาร-กลยุทธองคกร
2. บมจ. สามารถเทลคอม
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
3. บมจ. สยามสปอรต ซินดิเคท
กรรมการ

16*

ไมมี

1. บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ (บัญชีและการเงิน)
*
หมายเหตุ สวนใหญเปนบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท

11*

ไมมี

2. นายธนานันท วิไลลักษณ

3

3. นายประชา พัทธยากร

2
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3

ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
1. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล
ลําดับ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
1
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2. นายธนานันท วิไลลักษณ
ลําดับ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
1
บจก. เบสท เซลลา
2
บจก. ไอ คิว ไวน
3
บจก. อีซี่กอลฟ
4
บจก.ไวน แกลลอรี่ (ภูเก็ต)
5
บจก.ไวน แกลลอรี่ (สมุย)
6
บจก.ไวน แกลลอรี่ (เชียงใหม)
7
บจก. วิไลลักษณ ดีเวลลอปเมนท
8
บจก. วิไลลักษณ อุสาหกรรมการเกษตร
3. นายประชา พัทธยากร
ลําดับ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
1
บจก. วันทูวัน (แคมโบเดีย)
2
บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล
3
บจก. ยูโรมิลล โฮเต็ล
4
บจก. โฟอินิแคส
5
บจก. ซีเคียวเอเซีย
6
บจก. ซิมทูแอซเซ็ท

ลําดับ
9
10
11
12
13
14
15
16

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
บจก. ภูผาธารา
บจก. เทเลคอนเนค
บจก. สยามสปอรต เทเลวิชั่น
บจก. กัมปอต เพาเวอร แพลนท
บจก. แคมโบเดีย สามารถ
บจก. คอนแทค-อิน-วัน
บจก. สามารถ อินเตอร โฮลดิ้ง
บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง

ลําดับ
7
8
9
10
11

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
บจก. ไอ-โมบาย พลัส
บจก. สามารถ โมบาย เซอรวิสเซส
บจก. สามารถ มัลติมีเดีย
บจก. เทดา
บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร เซอรวิส
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