สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และข้อมูลกรรมการบริษัท ทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ

นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทยั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
50 ปี
ไทย

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ 16 มีนาคม 2558 (จานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการ 7 ปี 1 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
 Doctor of Philosophy in Business Administration (Accounting), Oklahoma State University
 Director Accreditation Program (DAP) รุ น่ ที่ 106/2556
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ น่ ที่ 23/2559
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
2558 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบนั
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทย่อย
-ไม่มีบริษัทจดทะเบียน
2563 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเซทไวส์ จากัด (มหาชน)
กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2562 – ปัจจุบนั
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 – ปัจจุบนั
รองศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 – ปัจจุบนั
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัม ภ์
2538 – 2562
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 – 2561
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2554 – 2560
ผูช้ ่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 – 2560
เลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด
-ไม่มีการมีส่วนใดเสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุม
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ
การมี/ไม่มีส่วนใดเสียพิเศษในวาระทีเ่ สนอในการประชุม
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
คณะกรรมการบริษัท
5/5
ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
ครัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2/2
ครัง้
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
1/1
ครัง้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และข้อมูลกรรมการบริษัท ทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
สัญชาติ

นายธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
56 ปี
ไทย

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ 16 มีนาคม 2558 (จานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการ 7 ปี 1 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
 Doctor of Philosophy in Engineering, University of Auckland, New Zealand
 Master of Engineering (Electrical and Electronic), University of Auckland, New Zealand
 Bachelor of Engineering, Khon Kaen University
 Director Accreditation Program (DAP) รุ น่ ที่ 121/2558
 Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ น่ ที่ 6/2560
 Director Certification Program (DCP) รุ น่ ที่ 242/2560
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ น่ ที่ 41/2560
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ น่ ที่ 25/2560
 Financial Statement for Directors (FSD) รุ น่ ที่ 35/2561
 Strategic Board Master Class (SBM) รุ น่ ที่ 5/2561
 Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ น่ ที่ 19/2563
 Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ น่ 2/2564
 Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ น่ 36/2564
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์

-ไม่มี-

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
2558 – ปัจจุบนั
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบนั
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบนั
บริษัทย่อย
-ไม่มีบริษัทจดทะเบียน
2558 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั
2562 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอีสต์โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซึง่ (ประเทศไทย) จากัด
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒสิ ภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2562 – ปัจจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒสิ ภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2564 – ปัจจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒสิ ภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด
-ไม่มีการมีส่วนใดเสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุม
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ
การมี/ไม่มีส่วนใดเสียพิเศษในวาระทีเ่ สนอในการประชุม
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี

5/5
4/4
2/2
2/2
1/1

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
กรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้

1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่เี กี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่
สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของผูท้ ่มี ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษัท
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ

5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้
ถือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ

6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิ ชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ

7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้ ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ใน
ห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของ
จานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท

