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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และข้อมูลกรรมการบริษัท ทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล   นายสรรพชัญ โสภณ 

ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    67 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2558 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 6 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 2563   -ไม่มี-    

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ ์  

บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 

2558 – ปัจจบุนั       กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทย่อย 
-ไม่มี- 
บริษัทจดทะเบียน 
ก.พ. 2562 -ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชั่น จ ากดั (มหาชน)  
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท มสูตาช จ ากดั 
2553 – ปัจจบุนั       กรรมการ บรษิัท มสูตาช ราชบรุี จ  ากดั 
2553 – ปัจจบุนั       กรรมการ บรษิัท ราชบรุี ฟิวเจอร ์จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั       กรรมการ บรษิัท สรรพชัญแอนดแ์อสโซซเิอตส ์จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั       กรรมการ บรษิัท มสูตาช ตรงั จ ากดั  
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 
-ไม่มี- 
การมีส่วนใดเสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม 

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 

การมี/ไม่มีส่วนใดเสียพเิศษในวาระทีเ่สนอในการประชุม 

-ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563  คณะกรรมการบรษิัท    7/7 ครัง้  
     คณะกรรมการตรวจสอบ     4/4 ครัง้ 
     ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   1/1 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
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และข้อมูลกรรมการบริษัท ทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล   นายธนชาต ินุ่มนนท ์

ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
    ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ    55 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2558 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 6 ปี 1 เดือน) 

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

 ปรญิญาเอก Electrical & Electronic Engineering University of Auckland, New Zealand 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 122/2558 
 Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุน่ท่ี 6/2560 
 Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 242/2560 

 Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 41/2560 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 25/2560 
 Financial Statement for Directors (FSD) รุน่ท่ี 34/2560 
 Strategic Board Master Class (SBM) รุน่ท่ี 5/2561 
 Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุน่ท่ี 19/2563 
สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563   100,000 หุน้ (0.03%)    

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ ์  

บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 

2558 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบนั  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัทย่อย 
-ไม่มี- 
บริษัทจดทะเบียน 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท สยามอีสตโ์ซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ บรษิัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
2556 – ปัจจบุนั กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม บรษิัท ไอเอ็มซี เอา้ทซ์อรส์ซึง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 
-ไม่มี- 
การมีส่วนใดเสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม 

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 

การมี/ไม่มีส่วนใดเสียพเิศษในวาระทีเ่สนอในการประชุม 

-ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563  คณะกรรมการบรษิัท    7/7 ครัง้  
     คณะกรรมการตรวจสอบ     4/4 ครัง้ 
     คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   2/2 ครัง้ 
     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ 
     ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   1/1 ครัง้ 
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กรรมการอิสระมีคณุสมบตัติามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดงันี ้ 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นีใ้หน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนเขา้ด  ารงต  าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่
สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคมุ
ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท 
ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้
ถือหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ให้
เขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัใน
หา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ
บรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
 


