สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 3
ข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
อายุ 67 ปี
ตําแหน่ งปัจจุบันในบริ ษทั

ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร:
-ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสู ตรการอบรม
 หลักสู ตรการพัฒนากรรมการบริ ษทั มืออาชี พ (DCP 119/2009) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 22/2009) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 หลักสู ตร “การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” โดย สถาบันพัฒนา
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งภาครัฐร่ วมกับสถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ การทํางาน
2556-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ การกําหนดตําแหน่งระดับสู ง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2556-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ การกําหนดตําแหน่ งระดับสู ง
กระทรวงการต่างประเทศ
2556-ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล
กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
2554-ปั จจุบนั
นายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ ราษฎร์ ธานี
2554-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการมูลนิ ธิอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน กระทรวงมหาดไทย
2553-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ การกําหนดตําแหน่งระดับสู ง
กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
2553-ปั จจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ (ด้านการบริ หารราชการแผ่นดิน) สํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี
ในคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
2552-ปั จจุบนั
กรรรมการบริ หาร
มูลนิ ธิสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
2552-ปั จจุบนั
ทีปรึ กษาสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน จังหวัดนครปฐม
2551-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ การกําหนดตําแหน่งระดับสู ง
สํานักงานพระพุทธศาสนา
2552 – 2554
ประธานกรรมการ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
2552 – 2554
ประธานกรรมการ
การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย
2551 – 2553
กรรมการ
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง กรรมการ
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
2 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2558)
ประวัติการเข้ าประชุมปี 2558
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
7/7 ครัง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5/5 ครัง
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 5/5 ครัง
การมีส่วนร่ วมสร้ างประโยชน์ ให้ บริษทั
เป็ นผูร้ ่ วมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ
โครงสร้างการบริ หารงานและหลักการในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 3
ข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
2. นายวัฒน์ ชัย วิไลลักษณ์
อายุ 54 ปี
ตําแหน่ งปัจจุบันในบริ ษทั

กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร/
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร: น้องชายของนายเจริ ญรัฐวิไลลักษณ์และพีชายของ
นางสุ กญั ญาวนิ ชจักร์ วงศ์และนายธนานันท์วิไลลักษณ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 พ.ศ. 2543 ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตร Strategic Planning & Implementation, University of Michigan Business School
ประเทศสิ งคโปร์
 พ.ศ. 2528 ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตร Management Program ประเทศอังกฤษ
หลักสู ตรการอบรม
 หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP /2547) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 พ.ศ. 2558 หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่ น 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 พ.ศ. 2558 หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู งด้านการพัฒนาธุ รกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุ่ นที 2) สถาบันวิทยาการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
 พ.ศ. 2556 หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งอาเซี ยน รุ่ น 2 โดยความร่ วมมือระหว่างสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 พ.ศ. 2556 หลักสู ตรนักบริ หารการยุติธรรมทางปกครองระดับสู ง (บยป.) รุ่ นที 5 จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางการปกครอง สํานักงานศาลปกครอง
 พ.ศ. 2554 หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสู ง (บ.ย.ส.) รุ่ นที 15 จากวิทยาลัยการยุติธรรม
 พ.ศ. 2553 หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง รุ่ นที 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 พ.ศ. 2551 หลักสู ตรป้ องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่ วมเอกชน (ปรอ.) รุ่ นที 21 มหาวิยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ ทํางาน
2557 - ปั จจุบนั
รักษาการประธานสายธุรกิจ Utilities and Transportation
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
และ Technology Related Services / รักษาการประธาน
สายธุรกิจ Call Center
2556 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการเพือความยังยืน
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
2547 - ปั จจุบนั
กรรมการผูอ้ าํ นวยการบริ หารความเสี ยง
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
2543 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
2536 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
2555 - ปั จจุบนั
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ สายธุรกิ จ
บมจ. สามารถ ไอ -โมบาย
2548 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
บมจ. สามารถ ไอ -โมบาย
2546 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. สามารถ ไอ -โมบาย
2543 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
บมจ. สามารถเทลคอม
2539 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. สามารถเทลคอม
2536 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชันแนล โฮลดิง
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง กรรมการ
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ 2 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2558)
ประวัติการเข้ าประชุมในปี 2558
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
7/7
ครัง
 การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
12/12 ครัง
 การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
3/3
ครัง
การมีส่วนร่ วมสร้ างประโยชน์ ให้ บริษทั เป็ นผูร้ ่ วมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริ หารงานและ
หลักการในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 3
ข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
3. นางสุ กญ
ั ญา วนิชจักร์ วงศ์
อายุ 50 ปี
ตําแหน่ งปัจจุบันในบริ ษทั

กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี ยง /
ประธานกรรมการเพือความยังยืน

