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ประวัติและประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบัญชี สาํหรับรอบบัญชีปี 2562 
 

  

ชื่อ  นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ์ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8802 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 

ระยะเวลาการทาํงาน มากกวา่ 15 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท  ด้านบริหาร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี ด้านการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

- ไมม่ี - (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561) 
 

ปีที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ปี 2562  (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 
 

คุณสมบัติ 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

• ผู้สอบบญัชี รับอนญุาต ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 

• บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท โอ ซี ซี จํากดั (มหาชน)  

• บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท นวนคร จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท เนชัน่ มลัติมเีดยี กรุ๊ป จํากดั )มหาชน(  

• กลุม่บริษัทในเครือเดนท์ส ุ

• กลุม่บริษัทในเครือเจวซี ี

• บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
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ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 

อายุ (ปี) 72 

สัญชาติ ไทย 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ปีท่ีเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษัทครัง้แรก 

18 กรกฎาคม 2550 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 11 ปี 3 เดือน 

คุณวุฒกิารศกึษา 

 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทนุ USAID) 

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559) 

• Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) 

• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556) 

• Advanced Audit Committee Program (AACP 10/2556) 

• Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554) 

• Audit Committee Program (ACP 32/2553) 

• Role of the Compensation Committee Program (RCC 4/2550) 

• Role of the Chairman Program (RCP 13/2549) 

• Director Certification Program (DCP 17/2545) 

การฝึกอบรม/ สัมมนา Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical 

Culture Oversight  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดย

นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- ไม่มี -  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ประวัตกิารทาํผิดกฎหมายใน

ระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา 

- ไม่มี - 

 

การมีส่วนได้เสียในวาระ 

ท่ีเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น 

มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับรอบบญัชีปี 2562 

        
ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

14 พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 

พ.ค. 2557 - ปัจจบุนั 

 

ก.พ. 2552 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

เม.ย. 2557 - ปัจจบุนั 

เม.ย. 2550 - ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่ 
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ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ต่อ) 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

เม.ย. 2555 - ปัจจบุนั 

เม.ย. 2553 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

เม.ย. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

31 ม.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. ไทยเบเวอเรจ  

ส.ค. 2560 - ปัจจบุนั 

มิ.ย. 2560 - ปัจจบุนั 

พ.ค. - มิ.ย. 2560 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

มี.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

2550 - ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุิ สภาธุรกิจประกนัภยั 

ต.ค. 2549 - ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา 

ประสบการณ์ทาํงานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

พ.ค. 2559 - พ.ย. 2560 

เม.ย. 2559 -  พ.ย. 2560 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ 

เม.ย. 2555 - เม.ย. 2557 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่ 

2552 - 2559 กรรมการอิสระ บมจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 

ประสบการณ์ทาํงานในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ สภาปฏิรูปแหง่ชาติ 

เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556 กรรมการ บจก.บีเจซี โลจิสตกิส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์  

พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจํากระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงพาณิชย์ 

ตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา : ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี 

4. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 

 หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
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ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ต่อ) 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

เม.ย. 2555 - ปัจจบุนั 

เม.ย. 2553 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

เม.ย. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

31 ม.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. ไทยเบเวอเรจ  

ส.ค. 2560 - ปัจจบุนั 

มิ.ย. 2560 - ปัจจบุนั 

พ.ค. - มิ.ย. 2560 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

มี.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

2550 - ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุิ สภาธุรกิจประกนัภยั 

ต.ค. 2549 - ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา 

ประสบการณ์ทาํงานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

พ.ค. 2559 - พ.ย. 2560 

เม.ย. 2559 -  พ.ย. 2560 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ 

เม.ย. 2555 - เม.ย. 2557 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่ 

2552 - 2559 กรรมการอิสระ บมจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 

ประสบการณ์ทาํงานในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ สภาปฏิรูปแหง่ชาติ 

เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556 กรรมการ บจก.บีเจซี โลจิสตกิส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์  

พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจํากระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงพาณิชย์ 

ตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา : ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี 

4. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 

 หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
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การเข้าร่วมประชุม ประจาํปี 2561 (ในรอบบัญชีปี 2561 สิน้สุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท รวม 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 5 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 5 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา รวม 2 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 39  

- การประชมุของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 1 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ 
 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

- ไม่มีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

- ไม่มีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
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ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

ช่ือ-สกุล นายสุวทิย์ จินดาสงวน 

อายุ (ปี) 65 

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

ปีท่ีเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษัทครัง้แรก 

13 ตลุาคม 2546 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 15 ปี 1 เดือน 

คุณวุฒกิารศกึษา 

 

• ปริญญาโท วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติ (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑติ (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• Ethical Leadership Program (ELP 1/2558) 

• Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) 

• Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) 

• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) 

• Advance Audit Committee Program (AACP 4/2554) 

• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553) 

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553) 

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553) 

• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553) 

• Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551) 

• 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 (ACP 4/2548) 

• Director Certification Program (DCP 44/2547) 

• Director Accreditation Program (DAP 14/2547)) 
การฝึกอบรม/ สัมมนา • IOD’s Briefing 2018 "Better Governance, Better Business: Thailand's Progress Report" 

• Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical 

Culture Oversight 

• Corporate Finance Law 2017 (Omega World Class) 

• Audit Committee: Experience, Problem and Best Practice 

• CG of Thai Listed Companies 

• Directors Forum 2/2012 “Risk Oversight VS Risk Management” 

• Economic and Business outlook in 2016: Hot-button for Directors 

• IT Governance:  A Strategic Path Forward 

• Managing Technology and Disruption 

• National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family 

Controlled Business 
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดย

นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- ไม่มี -  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ประวัตกิารทาํผิดกฎหมายใน

ระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา 

- ไม่มี - 

 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ี        

เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น 

มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับรอบบญัชีปี 2562 

 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

พ.ย 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

บมจ. อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

ส.ค.2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เครดติ ฟองซเิอร์ แคปปิตอล ลงิค ์

2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ไวด์ ไว แม็กซ์ จํากดั 

ประสบการณ์ทาํงานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

2556 - ธ.ค. 2560 
2550 - ธ.ค. 2560 
2547 - ธ.ค. 2560 

ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เอสไอเอส ดสิทริบวิชัน่ (ประเทศไทย) 

ประสบการณ์ทาํงานในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

2544 - ก.พ. 2561 ประธานกรรมการ บจก. อินเตอร์เน็ท โซลชูัน่ แอนด์ เซอร์วสิ โพรวายเดอร์ 

2555 - 2559 กรรมการพิจารณาผู้ ทําแผนและผู้บริหารแผน
ฟืน้ฟกิูจการ 

กรมบงัคบัคดี กระทรวงยตุธิรรม 

ตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/ บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา : ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี 

4. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 

 หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

ช่ือ-สกุล นายสุวทิย์ จินดาสงวน 

อายุ (ปี) 65 

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

ปีท่ีเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษัทครัง้แรก 

13 ตลุาคม 2546 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 15 ปี 1 เดือน 

คุณวุฒกิารศกึษา 

 

• ปริญญาโท วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติ (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑติ (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• Ethical Leadership Program (ELP 1/2558) 

• Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) 

• Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) 

• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) 

• Advance Audit Committee Program (AACP 4/2554) 

• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553) 

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553) 

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553) 

• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553) 

• Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551) 

• 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 (ACP 4/2548) 

• Director Certification Program (DCP 44/2547) 

• Director Accreditation Program (DAP 14/2547)) 
การฝึกอบรม/ สัมมนา • IOD’s Briefing 2018 "Better Governance, Better Business: Thailand's Progress Report" 

• Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical 

Culture Oversight 

• Corporate Finance Law 2017 (Omega World Class) 

• Audit Committee: Experience, Problem and Best Practice 

• CG of Thai Listed Companies 

• Directors Forum 2/2012 “Risk Oversight VS Risk Management” 

• Economic and Business outlook in 2016: Hot-button for Directors 

• IT Governance:  A Strategic Path Forward 

• Managing Technology and Disruption 

• National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family 

Controlled Business 
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดย

นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- ไม่มี -  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ประวัตกิารทาํผิดกฎหมายใน

ระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา 

- ไม่มี - 

 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ี        

เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น 

มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับรอบบญัชีปี 2562 

 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

พ.ย 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

บมจ. อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

ส.ค.2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เครดติ ฟองซเิอร์ แคปปิตอล ลงิค ์

2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ไวด์ ไว แม็กซ์ จํากดั 

ประสบการณ์ทาํงานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

2556 - ธ.ค. 2560 
2550 - ธ.ค. 2560 
2547 - ธ.ค. 2560 

ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เอสไอเอส ดสิทริบวิชัน่ (ประเทศไทย) 

ประสบการณ์ทาํงานในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

2544 - ก.พ. 2561 ประธานกรรมการ บจก. อินเตอร์เน็ท โซลชูัน่ แอนด์ เซอร์วสิ โพรวายเดอร์ 

2555 - 2559 กรรมการพิจารณาผู้ ทําแผนและผู้บริหารแผน
ฟืน้ฟกิูจการ 

กรมบงัคบัคดี กระทรวงยตุธิรรม 

ตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/ บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา : ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี 

4. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 

 หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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การเข้าร่วมประชุม ประจาํปี 2561 (ในรอบบัญชีปี 2561 สิน้สุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท รวม 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 5 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 5 ครัง้ 

-     การประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล รวม 3 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 39  

- การประชมุของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 1 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ 

 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

o ไม่มีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

o ไม่มีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

 

 


