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ประวัตกิรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

ชื่อ-สกุล  นายสวุิทย์ จินดาสงวน 

อาย ุ(ปี) 63 

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก 13 ตลุาคม 2546 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี 6 เดือน 

คุณวุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
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 (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) 

ประวัติการการฝึกอบรม/
สัมมนา 

 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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สัดส่วนการถอืหุ้นใน UV (ร้อยละ) 
โดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรส
และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

0.00 (0 หุ้น) 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

- ไมม่ี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

- ไมม่ี - 
 

ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2556 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล
บรรษัทภิบาล 

บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ 
(ประเทศไทย) 

2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ 
(ประเทศไทย) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ 
(ประเทศไทย) 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ไวด์ ไว แม็กซ์ จ ากดั 
2544 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. อินเตอร์เน็ท โซลชูัน่ 

แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ 
ประสบการณ์ท างานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
2556 - 2558 ประธานกรรมการ บจก. ฏีมแอ็ด คอร์ปอเรชัน่ 
2555 - 2559 กรรมการพิจารณาผู้ท าแผนและ

ผู้บริหารแผนฟืน้ฟกิูจการ 
กรมบงัคบัคดี  
กระทรวงยตุธิรรม 

ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 

ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไมม่ี -  

การเข้าร่วมประชุม  
(ในรอบปี 2559) 

 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ 
-   เข้าร่วมประชมุคณะกรรมก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้   

คุณสมบตัิต้องห้าม -   ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
-   ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

- มีสว่นได้เสยีในวาระที่ 8 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 
 

 


