บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 1

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

1. นายวิชัย ศรีขวัญ
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา
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- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร -ปริญญา
ตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
คณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) โดย สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุนที่ 119/2009
- หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) โดย สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุนที่ 22/2009
- หลักสูตร “การกํากับดูแลกิจการ
สําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน”
โดย สถาบันพัฒนากรรมการและ
ผูบริหารระดับสูงภาครัฐ รวมกับ
สถาบันพระปกเกลา

สัดสวน
ความสัมพันธ
ในการถือ ทางครอบครัว
หุน (%) ระหวางผูบริหาร
-

เอกสารแนบ 1 หนา 1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท

ชวงเวลา
2556-ปจจุบัน
2552-2554
2552-2554
2551-2553
2552
2551
2550-2551

-

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมการปกครอง

-

บมจ.วันทูวัน คอนแทคส
การไฟฟาสวนภูมิภาค
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
บมจ. ทีโอที
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
- รองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา
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- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- รัฐประศาสนศาสตร สาขาการจัดการ
ภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุนที่ 129/2010
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) โดย สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุนที่ 51/2006- หลักสูตร Role of the
Chairman Program (RCP) โดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย รุนที่ 73/2006
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
(วปรอ. 4414)
- หลักสูตร นักบริหารระดังสูง (นบส.1)
รุนที่ 26 (ก.พ.)
- หลักสูตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 11
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับ
กรรมการและผูบริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ 2
สถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหาร

สัดสวน
ความสัมพันธ
ในการถือ ทางครอบครัว
หุน (%) ระหวางผูบริหาร
-

เอกสารแนบ 1 หนา 2

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท

ชวงเวลา
2556-ปจจุบัน
2552-2554
2552-2554
2548-2554
2547-2553
2548-2551
2551

-

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองปลัดกระทรวง

-

บมจ.วันทูวัน คอนแทคส
บมจ. การบินไทย
บมจ. ขนสง
บมจ. วิทยุการบินแหงประเทศไทย
บจ. อุตสาหกรรมการบิน
บมจ. ทาอาศยานไทย
กระทรวงคมนาคม

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

3. นายแพทยระเฑียร ศรีมงคล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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-

-

-

-

ระดับสูงภาครัฐ (Public Director
Institute-PDI)
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 10
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (ศิริ
ราช) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา
หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) โดย สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุนที่ 8/2001
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุน 9 สถาบันพระปกเกลา
ปริญญาบัตร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักรภารรัฐรวมเอกชน (รุน
21) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

สัดสวน
ความสัมพันธ
ในการถือ ทางครอบครัว
หุน (%) ระหวางผูบริหาร

-

-

ชวงเวลา

2556-ปจจุบัน
2555-ปจจุบัน
2552-ปจจุบัน
2547-2555

2544-2555

2554
2553-2554
2551-2554
2551-2554
2551-2553

เอกสารแนบ 1 หนา 3

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท

- กรรมการ
- ประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการ
- รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- อนุกรรมการพิจารณา
ประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ดานการบริหาร
จัดการองคกร ชุดที่ 3 การ
ควบคุมและตรวจสอบภายใน
- อนุกรรมการจัดทําบันทึก
ขอตกลงและประเมินผลการ
ดําเนินงาน รัฐวิสาหกิจ
- รองกรรมการผูจัดการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ
- กรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ
- รองกรรมการผูจัดการใหญ
- กรรมการ

- บมจ.วันทูวัน คอนแทคส
- บมจ. บัตรกรุงไทย
- บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
- สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

- สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส
- สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

-

-

-

-

สัดสวน
ความสัมพันธ
ในการถือ ทางครอบครัว
หุน (%) ระหวางผูบริหาร

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุน 11
หลักสูตร Financial Statements
Demystified for Director จัดโดย
Thai Institute of Directors
หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับ
กรรมการและผูบริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุน
พิเศษ
หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) จัดโดย Thai
Institute of Directors
หลักสูตร Economic Leader Forum
(ELF) จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร
ธรรมศาสตร

