
 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
ประวัตขิองกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลือกต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 
ชื่อ – ชื่อสกุล   นางทรงศรี ศรีรุง่เรืองจิต 
ต าแหน่ง    กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรหิาร  
    กรรมการบรหิารความเส่ียง (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) 
อายุ    58 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 1 มิถนุายน 2544 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 20 ปี 10 เดือน) 

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

 ปรญิญาตรี คณะบรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 
 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 119/2558 

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564   -ไม่มี-  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ ์  
บริษัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

2544 – ปัจจบุนั   กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรหิาร (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) 
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบนั  กรรมการบรหิารความเส่ียง 
 
บริษัทย่อย 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการ บรษิัท วินทค์อม เทคโนโลยี (เมียนมาร)์ จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั   กรรมการ บรษิัท วีเซริฟ์พลสั จ ากดั 
พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท วินทค์อม เทคโนโลยี (เอสจี) จ ากดั 
ต.ค. 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ไอ-ซีเคียว จ ากดั 

บริษัทจดทะเบียน 
-ไม่มี- 

กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
-ไม่มี- 

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 
-ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564  คณะกรรมการบรษิัท    5/5 ครัง้   
     คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  2/2 ครัง้ 
     ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   1/1 ครัง้ 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า นางทรงศรี ศรีรุง่เรืองจิต เป็นผูมี้คณุสมบตักิาร
เป็นกรรมการครบถว้นตามท่ีไดก้  าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งแลว้   
 

 

 



 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
ประวัตขิองกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลือกต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

ชื่อ – ชื่อสกุล   นายสรรพชัญ โสภณ 
ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    68 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2558 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 7 ปี 1 เดือน) 

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

• 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 
สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564   -ไม่มี- 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ ์ 
บริษัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
บริษัทย่อย 
-ไม่มี- 
 
บริษัทจดทะเบียน 
ก.พ. 2562 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
2553 – ปัจจบุนั   กรรมการ บรษิัท ราชบรุี ฟิวเจอร ์จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ บรษิัท สรรพชัญ แอนด ์แอสโซซเิอตส ์จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท มสูตาช ตรงั จ ากดั 

 
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 
-ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564  คณะกรรมการบรษิัท    5/5 ครัง้ 
     คณะกรรมการตรวจสอบ     4/4 ครัง้  
     ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   1/1 ครัง้ 

 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า นายสรรพชัญ โสภณ เป็นผูมี้คณุสมบตักิาร
เป็นกรรมการครบถว้นตามท่ีไดก้  าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งแลว้ 

 

 

 



 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
ประวัตขิองกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลือกต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล   นายปัญญ ์เกษมทรพัย ์

ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ    53 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 18 เมษายน 2559 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 6 ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

 ปรญิญาโท นิตศิาสตรม์หาบณัฑิต ดา้นกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยั เซา้เทริน์ เมโทดสิ สหรฐัอเมรกิา 

 Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 140/2553 
 Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ท่ี 10/2553 
 Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 37/2554 
 Advanced Audit Committee Program (AACP 8/2555) 
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ท่ี 6/2554 
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ท่ี 11/2554 
- Monitoring Quality of Financial reporting (MFR) รุน่ท่ี14/2555 
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุน่ท่ี 12/2555 
สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564   -ไม่มี- 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ ์  

บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 

2559 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ 
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
บริษัทย่อย 
-ไม่มี- 

บริษัทจดทะเบียน 
ม.ิย 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บรษิัท คอปเปอรไ์วรด์ จ  ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เทพธานีกรีฑา จ ากดั (มหาชน) 
พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทน, กรรมการลงทนุ 
   บรษิัท เดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 
เม.ย. 2564 –ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการลงทนุ บรษิัท บีจี คอนเทนเนอร ์กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2545 – ปัจจบุนั   กรรมการ บรษิัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จ ากดั 
2545 – ปัจจบุนั   ทนายความหุน้ส่วน (Partner) และกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท คอมพาสลอว ์จ ากดั 
2552 – ปัจจบุนั   กรรมการ บรษิัท เพอซเิวียแรนซ ์จ ากดั 
 
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 
-ไม่มี- 
 



 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564  คณะกรรมการบรษิัท    5/5 ครัง้  
     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ 
     ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   1/1 ครัง้ 
 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า นายปัญญ ์เกษมทรพัย ์เป็นผูมี้คณุสมบตักิาร
เป็นกรรมการครบถว้นตามท่ีไดก้  าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งแลว้  


