
 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
ประวัติของกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง 

 
ชือ่ – ชือ่สกุล   นางทรงศร ีศรรุีง่เรอืงจิต 
ต าแหน่ง    กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสี่ยง  
อายุ    56 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มถินุายน 2544 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 19 ปี 2 เดือน) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกิจ  สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย  ์
 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 119/2558 

สัดส่วนการถือหุน้ ณ 31 ธันวาคม 2562   3,500,000 หุน้ (1.17%)    
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไมม่ี- 
ประสบการณ ์  
บริษัท วินทค์อม เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

2544 – ปัจจบุนั       กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรหิาร  
ธ.ค.2562-ปัจจบุนั  กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

บริษัทยอ่ย 
2558 – ปัจจบุนั       กรรมการ บรษัิท วินทค์อม เทคโนโลยี (เมยีนมาร)์ จ ากัด 
2559 – ปัจจบุนั      กรรมการ บรษัิท วีเซิรฟ์พลสั จ ากัด 
พ.ค. 2561- ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท วินทค์อม เทคโนโลยี (เอสจี) จ ากดั 
ต.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไอ-ซีเคียว จ ากดั 

บริษัทจดทะเบยีน 
-ไมม่ี- 

กิจการทีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน 
-ไมม่ี- 

คุณสมบตัิต้องหา้มตาม พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
-ไมม่ี- 

สัดส่วนการเขา้ร่วมประชุมในปี 2562  กรรมการบรษัิท  5/5 ครัง้ 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)   กรรมการบรหิารความเสี่ยง -/- ครัง้ 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



 

สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
ประวัติของกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง 

 

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- 
 
สัดส่วนการเขา้ร่วมประชุมในปี 2562  กรรมการบรษัิท  5/5 ครัง้ 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)   กรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้ 
 

 

 
 

 

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


 

สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
ประวัติของกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง 

 

ชือ่ – ชือ่สกุล   นายธนชาติ นุ่มนนท ์
ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง  
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ    54 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

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

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 ปรญิญาเอก Electrical & Electronic Engineering University of Auckland , New Zealand  
 Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุน่ท่ี 4/2560 
 Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 242/2560 
 Role of the Chairman Program รุน่ท่ี 41/2560 
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 25/2560 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 121/2558 

สัดส่วนการถือหุน้ ณ 31 ธันวาคม 2562   100,000 หุน้ (0.03%) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไมม่ี- 
ประสบการณ ์  
บริษัท วินทค์อม เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ธ.ค.2562-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ธ.ค.2562-ปัจจบุนั  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทยอ่ย 
-ไมม่ี- 

บริษัทจดทะเบยีน 
2558 – ปัจจบุนั       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ฮิวแมนิกา้ จ ากัด (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท สยามอีสตโ์ซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั       กรรมการอิสระ บรษัิท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

กิจการทีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน  
2556 – ปัจจบุนั       กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม บรษัิท ไอเอ็มซี เอา้ทซ์อรส์ซึ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
2556 – ปัจจบุนั       กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
2562 – ปัจจบุนั       กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

คุณสมบตัิต้องหา้มตาม พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
-ไมม่ี- 

สัดส่วนการเขา้ร่วมประชุมในปี 2562  กรรมการบรษัิท      4/5 ครัง้ กรรมการบรหิารความเสี่ยง -/- ครัง้ 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)   กรรมการตรวจสอบ      4/4 ครัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  -/-  ครัง้ 