ชวงเวลา
2550-2552

เอกสารแนบ 1 หนา 4

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท
- ที่ปรึกษา

- บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

4. นายแพทยไพโรจน บุญคงชื่น
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา
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- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) โดย สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุนที่ 41/2005
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐ
รวมเอกชนรุนที่ 21
- หลักสูตร CAGS in Finance วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงรุนที่ 11
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Strategy and Innovation of
Business in Asia Class 2 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดสวน
ความสัมพันธ
ในการถือ ทางครอบครัว
หุน (%) ระหวางผูบริหาร

ชวงเวลา
2556-ปจจุบัน
2554-ปจจุบัน

2546-ปจจุบัน

2547- 2555

2553-2554

เอกสารแนบ 1 หนา 5

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท
- กรรมการ
- รองผูอํานวยการศูนยการ
แพทยสมเด็จพระเทพรัตน
คณะแพทยศาสตร
- อาจารยหนวยประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร
- กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน
- ผูอํานวยการศูนยหัวใจ
หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม
คณะแพทยศาสตร

- บมจ.วันทูวัน คอนแทคส
- โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม

- โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

อายุ
(ป)
53

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

-

-

-

สัดสวน
ความสัมพันธ
ในการถือ ทางครอบครัว
หุน (%) ระหวางผูบริหาร
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา
พี่ชายของ
มหาวิทยาลัยนิวคาสตั้ล
นายวัฒนชัย
ประเทศออสเตรเลีย
นายธนานันท
หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐ
และนางสุกัญญา
รวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 18 จาก
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมือ
อาชีพ (DCP) โดย สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) โดย สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชวงเวลา
2551-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน
2539-ปจจุบัน
2538-ปจจุบัน
2536-ปจจุบัน
2536-ปจจุบัน
2549-2551
ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนา 6

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท
- ประธานกรรมการปริหาร
ความเสี่ยง
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- กรรมการ
- กรรมการ
- รองประธานบริหาร
ความเสี่ยง
- กรรมการ

- บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
-

บจ.วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. วันทูวัน คอนแทคส
บมจ. สามารถเทลคอม
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น

- บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
- บจ. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง
- บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
- บริษัทยอยและบริษัทรวมของบมจ.
สามารถ คอรปอเรชั่น (ดูรายละเอียดใน
ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและ
ผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

50

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic
Planning & Implementation,
University of Michigan Business
School
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Management Program จากประเทศ
อังกฤษ
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐ
รวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 21 จาก
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 11
จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) - หลักสูตรผูบริหาร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บ.ย.ส.) รุนที่ 15 จากวิทยาลัยการ
ยุติธรรม

สัดสวน
ความสัมพันธ
ในการถือ ทางครอบครัว
หุน (%) ระหวางผูบริหาร
นองชายของ
นายเจริญรัฐ
พี่ชายของ
นายธนานันทและ
นางสุกัญญา

ชวงเวลา
2548-ปจจุบัน
2547-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน
2539-ปจจุบัน
2536-ปจจุบัน
2536-ปจจุบัน
ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนา 7

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
- กรรมการผูอํานวยการบริหาร
ความเสี่ยง
- กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร
- กรรมการผูจัดการใหญ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

- บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
- บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
- บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
-

บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
บมจ. สามารถเทลคอม
บมจ. วันทูวัน คอนแทคส
บมจ. สามารถเทลคอม
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
บจ. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง
บริษัทยอยและบริษัทรวมของบมจ.
สามารถ คอรปอเรชั่น (ดูรายละเอียดใน
ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและ
ผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

7. นายธนานันท วิไลลักษณ
- กรรมการบริษัท

8. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูจัดการใหญและ
รักษาการณผูอํานวยการ
ฝาย การตลาดและการขาย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

อายุ
(ป)
46

47

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร
University of Florida
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) จัดโดย สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

