
เอกสารแนบ B 
 

 
ประวัตกิรรมการเพื(อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉนัทะ 
 
 
ชื อ-สกลุ นายสุวิทย์  จินดาสงวน 

ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ  
ตําหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /       
 กรรมการกาํกับดูแลบรรษัทภบิาล 
อาย ุ %E ปี 
คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวติัการอบรมหลกัสตูรของ  Risk Management Committee Program (RMP 1/2013) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) Advance Audit Committee Program (4/2554) 
 Monitoring the Quality Financial Report (2551) 
 The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)   
 The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549) 
 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) 
 Audit Committee Program (ACP4/2548)  
 Directors Certification Program (DCP44/2547) 
 Directors Accreditation Program (DAP14/2547) 
การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -    
จํานวนปีที เป็นกรรมการ �I ปี & เดอืน 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื น ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบวิชั น (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
      คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 
      บริษัท อสมท จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกจิการอื นที ไม่ใช่ ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียน บริษัท อินเตอร์เน็ท โซลชูั น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จํากดั 

 บริษัท ไวด์ ไว แม็กซ์ จํากดั  
 บริษัท ฏีมแอ็ด คอร์ปอเรชั น จาํกดั 

ตําแหน่งในกจิการที แข่งขนัเกี ยวเนื องกบัธรุกจิของ - ไม่มี - 
บริษัทฯที อาจทําให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
 



ประสบการณ์ $%"& – $%%& กรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
ประวติัการทําผิดทางกฎหมายในระยะ �I ปีที ผ่านมา -  ไม่มี - 
 การเข้าร่วมประชมุ (ในรอบปี $%%&) 
 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  &/&  ครั �ง  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  %/%  ครั �ง 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพจิารณาคณะกรรมกํากบัดแูล 
     บรรษัทภิบาล �/� ครั �ง   

คณุสมบตัิต้องห้าม  - ไม่มีประวตัิการกระทาํความผิดอาญาในความผิดที เกี ยวกบัทรัพย์ 
     ซึ งได้กระทําโดยทจุริต 
- ไม่มีประวตัิการทํารายการที อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
    กบับริษัทฯ ในรอบปีที ผ่านมา  

 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ B 
 
ประวัตกิรรมการเพื(อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉนัทะ 
 
ชื อ-สกลุ นายนรรัตน์ ลิ(มนรรัตน์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 

ตําแหน่งปัจจบุนั ประธานกรรมการกาํกบัดูแลบรรษัทภบิาล / กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ /  

  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
อาย ุ %% ปี 
คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
 มหาวิทยาลยัคอร์แนล, นิวยอร์ค, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวติัการอบรมหลกัสตูรของ  Directors Certification Program (DCP initial)                                 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) Finance for Non-Finance Director (FND-$%"@) 
การถือหุ้นในบริษัท  - ไม่มี –  
จํานวนปีที เป็นกรรมการ B ปี ! เดือน 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื น ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลชูั น จํากดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกจิการที ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีน ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานอาํนวยการ      
  บริษัท เอเซียแอสเซทแมเนจเม้นท์ จํากดั 
 ที(ปรึกษา     
 ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
 อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 กรรมการ     
 บริษัท น.รัตนาลยั จํากดั  
ตําแหน่งในกจิการที แข่งขนัเกี ยวเนื องกบัธรุกจิของ -  ไม่ม ี - 
บริษัทที อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ประสบการณ์  $%"�- ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานอาํนวยการ  

บริษัท เอเซียแอสเซทแมเนจเม้นท์ จํากดั 



   
ประวติัการทําผิดทางกฎหมายในระยะ �I ปีที ผ่านมา -  ไม่ม ี-  

 
 
 

  

การเข้าร่วมประชมุ (ในรอบปี $%%&) 
 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  &/&  ครั �ง  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ %/%  ครั �ง 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนและสรรหา �/� ครั �ง 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมกํากบัดแูลภิบาล  �/� ครั �ง   

คณุสมบตัิต้องห้าม 
 

 

 - ไม่มีประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดที เกี ยวกบัทรัพย์ 
     ซึ งได้กระทําโดยทจุริต 
- ไม่มีประวติัการทํารายการที อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
    กบับริษัทฯ ในรอบปีที ผ่านมา  




