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  สิง่ทีแ่นบมำดว้ยล ำดบัที ่3 

ประวติักรรมการท่ีออกตามวาระ  
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 นายนราธร วงศวิ์เศษ อำยุ  66 ปี 

ต าแหน่งปัจจบุนั 
 

• กรรมกำร 
• ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

สญัชาติ ไทย 

สดัส่วนการถือหุ้น  (ณ วนัที ่30 ธ.ค. 2562) หุน้สำมญัจ ำนวน 4,050,000 หุน้ (1.01%) 

วฒิุการศึกษา 
 

∙ Master of Science Industrial and Systems Engineering San Jose State 
University, USA 

∙ Bachelor of Science Industrial Engineering and Operation Research 
University of California, Berkeley, California, U.S.A. 

การผา่นหลกัสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

∙ ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่
7/2004 

ประสบการณ์ย้อนหลงั 5 ปี   

 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 2554 - ปัจจุบนั กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
 

2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร คณะกรรมกำรพฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมทุจรติ
แห่งชำต ิ

 2562 - ปัจจุบนั ประธำน คณะอนุกรรมกำรพฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศ   
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมทุจรติ
แห่งชำต ิ

 2559 - ปัจจุบนั กรรมกำรผูท้รงคุณวฒุ ิ(ดำ้นกำรเงนิและกำรคลงั)                 
คณะกรรมกำรสถำบนัคุม้ครองเงนิฝำก 

 2555 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร  
บรษิทั พซีซี ีอนิเทอรเ์นชนันลั จ ำกดั 

 2554 - ปัจจุบนั ทีป่รกึษำ 
บรษิทั กลุ่มแอดวำนซ ์รเีสริซ์ จ ำกดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 1 บรษิทั 

การด ารงต าแหน่งอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 5 บรษิทั 

วนัเดือนปีท่ีได้รบัแต่งตัง้ 6 มกรำคม 2554 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 8 ปี 
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เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระท่ีเสนอ 
ในครัง้น้ี 

11 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท า
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-  ไม่ม ี - 

จ านวนครัง้การเข้ารว่มประชมุคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมกำรบรษิทั 5/5 ครัง้ 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 4/4 ครัง้ 
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  สิง่ทีแ่นบมำดว้ยล ำดบัที ่3 

ประวติักรรมการท่ีออกตามวาระ  
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 นางเพช็รรตัน์ วรญาณโกศล อำย ุ59 ปี 

ต าแหน่งปัจจบุนั 
 
 

 

• กรรมกำร 
• กรรมกำรบรหิำร 
• กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
• ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร 

สญัชาติ ไทย 

สดัส่วนการถือหุ้น  (ณ วนัที ่30 ธ.ค. 2562) หุน้สำมญัจ ำนวน 31,994,000 หุน้ (7.99%) 

วฒิุการศึกษา ∙ ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ (กำรเงนิ) University of New Haven, 
U.S. A. 

∙ ปรญิญำโท Computer Information System University of New 
Haven,  U.S.A. 

การผา่นหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

∙ ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นพเิศษ SET 2012 

ประสบการณ์ย้อนหลงั 5 ปี   

 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 2554 -ปัจจบุนั กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร 
บรษิทั เอส พ ีว ีไอ  จ ำกดั (มหำชน) 

 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
 

2539- ปัจจุบนั กรรมกำร   
บรษิทั เอส พ ีว ีดจิติอล เซอรว์สิ  จ ำกดั 

 2537- ปัจจุบนั กรรมกำร   
บรษิทั เอส พ ีว ีแอดวำนซ ์ จ ำกดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 1 บรษิทั 

การด ารงต าแหน่งอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 2 บรษิทั 

วนัเดือนปีท่ีได้รบัแต่งตัง้ 6 มกรำคม 2554 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 8 ปี 

เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระท่ีเสนอ 
ในครัง้น้ี 

11 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-  ไม่ม ี - 

จ านวนครัง้การเข้ารว่มประชมุคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมกำรบรษิทั 5/5 ครัง้ 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 4/4 ครัง้ 
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 สิง่ทีแ่นบมำดว้ยล ำดบัที ่3 

ประวติักรรมการท่ีออกตามวาระ 

และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 นายสจิุน สวุรรณเกต อำย ุ 69 ปี 

 ต าแหน่งปัจจบุนั • กรรมกำรอสิระ 
• กรรมกำรตรวจสอบ 
• กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ

ค่ำตอบแทน 

สญัชาติ ไทย 

สดัส่วนการถือหุ้น  (ณ วนัที ่30 ธ.ค. 2562) หุน้สำมญัจ ำนวน  300,000 หุน้ (0.08%) 

วฒิุการศึกษา ∙ ปรญิญำโทบรหิำรธุกจิ Long Island University, USA 

การผา่นหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

∙ ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)   
รุ่นพเิศษ SET 2012 

ประสบการณ์ย้อนหลงั 5 ปี   

 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 2555 -ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 2551 - 2557 กรรมกำร    
บรษิทั นครหลวงลสิซิง่-แฟ็กตอริง่ จ ำกดั (มหำชน) 

 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน  -  ไม่ม ี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 1 บรษิทั 

การด ารงต าแหน่งอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน -  ไม่ม ี - 

วนัเดือนปีท่ีได้รบัแต่งตัง้ 29 ตุลำคม 2555 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 7 ปี 

เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
จนครบวาระท่ีเสนอในครัง้น้ี 

10 ปี 

หมายเหตุ 
เหตุผลทีก่รรมการอสิระด ารงต าแหน่ง เกนิกว่า 9 ปี เนือ่งจากกรรมการอสิระเป็นผู้มคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้น
ต่างๆ และเป็นผู้มคีุณธรรมและจรยิธรรม อกีทัง้ผลการปฏบิตัิงานในต าแหน่งหน้าทีข่องกรรมการอสิระเป็นทีน่่าพอใจตลอด
ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่กรรมการผูม้คีุณวุฒแิละให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ
ต่อไป 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 

-  ไม่ม ี - 
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จ านวนครัง้การเข้ารว่มประชมุคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมกำรบรษิทั 5/5 ครัง้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 2/2 
ครัง้ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