- ปริญญาโท การตลาดระหวางประเทศ
(International Marketing)
มหาวิทยาลัยชูโอ ประเทศญี่ปุน
- ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สัดสวน
ความสัมพันธ
ในการถือ ทางครอบครัว
หุน (%) ระหวางผูบริหาร
นองชายของ
นายเจริญรัฐ
นายวัฒนชัย
และ
นางสุ
กัญญา

-

นองสาวของ
นายเจริญรัฐ
นายวัฒนชัย
และพี่สาวนาย
ธนานันท

เอกสารแนบ 1 หนา 8

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท

ชวงเวลา

-

บมจ. วันทูวัน คอนแทคส
บจ. สยามสปอรต ซินดิเคท
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น

-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ
สายธุรกิจ Mobile
Multimedia
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

-

-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

-

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัทยอยและบริษัทรวมของบมจ.
สามารถ คอรปอเรชั่น (ดูรายละเอียดใน
ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและ
ผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม)
บจ. เดอะ เมมโมรี่ รีสอรท
บจ. สมารท พลัสแคร
บจ. สมารท พารทเนอร
บมจ. วันทูวัน คอนแทคส
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
บจ.วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล

2556-ปจจุบัน
2554-ปจจุบัน
2552-ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน
2549-ปจจุบัน

-

2549-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน
2536-ปจจุบัน
ปจจุบัน

2553-ปจจุบัน
2552-ปจจุบัน
2552-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน
2552- 2556
ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

9. นายศิริชัย รัศมีจันทร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
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- ปริญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมือ
อาชีพ (DCP) จัดโดย สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance
Director Program จัดโดย สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

10. นายประชา พัทธยากร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
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- ปริญญาโท สาขาการเงินและธุรกิจ
ระหวางประเทศ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- Investment Banking License
สมาคมบริษัทหลักทรัพย
- หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัท

สัดสวน
ความสัมพันธ
ในการถือ ทางครอบครัว
หุน (%) ระหวางผูบริหาร
-

ชวงเวลา
2551-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
2547-ปจจุบัน
2541-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน
2539-ปจจุบัน
2548-2551
ปจจุบัน

-

-

2556-ปจจุบัน
2555-ปจจุบัน
2554-ปจจุบัน
2548-ปจจุบนั
2555- 2556
2548-2554
2548-2554

เอกสารแนบ 1 หนา 9

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท
- กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
- กรรมการ
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการ
- รองประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ
- กรรมการ

- กรรมการ
- รองกรรมการผูจัดการใหญ
- รองกรรมการผูจัดการใหญ
(บัญชีและการเงิน)
- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ/
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการผูอํานวยการ

- บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
-

บจ.วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
บมจ. สามารถเทลคอม
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
บมจ. วันทูวัน คอนแทคส
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บริษัทยอยและบริษัทรวมของบมจ.
สามารถ คอรปอเรชั่น (ดูรายละเอียดใน
ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและ
ผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม)
- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส
- บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
- บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
- บจ. พี แอ็ดไวซอรี่
- บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น
- บมจ. อีเทอรนิตี้ แกรนด โลจิสติคส
- บจ. ภารีสา คอรปอเรชั่น

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

-

-

-

-

สัดสวน
ความสัมพันธ
ในการถือ ทางครอบครัว
หุน (%) ระหวางผูบริหาร

มืออาชีพ (DCP) จัดโดย สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
หลักสูตร Monitoring the System of
Internal Control and Risk
Management (MIR)จัดโดย สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
หลักสูตร Monitoring the Internal
Audit Function (MIA) จัดโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Monitoring the Quality of
Financing Reporting (MFR)จัดโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ
(ACP)จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) จัดโดย สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

เอกสารแนบ 1 หนา 10

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

อายุ
(ป)

11.นางสาวดวงกมล ตันตระ
บัณฑิตย
- ผูจัดการอาวุโสสวนบัญชี
- รักษาการผูจัดการฝายบัญชี
และการเงิน

45

12. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน/1
- ผูอํานวยการฝายบริหาร
ลูกคาสัมพันธ
- รักษาการผูอํานวยการฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. รอยเอกพยุงศักดิ์ ศิลากุล
- รักษาการผูอํานวยการฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวน
ความสัมพันธ
ในการถือ ทางครอบครัว
หุน (%) ระหวางผูบริหาร

