
 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 

นิยามกรรมการอสิระของบริษัท และขอ้มลูกรรมการบริษัท ทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 

 

ชือ่ – ชือ่สกุล   นายสรรพชัญ โสภณ 

ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    66 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มนีาคม 2558 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5 ปี 5 เดือน) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 ปรญิญาโท Master of Business Administration Western Michigan University , USA  
 Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 49/2547 
 Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2558 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 23/2559 

สัดส่วนการถือหุน้ ณ 31 ธันวาคม 2562   200,000 หุน้ (0.07%)    

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไมม่ี- 
ประสบการณ ์  

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลย ีจ ำกัด (มหำชน) 

2558 – ปัจจบุนั       กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทยอ่ย 
-ไมม่ี- 

บริษัทจดทะเบยีน 
ก.พ. 2562 -ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษัิท มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชั่น จ ากัด (มหาชน)  

กิจการทีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน  
2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท มสูตาช จ ากัด 
2553 – ปัจจบุนั       กรรมการ บรษัิท มสูตาช ราชบรุ ีจ  ากัด 
2553 – ปัจจบุนั       กรรมการ บรษัิท ราชบรุ ีฟิวเจอร ์จ ากัด 
2555 – ปัจจบุนั       กรรมการ บรษัิท สรรพชัญแอนดแ์อสโซซิเอตส ์จ ากัด 
2557 – ปัจจบุนั       กรรมการ บรษัิท มสูตาช ตรงั จ ากดั  

คุณสมบตัิต้องหา้มตาม พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
-ไมม่ี- 
 

การมสี่วนใดเสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม 

วาระท่ี 4 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZkKbftLzUAhVEpY8KHZMZBjcQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thai-iod.com%2Fth%2Fdirector-training-detail.asp%3Fid%3D111&usg=AFQjCNFRTeKMMVSF_KRGVgPxF7PcGDeURA
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัท และขอ้มลูกรรมการบริษัท ทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 

 

ชือ่ – ชือ่สกุล   นายเกรยีงไกร บญุเลิศอทุยั 

ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
อายุ    48 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มนีาคม 2558 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5 ปี 5 เดือน) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 Doctor of Philosophy in Business Administration (Accounting), Oklahoma State University  

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 106/2556 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 23/2559 

สัดส่วนการถือหุน้ ณ 31 ธันวาคม 2562   100,000 หุน้ (0.03%)    

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไมม่ี- 
ประสบการณ ์  

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลย ีจ ำกัด (มหำชน) 

2558 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ธ.ค. 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

บริษัทยอ่ย 
-ไมม่ี- 

บริษัทจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 

กิจการทีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน  
2562 – ปัจจบุนั  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชีจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

2562 – ปัจจบุนั   รองศาสตราจารย ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2560 – ปัจจบุนั   ท่ีปรกึษาคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

2554 – 2561   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

2554 – 2560   ผูช้่วยอธิการบดี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2554 – 2560   เลขานกุารคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

คุณสมบตัิต้องหา้มตาม พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
-ไมม่ี- 
การมสี่วนใดเสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม 
-ไมม่ี- 



 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 

กรรมการอิสระมคีณุสมบตัิตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดงันี ้ 

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมสีิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นีใ้หน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมสี่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปีก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3. ไมม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้ งคู่
สมรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อี  านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุม
ของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย  

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกิจกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย  บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ีอ านาจ
ควบคมุของผูท่ี้มคีวามสมัพนัธท์างธรุกิจกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี  านาจควบคมุของบริษัท 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี  านาจควบคมุของบรษัิท  และไมเ่ป็นผู้
ถือหุน้ท่ีมนียั ผูม้อี  านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมผีูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี  านาจควบคมุของบรษัิทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ให้
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ับ
ค่าบรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท 
และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมนียั ผูม้อี  านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดังกล่าว
มาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยใน
หา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมสีิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ
บรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

9. ไมม่ลีกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบรษัิท 
 


