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ประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
 
 
ช่ือ-สกลุ นายสุวทิย์  จินดาสงวน 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ  
ต าหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /       
 กรรมการก ากับดูแลบรรษัทภบิาล 
อาย ุ 59 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวตัิการอบรมหลกัสตูรของ  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 - ไมม่ี -    
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 10 ปี 6 เดือน 
ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
      บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่ไมใ่ช่ ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียน บริษัท อินเตอร์เน็ท โซลชูัน่ แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จ ากดั 

 บริษัท ไวด์ ไว แม็กซ์ จ ากดั  
 บริษัท ฏีมแอ็ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของ - ไมม่ี - 
บริษัทฯท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
ประสบการณ์ 2546 – 2556 กรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา -  ไมม่ี – 
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 การเข้าร่วมประชมุ  
(ในรอบปี 2557 ณ วนัท่ี 4 พ.ย. 2557) 
  

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  5/6  ครัง้  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  6/6  ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมก ากบัดแูล 
    บรรษัทภิบาล 1/1 ครัง้   

คณุสมบตัิต้องห้าม  - ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ 
    ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
- ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
    กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา  
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ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
 
ช่ือ-สกลุ นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ต าแหนง่ปัจจบุนั ประธานกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภบิาล / กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
อาย ุ 55 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
 มหาวิทยาลยัคอร์แนล, นิวยอร์ค, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวตัิการอบรมหลกัสตูรของ  Directors Certification Program (DCP initial)                                 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) Finance for Non-Finance Director (FND-2547) 
การถือหุ้นในบริษัท  - ไมม่ี –  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 8 ปี 3 เดือน 
ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหนง่ในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานอ านวยการ  
  บริษัท เอเซยีแอสเซทแมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 ที่ปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
 อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน   
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 กรรมการ      
 บริษัท น.รัตนาลยั จ ากดั  
ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของ -  ไมม่ี  - 
บริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ประสบการณ์  2541- ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานอ านวยการ 
  บริษัท เอเซยีแอสเซทแมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา -  ไมม่ี -  
การเข้าร่วมประชมุ  
(ในรอบปี 2557 ณ วนัท่ี 4 พ.ย. 2557) 
 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  6/6  ครัง้  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6  ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล  1/1 ครัง้   

คณุสมบตัิต้องห้าม 
 
 

 - ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ 
     ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
- ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
    กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา  
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