-

ชวงเวลา

2557 – ปจจุบัน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา

-

47

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร (Mini
MBA) สาขาบริหารธุรกิจ คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-

-

2545-ปจจุบัน

- ผูอํานวยการฝายบริหารลูกคา - บมจ. วันทูวัน คอนแทคส
สัมพันธ

51

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

-

2556-ปจจุบัน

- รักษาการผูอํานวยการฝาย
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- Chief Information Officer

2548 – ปจจุบัน

2548-2556

เอกสารแนบ 1 หนา 11

- ผูจัดการอาวุโสสวนบัญชี /
รักษาการผูจัดการฝายบัญชี
และการเงิน
- ผูจัดการอาวุโสสวนบัญชี

- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส

- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส

- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส
- บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

134. นางรัชดา นิวาศะบุตร
- ผูอํานวยการฝายธุรการ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา
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- ปริญญาตรี สาขาภาษาศาสตร
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร (Mini MBA)
สาขาบริหารธุรกิจ คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร
มหาบัณฑิต (การบริหารงานบุคคล)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(NIDA)
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหาร
รัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

145. นายวุฒินันท ชุมภู
- ผูอํานวยการฝายทรัพยากร
บุคคล

49

156. นางสาวชฎาภร ไพฑูรย
- เลขานุการบริษัท

33

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สมัย
ที่ 57 สํานักอบรมศีกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตสภา
- ใบอนุญาตวิชาชีพ ใบอนุญาตใหเปน
ทนายความ (ตั๋วทนายป 48) จากสภา
ทนายความ
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท สมาคม

สัดสวน
ความสัมพันธ
ในการถือ ทางครอบครัว
หุน (%) ระหวางผูบริหาร
-

ชวงเวลา
2555-ปจจุบัน
2548-2555

-

-

พ.ย.2556-ปจจุบัน
ก.พ.-ต.ค.2556
2555-ก.ย.2556
2554-ต.ค.2556
2554-2556
2551-2553

-

-

2557 – ปจจุบัน
2556 – 2557
2555 – 2556
2554 – 2555
2553 – 2554
2548 – 2553
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท
- ผูอํานวยการฝายธุรการ
- ผูจ ัดการทั่วไป
Turnkey Business Unit

- ผูอํานวยการฝายทรัพยากร
บุคคล
- ที่ปรึกษาดานทรัพยากรบุคคล
- ที่ปรึกษาดานทรัพยากรบุคคล
- ที่ปรึกษาดานทรัพยากรบุคคล
- นักแปลอิสระ
- นักแปลอิสระและที่ปรึกษา
ทรัพยากรบุคคล
- เลขานุการบริษัท
- ผูชวยเลขานุการบริษัท
- ที่ปรึกษากฎหมายและ
เลขานุการบริษัท
- ทนายความอิสระ
- ผูชวยผูจัดการฝายกฎหมาย
- นิติกร ระดับ 6 กลุมดําเนินคดี
ฝายคดี

- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส
- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส

- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส
-

บจ. เอ็นเทค แอสโซซิเอท
บมจ. วันทูวัน คอนแทคส
บจ. ระยอง อีซูซุเซลส
บจ. เอ็กซเปอรเน็ท

- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส
- บมจ. ไทยฟลมอินดัสตรี่
- บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย

- บจ. บริหารสินทรัพย สุขุมวิท
- บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวน
ความสัมพันธ
ในการถือ ทางครอบครัว
หุน (%) ระหวางผูบริหาร

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการจัดทํารายงานการ
ประชุม สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
/1
หมายเหตุ คุณรุงจีรา ไกรวิวัฒน ไดรับการแตงตั้งในตําแหนงผูอํานวยการฝายบริหารการบริการลูกคาสัมพันธจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปนที่เรียบรอยแลว สวนตําแหนงรักษาการผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู
ระหวางรอการแตงตั้งอยางเปนทางการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป
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