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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

 
ชื่อ-นามสกุล: นายบญุชัย  โชควัฒนา   
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง: กรรมการบริษัท 
 
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ1: 6 เดือน 
 
อาย:ุ 74 ปี สัญชาติ: ไทย 
 
ที่อยู่: เลขท่ี 2/1 ซอยสายมติร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

 
 
 

การศึกษา:  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, Wisconsin State University at Superior, U.S.A 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ:  
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 3/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 68/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย   
 

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT: กรรมการบริษัท  
 

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบนั-ย้อนหลัง 5 ปี):  
- ปี 2560 – เม.ย. ปี 2564 ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ซันเวนดิง้ เทคโนโลย ี
- ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหพัฒนา อินเตอร์ โฮลดิ้ง 
- ปี 2515 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนพิบูล 
- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส ์
- ปี 2513 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ฟาร์อิสต์ เฟมไลน์ ดีดบีี 
- ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เมืองไทยประกันภัย 
- ปี 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สห ลอว์สัน 
- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ร่วมอิสสระ 
- ปี 2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรหิาร บจ. ทิพย์วารณิวัฒนา 
- ปี 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมิวนเิคชั่น 
- ปี 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย) 
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เป็นกรรมการในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนอีก 16 บริษัท 
 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 
- กรรมการ บมจ. สหพัฒนา อินเตอร์ โฮลดิ้ง 
- ประธานกรรมการบริษัท /ประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนพิบูล  
- กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส ์
- ประธานกรรมการ บมจ. ฟาร์อิสต์ เฟมไลน์ ดีดีบ ี
- กรรมการอสิระ บมจ. เมืองไทยประกันภัย  
รวมตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 5 บริษัท 
 

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):  
- ประธานกรรมการ บจ. สห ลอวส์ัน 
- กรรมการ บจก. ร่วมอิสสระ 
- ประธานกรรมการบริหาร บจก. ทิพย์วาริณวัฒนา 
- ประธานกรรมการ บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมิวนิเคชั่น 
- กรรมการ บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย) 
เป็นกรรมการในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนอีก 16 บริษัท  
รวมตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 21 บริษัท 
 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  
ประธานกรรมการ บจ. สห ลอว์สนั 
 

ความสัมพันธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท: เป็นกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SVT 
 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท: สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 2.347 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่าง 
 

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564: คณะกรรมการบริษัท เข้าประชุม 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง   
 
หมายเหตุ: 1จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ เริ่มนบัตั้งแต่ท่ีบริษทัฯ เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันท่ี 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เอกสารแนบ 2  

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “SVT                                                                       หน้า 15 

 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

 
ชื่อ-นามสกุล: นายณัฐพล เดชวิทักษ์  
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง: กรรมการบริษัท 
 
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ1: 6 เดือน 
 
อาย:ุ 50 ปี สัญชาติ: ไทย 
 
ที่อยู่: เลขท่ี 22/2 ซ.อินทรามะระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 
 

 

การศึกษา:  
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท Master of Art, Commerce (นโยบายการค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 
- Diploma (Project Management), University of California Berkeley, San Francisco, USA  
  

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ:  
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 165/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่37/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT: 
- กรรมการบริษัท 

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบนั-ย้อนหลัง 5 ปี):  
- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.จีเอ็มพี (ประเทศไทย) 
- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล-แทค เทคโนโลย ี
- เดือน ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.สหพฒันพิบูล 
- ปี 2562 - ก.พ. 2564 กรรมการตรวจสอบ บจก.ซันร้อยแปด 
- ปี 2553 - 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซ์เลย ์

 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 
 รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. สหพัฒนพิบูล 

รวมตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท 
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ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):  
- กรรมการ บจก.จีเอ็มพี (ประเทศไทย) 
- กรรมการ บจก. แอล-แทค เทคโนโลย ี
รวมตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 2 บริษัท 
 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  
ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษัทอ่ืนท่ีอาจทำให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

ความสัมพันธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท:  
 ไม่มีความสมัพันธ์กับผู้บรหิารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท 
 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท: สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.143 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่าง 
 

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564:  
- คณะกรรมการบริษัท เข้าประชุม 5 ครั้ง จาก 6 ครั้ง    
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าประชุม 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง  
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง 

