
 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
ประวัตขิองกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลือกต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 
ชื่อ – ชื่อสกุล   นายณรงค ์อิงคธ์เนศ 
ต าแหน่ง    ประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร  
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) 
อายุ    63 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 29 กนัยายน 2535 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 28 ปี 7 เดือน) 

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ California State University, USA 
 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 97/2555 

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563   219,999,800 หุน้ (73.33%)  

ถือหุน้ผ่าน บรษิัท วีเน็ท แคปปิทอล จ ากดั และ บรษิัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จ ากดั   
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ ์  
บริษัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

2535 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) 
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบนั  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทย่อย 
ส.ค. 2559 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บรษิัท วีเซริฟ์พลสั จ ากดั 
ต.ค. 2561 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท ไอ-ซีเคียว จ ากดั 

บริษัทจดทะเบียน 
2551 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บรษิัท คอปเปอร ์ไวรด์ จ  ากดั (มหาชน) 

กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2534 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บรษิัท วีเน็ท แคปปิทอล จ ากดั 
2534 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บรษิัท ไทยอินควิเบเตอร ์ดอท คอม จ ากดั 
2552 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บรษิัท วีเฮลท ์ทรีซกิตี ้จ  ากดั 
2559 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ VNET Seed Capital (Singapore) PTE., LTD. 

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 
-ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563  คณะกรรมการบรษิัท    7/7 ครัง้   
     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ 
     ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   1/1 ครัง้ 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า นายณรงค ์อิงคธ์เนศ เป็นผูมี้คณุสมบตักิาร
เป็นกรรมการครบถว้นตามท่ีไดก้  าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งแลว้   
 



 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
ประวัตขิองกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลือกต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

ชื่อ – ชื่อสกุล   นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์
ต าแหน่ง    กรรมการบรหิาร (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) 
อายุ    58 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 2 พฤษภาคม 2543 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 20 ปี 11 เดือน) 

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

• ปรญิญาตรีและปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 3821 
• สมาชิกผูท้รงคณุวฒุอิาวโุส (Fellow Member) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
• Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 17/2545 
• Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 1/2549, 2/2550  
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ท่ี 5/2558 
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ท่ี 15/2563  

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563   -ไม่มี- 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ ์ 
บริษัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
2543 – ปัจจบุนั   กรรมการบรหิาร (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) 

บริษัทย่อย 
ส.ค. 2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิัท วีเซริฟ์พลสั จ ากดั 
ต.ค. 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ไอ-ซีเคียว จ ากดั 
บริษัทร่วม 
ก.ย. 2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เอ็มอินเทลลิเจนซ ์จ ากดั 
 
บริษัทจดทะเบียน 
2551 – ปัจจบุนั   กรรมการ บรษิัท คอปเปอร ์ไวรด์ จ ากดั (มหาชน) 
2542 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ 
   จ ากดั (มหาชน) 
ก.ค. 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการบรษิัท เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) 

กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
2542 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท วีเน็ท แคปปิทอล จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการ บรษิัท วีเน็ท พาวเวอร ์จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั     กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั   กรรมการ บรษิัท ฟอรไ์ซท ์โฮลดิง้ส ์จ  ากดั 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการ VNET SEED CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. 
2557 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั   กรรมการ บรษิัท บลฟิูช โซลชูั่น จ ากดั 
 



 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 
-ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563  คณะกรรมการบรษิัท    7/7 ครัง้  
     ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   1/1 ครัง้ 

 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์เป็นผูมี้คณุสมบตักิาร
เป็นกรรมการครบถว้นตามท่ีไดก้  าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
ประวัตขิองกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลือกต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล   นายเกรียงไกร บญุเลิศอทุยั 

ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
อายุ    49 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

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

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

 Doctor of Philosophy in Business Administration (Accounting), Oklahoma State University, USA 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 106/2556 
 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 กรรมการตรวจสอบ 
ธ.ค. 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการบริหารความเส่ียง  

บริษัทย่อย 
-ไม่มี- 

บริษัทจดทะเบียน 
-ไม่มี- 
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2562 – ปัจจบุนั   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
2562 – ปัจจบุนั   รองศาสตราจารย ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
2560 – ปัจจบุนั   ท่ีปรกึษาคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี ดา้นการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
2554 – 2561   คณะกรรมการการอาชีวศกึษา กรมอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 
2554 – 2560   ผูช้่วยอธิการบดี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
2554 – 2560   เลขานกุารคณะกรรมการวชิาชีพบญัชี ดา้นการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
2538 – 2562   ผูช้่วยศาสตราจารย ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 
-ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัท    7/7 ครัง้  
 คณะกรรมการตรวจสอบ     4/4 ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  2/2 ครัง้ 
 ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   1/1 ครัง้ 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า นายเกรียงไกร บญุเลิศอทุยั เป็นผูมี้คณุสมบตัิ
การเป็นกรรมการครบถว้นตามที่ไดก้  าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดร้บัความเหน็ชอบจากหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งแลว้  


