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ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเปนผูรับมอบฉันทะ 
 
ชื่อ-สกุล      นายสุวิทย  จนิดาสงวน  
ประเภทกรรมการ     กรรมการท่ีเปนอิสระ 
ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /       

กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล 
อาย ุ      58 ป 
คุณวุฒิการศกึษาสูงสดุ    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ประวัติการอบรมหลักสตูรของ     Advance Audit Committee Program (4/2554) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  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) 

การถือหุนในบริษัทฯ     0.07% (500,000 หุน)    
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ    8 ป 11 เดือน 
ตําแหนงในบริษทัจดทะเบียนอื่น   ปจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
        บริษัท เอสไอเอส ดสิทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
       คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
       บริษัท อสมท จํากดั (มหาชน) 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน  ปจจุบัน ประธานกรรมการ 
      บริษัท อินเตอรเน็ท โซลูชั่น แอนด เซอรวิส โพรวายเดอร จํากดั 
      บริษัท ไวด ไว แมก็ซ จํากดั  
ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ  - ไมมี – 
บริษัทฯท่ีอาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน 
ประสบการณ  2546 – 2550 กรรมการตรวจสอบ  
   บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 
ประวัติการทําผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  - ไมมี - 
การเขารวมประชุม  
(ในรอบป 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 

 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6  คร้ัง  
- เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 คร้ัง 

คุณสมบัตติองหาม  - ไมมีประวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผิดท่ีเกีย่วกบั
ทรัพยซึ่งได กระทําโดยทุจริต 

- ไมมีประวัตกิารทํารายการที่อาจเกดิความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมา  



สิ่งท่ีสงมาดวย 9 

 

72 

 

 
 
ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเปนผูรับมอบฉันทะ 
 
ช่ือ-สกุล      นางสาวพจนีย  ธนวรานชิ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเปนอิสระ  
ตําแหนงปจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
อาย ุ      66 ป 
สัญชาต ิ      ไทย 
คุณวุฒิการศกึษาสูงสดุ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   

Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ดวยทุน  USAID) 
ประวัติการอบรมหลักสตูรของ    Financial Institutions Governance Program (2/2554) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  Audit Committee Program (ACP 32/2553) 
      The Role of Compensation Committee Program (RCC4/2550) 

The Role of Chairman Program (RCP13/2549) 
Directors Certificate Program (DCP 17/2545) 

การถือหุนในบริษัทฯ     0%  (-0- หุน)  
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ    5 ป 1 เดือน 
ตําแหนงในบริษทัจดทะเบียนอื่น ปจจุบัน กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 
   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากดั (มหาชน) 
 ปจจุบัน กรรมการอิสระ 
   บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากดั (มหาชน) 
   บริษัท เบอรลี่ ยคุเกอร จํากดั (มหาชน) 
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
      ประจํากระทรวงพาณิชย 

 ปจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 3 - กฎหมายเกีย่วกับการเงิน)   
      สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 ปจจุบัน ผูทรงคุณวุฒิ 
      คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย 
ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ  - ไมมี – 
บริษัทฯท่ีอาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน 
ประสบการณ 2549 - 2551 รองประธานสภานิติบัญญัตแิหงชาติ  
      สภานติิบัญญตัแิหงชาติ 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณชิย   
   กระทรวงพาณิชย 

  ที่ปรึกษาคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาตฝิายเศรษฐกิจ 
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาตดิานเศรษฐกิจ 
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 2544 – 2551 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน 
   ธนาคารแหงประเทศไทย 
 2545 - 2550 ประธานกรรมการ 
   สถาบันประกันภยัไทย 
ประวัติการทําผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  - ไมมี - 
การเขารวมประชุม  
(ในรอบป 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 

 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิัท  6/6  คร้ัง  
- เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 คร้ัง 

คุณสมบัตติองหาม  - ไมมีประวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผิดท่ีเกีย่วกบั
ทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

- ไมมีประวัตกิารทํารายการที่อาจเกดิความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา  
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ประวัติกรรมการเพ่ือพิจารณาเปนผูรับมอบฉันทะ 
  
ชื่อ-สกุล      นายนรรัตน  ลิม่นรรัตน 
ประเภทกรรมการ     กรรมการท่ีเปนอิสระ 
ตําแหนงปจจุบัน ประธานกรรมการกํากับดแูลบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและ
สรรหา 

 อาย ุ      54 ป 
สัญชาต ิ      ไทย 
คุณวุฒิการศกึษาสูงสดุ    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
      มหาวิทยาลยัคอรแนล, นิวยอรค, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การผานหลกัสตูรอบรมของ     Directors Certification Program (DCP initial) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  Finance for Non-Finance Director (FND-2547) 
การถือหุนในบริษัทฯ     0%  (-0- หุน) 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ    6 ป 8 เดือน 
ตําแหนงในบริษทัจดทะเบียนอื่น    - ไมมี -  
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   กรรมการ / ประธานอํานวยการ 
      บริษัท เอเซียแอสเซทแมเนจเมนท จํากัด 

ที่ปรึกษา 
      ตลาดหลกัทรัพย เอม็ เอ ไอ  
      อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบยีน 
      ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย   
ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ  -  ไมมี  - 
บริษัทฯท่ีอาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน 
ประสบการณ      -  ไมมี  - 
ประวัติการทําผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  -  ไมมี  - 
การเขารวมประชุม  
(ในรอบป 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 

 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั  6/6  คร้ัง  
- เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 คร้ัง 

คุณสมบัตติองหาม  - ไมมีประวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผิดท่ีเกีย่วกบั
ทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

- ไมมีประวัตกิารทํารายการที่อาจเกดิความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา  

 
 
 
 

 




