
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 
ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 
ชื่อ – ชื่อสกุล   นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ 
ต าแหน่ง    กรรมการ 
อายุ    56 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  
 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2002 
 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 1/2006 และรุ่นท่ี 2/2007 
 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 5/2015 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561   -ไมม่ี-    
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไมม่ี- 
ประสบการณ์  
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
2543 – ปัจจบุนั       กรรมการ  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
2542 – ปัจจบุนั       กรรมการผู้จดัการ บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จ ากัด 
 2542 – ปัจจบุนั       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
2543 – ปัจจบุนั      กรรมการ บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จ ากัด 
2546 – ปัจจบุนั      กรรมการ บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จ ากัด  
2551 – ปัจจบุนั      กรรมการ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากัด  
2552 – ปัจจบุนั      กรรมการ บริษัท วีเฮลท์ ทรีซิกตี ้จ ากดั 
2553 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท โคแอน จ ากัด 
2556 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2556 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท บลฟิูช โซลชูัน่ จ ากัด  
2557 – ปัจจบุนั       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากัด 
2557 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท บีซีบีจี จ ากัด  
2558 – ปัจจบุนั        กรรมการ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมยีนมาร์) จ ากัด 
2558- ปัจจบุนั      กรรมการ VNET CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD 
2559 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท วีเซิร์ฟพลสั จ ากัด   
2559 – ปัจจบุนั       กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  
   แอสเซท พลสั จ ากัด 
ก.พ. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฟอร์ไซท์ โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
เม.ย. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มญัจา จ ากัด 
ม.ิย. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ Japan Strategic Capital Co., Ltd. 
ต.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จ ากดั 

 



 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 
ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล   นายปัญญ์  เกษมทรัพย์ 

ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ 
อายุ    50 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต ด้านกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ  
    มหาวิทยาลยั เซ้าเทิร์น เมโทดิส สหรัฐอเมริกา 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 140/2010 
 Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 10/2010 
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 37/2011 
 Advanced Audit Committee Program (AACP 8/2012)  

- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นท่ี 6/2011 

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 11/2011 

- Monitoring Quality of Financial reporting (MFR) รุ่นท่ี14/2012 

- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นท่ี 12/2012 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561   100,000 หุ้น (0.03%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไมม่ี- 
ประสบการณ์  
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั       กรรมการอิสระ  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น  
2545 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จ ากัด   
2545 – ปัจจบุนั       ทนายความหุ้นส่วน (Partner) และกรรมการผู้จดัการ บริษัท คอมพาสลอว์ จ ากัด    
2552 – ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จ ากัด 
2554 – 2559            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากัด 
2556 – ปัจจบุนั       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทพธานีกรีฑา จ ากัด (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จ ากัด 
พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน)  
ม.ิย 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากัด 

 

 

 



 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 
ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล   นายเกรียงไกร บญุเลิศอทุยั 
ต าแหน่ง    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    47 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 Doctor of Philosophy in Business Administration (Accounting), Oklahoma State University  
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 106/2013 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 23/2016 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561   100,000 หุ้น (0.03%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไมม่ี- 
ประสบการณ์  
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั       กรรมการตรวจสอบ  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น  
2538 – ปัจจบุนั  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2554 – 2560       ผู้ช่วยอธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2554 – 2560       เลขานกุารคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี  
   สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถัมภ์  
2554 – 2561       คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
2560 – ปัจจบุนั      ท่ีปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี  
    สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
 