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร: น้องสาวนายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์ และ
นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ และพีสาวนายธนานันท์ วิไลลักษณ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) มหาวิทยาลัยชูโอ ประเทศญีปุ่ น
 ปริ ญญาตรี วารสารศาสตร์ และสื อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้ าทีกรรมการ
 หลักสู ตร Director Certification Program (DCP 176/2013) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทํางาน
12 พ.ย. 2558-ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ /
บมจ.สามารถ ไอ –โมบาย
กรรมการบริ หาร/ กรรมการบริ หารความเสี ยง /
ประธานกรรมการเพือความยังยืน
2552 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี ยง
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
2556-ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. วันทูวนั (คอมโบเดีย) จํากัด ประเทศกัมพูชา
2553-ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เดอะ เมมโมรี รี สอร์ ท
2551-ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. วันทูวนั โปรเฟสชันแนล
2537-ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. สามารถ โมบาย เซอร์ วิสเซส
2543- 6 พ.ย. 2558
กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. วันทูวนั คอนแทคส์
2552- 2558
กรรมการ
บจก. สมาร์ ท พลัสแคร์
2552- 2558
กรรมการ
บจก. สมาร์ ท พาร์ ทเนอร์
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง
กรรมการ
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ 2 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2558)
ประวัติการเข้ าประชุมปี 2558
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
7/7 ครัง
 การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
12/12 ครัง
 การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง 3/3 ครัง
การมีส่วนร่ วมสร้ างประโยชน์ ให้ บริษทั เป็ นผูร้ ่ วมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริ หารงานและ
หลักการในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 3
ข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
4.

นายศิริชัย รัศมีจันทร์
อายุ 66 ปี
ตําแหน่ งปัจจุบันในบริ ษทั กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี ยง /
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร: -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้ าทีกรรมการ
 พ.ศ. 2543 หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 พ.ศ. 2543 หลักสู ตร Finance for Non-Finance Director Program
ประสบการณ์ การทํางาน
2539 - ปั จจุบนั กรรมการ
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
2541 - ปั จจุบนั กรรมการ และกรรมการบริ หาร
บมจ. สามารถเทลคอม
2543 - ปั จจุบนั รองประธานกรรมการบริ หาร
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
2547 - ปั จจุบนั กรรมการบริ หารความเสี ยง
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
2548 - ปั จจุบนั กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
2556 - ปั จจุบนั รองประธานกรรมการเพือความยังยืน
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
ปั จจุบนั
วิทยากร
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2551 - ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. วันทูวนั โปรเฟสชันแนล
2556 - ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. วันทูวนั (คอมโบเดีย)
2548 – ธ.ค. 2558 กรรมการบริ หารความเสี ยง
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
2551 - ธ.ค. 2558 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
2557 - ธ.ค. 2558 กรรมการ
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
2543 - 2556 กรรมการ
บจก. วันทูวนั คอนแทคส์
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง กรรมการ
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ 2 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2558)
ประวัติการเข้ าประชุ มในปี 2558
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
6/7
ครัง
 การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
12/12 ครัง
 การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
3/3
ครัง
 กรรมการกํากับดูแลกิจการ
2/2
ครัง
การมีส่วนร่ วมสร้ างประโยชน์ ให้ บริษทั เป็ นผูร้ ่ วมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้ างการบริ หารงาน
และหลักการในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 3
ข้ อมูลการถือหุ้นในบริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) ของผู้ทีได้ รับการเสนอชือ ณ วันที 21 มีนาคม 2559
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื อ

จํานวนหุ ้น*

คิดเป็ น % ของหุ ้นทังหมดทีมีสิทธิ ออกเสี ยง

ไม่มี

ไม่มี

2,428,976

0.867

3. นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

37,562

0.013

5. นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์

11,924

0.004

1. นายวิชยั ศรี ขวัญ
2. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์

หมายเหตุ

*

นับรวมหุ้ นของคู่สมรสและบุตรที ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งกรรมการและผู้บริหารในบริ ษทั จดทะเบียนและกิจการอืน
บริ ษทั จดทะเบียนอืน
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื อ

1. นายวิชยั ศรี ขวัญ

จํานวน

ประเภทกรรมการ

ไม่มี

ไม่มี

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอืน
บริ ษทั /กิจการทีแข่งขัน
(ทีไม่ใช่บริ ษทั
หรื อเกียวเนื องกับธุรกิจของ
จดทะเบียน)
บริ ษทั
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ไม่มี

2. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์

3

1. บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
กรรมการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ /
ประธานกรรมการเพือความยังยืน /
กรรมการผูอ้ าํ นวยการบริ หารความเสี ยง
2. บมจ. สามารถไอ-โมบาย
กรรมการ /ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง /
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การสายธุรกิจ
3. บมจ. สามารถเทลคอม
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร

52*

ไม่มี

3. นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

2

1.