 
หมายเหตุ: 1จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ เริ่มนบัตั้งแต่ท่ีบริษทัฯ เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันท่ี 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

 

ชื่อ-นามสกุล: นายเวทติ โชควัฒนา 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง:  
- กรรมการบริษัท  
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ1: 6 เดือน 
 

อาย:ุ 58 ปี สัญชาติ: ไทย 
 

ที่อยู่: เลขท่ี 3 ซอยรามคำแหง 118 แยก 19 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

 

การศึกษา:  
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ  
- ปริญญาตรี Electronic Engineer, San Francisco State University, California USA  

 

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ:  
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 75/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 251/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุน่ 4/2016 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 21/2558 สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน  
 

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT: 
- กรรมการบริษัท/กรรมการผูม้ีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
- ประธานกรรมการบริหาร 

 

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบนั-ย้อนหลัง 5 ปี):  
- ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล 
- ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ 
- ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซูรูฮะ 
- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สหลอว์สัน 
- ปี 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคิวบิค เทคโนโลยี ่
  เป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอีก 15 บริษัท 
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ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 
- กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส ์
- กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล 
รวมตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 บริษัท 
 

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):  
- กรรมการ บจก. ซรููฮะ 
- กรรมการ บจก. สหลอว์สัน 
- กรรมการ บจก. ไทยคิวบิค เทคโนโลยี ่
เป็นกรรมการในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน อีก 15 บริษัท 
รวมตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 18 บริษัท 
 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  
- กรรมการ บจก. สหลอว์สัน 
- กรรมการ บจก. ซรููฮะ 

 

ความสัมพันธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท:  
 เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SVT 

 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท: สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 2.812 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่าง 
 

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564:  
- คณะกรรมการบริษัท เข้าประชุม 6 ครั้ง จาก 6  ครั้ง    
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง   

 
หมายเหตุ: 1จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ เริ่มนบัตั้งแต่ท่ีบริษทัฯ เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันท่ี 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

 
ชื่อ-นามสกุล: นางธีรดา อำพันวงษ์ 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง: กรรมการบริษัท  
 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ1: 6 เดือน 
 

อาย:ุ 52 ปี สัญชาติ: ไทย 
 

ที่อยู่: เลขท่ี 109/28 ซอยพหลโยธิน 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400 

 
 
 

การศึกษา:  
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สาขาการตลาด สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
- ปริญญาตรี B.S Marketing State University of New York, Fashion Institute of Technology Campus 

 

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ:  
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 3/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 51/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT: กรรมการบริษัท 

 

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบนั-ย้อนหลัง 5 ปี):  
- ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.โอ.ซี.ซี. 
- ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สหเอเชีย แปซิฟิก 
- ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิเซโด้ โปรเฟสช่ันแนล (ไทยแลนด์) 
- ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หลานปู ่
- ปี 2546 - ปัจจุบัน เป็นกรรมการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษทั 
- ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ ์
- ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส&เจ อินเตอร์เนช่ันแนลเอน็เตอรไ์พรส ์
เป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนอีก 4 บริษัท 
 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 
- กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บมจ. โอ.ซี.ซี. 
- กรรมการ บมจ.ประชาอาภรณ ์
- กรรมการ บมจ. เอส & เจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส ์
รวมตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 3 บริษัท 
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ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):  
- กรรมการ บจก. สหเอเชีย แปซฟิิก 
- กรรมการ บจก. ซเิซโด้ โปรเฟสช่ันแนล (ไทยแลนด์) 
- กรรมการ บจก. หลานปู ่
เป็นกรรมการในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน อีก 4 บริษัท 
รวมตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 7 บริษัท 
 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  
ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษัทอ่ืนท่ีอาจทำให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

ความสัมพันธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท:  
 เป็นกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของ SVT 

 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท: สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.100 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่าง 
 

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564: คณะกรรมการบริษัท เข้าประชุม 6 ครั้ง จาก 6  ครั้ง    
 
หมายเหตุ: 1จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ เริ่มนบัตั้งแต่ท่ีบริษทัฯ เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันท่ี 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


