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ประวัติกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

ช่ือ-สกุล นายสุวทิย์ จินดาสงวน 
อายุ (ปี) 66 
สัญชาต ิ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
ปีที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริษัทครัง้แรก 

13 ตลุาคม 2546 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี 7 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562) 
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/ สมัมนา • Audit Committee Forum 2019: Robotic Process Automation – Next Generation Workforce 
• The SET Seminar 2019: How to Transform Your Business to Become an Exponential 

Company in a Digital Era 
• 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) 
• Economic and Business outlook in 2016: Hot-button for Directors 
• National Director Conference 2016:  Enhancing Growth Through Governance in Family 

Controlled Business  
• Directors Forum 2/2012: Risk Oversight VS Risk Management 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดย
นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- ไม่มี -  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
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ประวัตกิารท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่        
เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
พ.ย 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
บมจ. อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชชิ่ง 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
ส.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

บจก. เครดติ ฟองซเิอร์ แคปปิตอล ลงิค์ 

2548 - ปัจจบุนั ประธาน บจก. ไวด์ ไว แม็กซ์ จ ากดั 
ประสบการณ์ท างานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
2556 - ธ.ค. 2560 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

บมจ. เอสไอเอส ดสิทริบวิชัน่ (ประเทศไทย) 

ประสบการณ์ท างานในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
2555 - 2559 กรรมการพิจารณาผู้ท าแผนและผู้บริหารแผน

ฟืน้ฟกูิจการ 
กรมบงัคบัคดี กระทรวงยตุธิรรม 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี - 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 
การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท/ บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า : ไม่เป็น 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี 
4. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 
 หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

 

 

การเข้าร่วมประชุม ประจ าปี 2562 (ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถงึ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท รวม 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้ 
- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้ 
-     การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล รวม 2 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้ 
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ครัง้ท่ี 40 

 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
o ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
o ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 


