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ประวัติกรรมการอิสระทบีริษทัเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ 
 

ชือ-สกุล นายสวิุทย ์จินดาสงวน 
อายุ (ปี) 66 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 
ปีทเีข้าดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการบริษัทครังแรก 

13 ตลุาคม 2546 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการ 15 ปี 11 เดือน 
คุณวุฒิการศึกษา 
 

 ปริญญาโท วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
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) 
 Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) 
 Role of Compensation Committee Program (RCC 1/2549) 
 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) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดย
นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส
และบุตรทยัีงไม่บรรลุนิติภาวะ 

- ไม่มี -  (0 หุน้  ขอ้มลู ณ วนัที 30 กันยายน 2562) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ประวัติการทาํผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ทผี่านมา 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการทาํรายการทอีาจ 
เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 
ในปี 2562 

- ไม่มี - 
 

การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
ทเีสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น      
 

 มีส่วนไดเ้สียในวาระที 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สาํหรบัรอบบญัชีปี 2563  
 ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษทีแตกต่างจากกรรมการคนอืนๆ ในทุกวาระทีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2563 ครงัที 41 นี 
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ประวัติการทาํงานและการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอืน 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องคก์ร 

พ.ย 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการกาํกับดแูลบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. อมรินทรพ์รนิตงิ แอนด ์พบัลิชชิง 

ตาํแหน่งในกิจการอืนทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องคก์ร 

ส.ค. 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสียง 

บจก. เครดิต ฟองซิเอร ์แคปปิตอล ลงิค ์

2548 - ปัจจบุนั ประธาน บจก. ไวด ์ไว แม็กซ ์จาํกดั 
 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
-ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว- 
 

ลักษณะความสัมพันธข์องกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธก์ับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอืนทีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนั

ทางธุรกิจกบับริษัทในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการทีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือทีปรกึษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ :  ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ :  ไม่เป็น 

3. มีความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทรว่ม :  ไม่มี 

4. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีไดอ้ย่างเป็นอิสระ :  ไม่มี 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที 30 กนัยายน 2562   
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบบัญชีปี 2562 (ระหว่างวันท ี1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท : เขา้รว่มประชมุ 7 ครงั จากจาํนวนการประชมุรวมทงัหมด 7 ครงั  

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : เขา้รว่มประชมุ 7 ครงั จากจาํนวนการประชมุรวมทงัหมด 7 ครงั  

 การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล : เขา้รว่มประชมุ 3 ครงั จากจาํนวนการประชมุรวมทงัหมด 3 ครงั 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ครงัที 40 : เขา้รว่มประชมุ 

 การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2562 : เขา้รว่มประชมุ 
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ประวัติกรรมการอิสระทบีริษทัเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ 
 

ชือ-สกุล นายธิติพนัธุ ์เชอืบญุชัย 
อายุ (ปี) 67 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 
ปีทเีข้าดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการบริษัทครังแรก 

27 มิถุนายน 2559 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการ 3 ปี 3 เดือน 
คุณวุฒิการศึกษา 
 

 พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 Master of Laws (LL.M.) Harvard Law School, USA 
 เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
 นิติศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL 16/2562) 
 Advance Audit Committee Program (AACP 32/2562) 
 Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) 
 Director Certification Program (DCP 2543)  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดย
นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส
และบุตรทยัีงไม่บรรลุนิติภาวะ 

- ไม่มี -  (0 หุน้  ขอ้มลู ณ วนัที 30 กันยายน 2562) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ประวัติการทาํผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ทผี่านมา 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการทาํรายการทอีาจ 
เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 
ในปี 2562 

- ไม่มี - 
 

การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
ทเีสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น      
 

 มีส่วนไดเ้สียในวาระที 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สาํหรบัรอบบญัชีปี 2563  
 ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษทีแตกต่างจากกรรมการคนอืนๆ ในทุกวาระทีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2563 ครงัที 41 นี 
 

ประวัติการทาํงานและการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอืน 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
25 ม.ค.2562 – ปัจจบุนั 
 
 
 
เม.ย 2560 – 24 ม.ค. 2562 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการสรรหา 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ ี(ประเทศไทย) 
 

ก.ย.2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  
กรรมการบริหารความเสียง  
กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

บมจ.แอสเสท เวิรด ์คอรป์ 

ตาํแหน่งในกิจการอืนทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน)  
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การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
-ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว- 
 

ลักษณะความสัมพันธข์องกรรมการอิสระ 
การมีความสมัพนัธก์ับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอืนทีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนั

ทางธุรกิจกบับริษัทในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการทีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือทีปรกึษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ :  ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ :  ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทรว่ม :  ไม่มี 
4. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีไดอ้ย่างเป็นอิสระ :  ไม่มี 
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที 30 กนัยายน 2562   
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบบัญชีปี 2562 (ระหว่างวันท ี1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท : เขา้รว่มประชมุ 7 ครงั จากจาํนวนการประชมุรวมทงัหมด 7 ครงั  
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : เขา้รว่มประชมุ 7 ครงั จากจาํนวนการประชมุรวมทงัหมด 7 ครงั  
 การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล : เขา้รว่มประชมุ 3 ครงั จากจาํนวนการประชมุรวมทงัหมด 3 ครงั 
 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ครงัที 40 : เขา้รว่มประชมุ 
 การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2562 : เขา้รว่มประชมุ 

 

 
 