4*

ไม่มี

4. นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์

2

25*

ไม่มี

บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
กรรมการบริ หารความเสี ยง
2. บมจ. สามารถไอ-โมบาย
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ /
กรรมการบริ หาร/ กรรมการบริ หารความเสี ยง /
ประธานกรรมการเพือความยังยืน

1. บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
กรรมการ /รองประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี ยง /
กรรมการกํากับดูแลกิจการ/
รองประธานกรรมการเพือความยังยืน
2. บมจ. สามารถเทลคอม
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
*
หมายเหตุ ส่ วนใหญ่ เป็ นบริ ษัทและบริ ษัทที เกี ยวข้ องของบริ ษัท
23

สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 3
ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอืน (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
1. นายวิชยั ศรี ขวัญ
ลําดับ
1

กิจการอืน (ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
-ไม่ ม-ี

2. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
ลําดับ
กิจการอืน (ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
1
บจก. สามารถ โมบาย เซอร์ วิสเซส
2
บจก. สามารถ มัลติมีเดีย
3
บจก. ไอ-โมบาย อินเตอร์ เนชันแนล
4
บจก. ไอ-โมบาย อินเตอร์ เทรด
5
บจก. สามารถ ไอ-โมบาย (มาเลเซี ย)
6
บจก. สามารถ ไอ-โมบาย อินโดนี เซี ย
7
บจก. เทเลคอนเนค
8
บจก. สามารถ อินเตอร์ แอคทีฟ มีเดีย
9
บจก. ไอ-สปอร์ ต
10
บจก. เบรนซอร์ ซ
11
บจก. เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ ทรี
12
บจก. ไอ-สปอร์ ต มีเดีย
13
บจก. ไอ-โมบาย พลัส
14
บจก. ไอ-โมบาย ไดเร็ ค
15
บจก. สยามสปอร์ ต เทเลวิชนั
16
บจก. สามารถ คอมเทค
17
บจก. สามารถบรอดแบนด์ เซอร์ วิสเซส
18
บจก. สามารถวิศวกรรม
19
บจก. พอสเน็ท
20
บจก. สามารถคอมมิวนิ เคชัน เซอร์ วิส
21
บจก. สามารถ อินโฟเนต
22
บจก. สามารถ เอ็ดเท็ค
23
บจก. สามารถ ยู-ทรานส์
24
บจก. สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์
25
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิ ค เซอร์ วิส
26
บจก. กัมปอต เพาเวอร์ แพลนท์

ลําดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

กิจการอืน (ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
บจก. แคมโบเดีย สามารถ
บจก. คอนแทค-อิน-วัน
บจก. ไทยเทรดเน็ท
บจก. สมาร์ ทเทอร์ แวร์
บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิง
บจก. สามารถ เรดิเทค
บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชันแนล โฮลดิง
บจก. เทด้า คอนสตรัคชัน
บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์)
บจก. สามารถ เวสท์ทูเพาเวอร์
บจก. วิไลลักษณ์อุตสาหกรรมการเกษตร
บจก. เวิลด์ พอร์ ต โฟลิโอ แมเนจเม้นท์
บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์
บจก. ภูผาธารา
บจก. เขตอุตสาหกรรมลพบุรี
บจก. เขตอุตสาหกรรมลพบุรี
บจก. เดอะมิวเซี ยม
บจก. สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์ วิส
บจก. เนอร์ วาน่า เมมโมเรี ยล ปาร์ ค
บจก. ซี เอสวี แอสเสท
บจก. เจริ ญตังพิรุฬห์
บจก. รังสิ ต ดีเวลล็อปเม้นท์
บจก. รังสิ ต รี เทล
บจก. ภูผาธารา เขาใหญ่
บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่
บจก. วิไลลักษณ์ (แคมโบเดีย)

ลําดับ

กิจการอืน (ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)

3. นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์
ลําดับ

กิจการอืน (ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)

1

บจก. วันทูวนั (คอมโบเดีย) จํากัด

3

บจก. สามารถ โมบาย เซอร์ วิสเซส

2

บจก. วันทูวนั โปรเฟสชันแนล

4

บจก. เดอะ เมมโมรี รี สอร์ ท
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 3
4. นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์
ลําดับ

กิจการอืน (ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)

ลําดับ

กิจการอืน (ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)

1

บจก.ทรานเส็ด เพาเวอร์ เซอร์ วิส

14

บจก.สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์ วิส

2

บจก.เทด้า

15

บจก.ไอ-โมบาย พลัส

3

บจก.สามารถบรอดแบนด์ เซอร์ วิสเซส

16

บจก.ไอ-โมบาย อินเตอร์ เทรด

4

บจก.พอสเน็ท

17

บจก.สามารถ มัลติมีเดีย

5

บจก.ไทยเทรดเน็ท

18

บจก.เบรนซอร์ ซ

6

บจก.สามารถ ยู-ทรานส์

19

บจก.สามารถ อินเตอร์ แอคทีฟ มีเดีย

7

บจก.สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์

20

บจก.วันทูวนั (แคมโบเดีย)

8

บจก.สามารถวิศวกรรม

21

บจก.วิชนั แอนด์ ซีเคียวริ ตี ซี สเต็ม

9

บจก.สามารถ เรดิเทค

22

บจก.คอนแทค-อิน-วัน

10

บจก.สามารถอินเตอร์ โฮลดิง

23

บจก.วันทูวนั โปรเฟสชันแนล

11

บจก.สามารถ โมบาย เซอร์ วิสเซส

24

บจก.เนอร์ วาน่าเมมโมเรี ยล ปาร์ ค

12

บจก.ไอ-โมบาย อินเตอร์ เนชันแนล

25

บจก.เทด้า คอนสตรัคชัน

13

บจก.สามารถรี เสิ ร์ชแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์
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