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ประวติักรรมการท่ีออกตามวาระ 
และเสนอผูถื้อหุ้นเลือกตัง้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง

   นายธีระ อภยัวงศ ์  อาย ุ 72   ปี
   ต�าแหน่งปจัจบุนั   • กรรมการอสิระ
        • ประธานกรรมการ
        • ประธานกรรมการตรวจสอบ
        • ประธานกรรมการสรรหา
          และพจิารณาคา่ตอบแทน
   สญัชาต ิ : ไทย

สดัส่วนการถือหุ้น  (ณ วนัที ่28 ธ.ค. 2561) หุน้สามญัจ�านวน 400,000 หุน้ (0.10%)
วฒิุการศึกษา •  ปรญิญาโทวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
    University of New South Wales  Australia
   • ประกาศนียบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ที ่377

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม • ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)       
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  รุน่ที ่5/2001

ประสบการณ์ย้อนหลงั 5 ปี  
 • กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 2555 -ปจัจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ      
     และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
     บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ�ากดั (มหาชน)

 • กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 2560 – ปจัจบุนั ทีป่รกึษาคณะกรรมการ
     บรษิทั ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิจ�ากดั
    2560 – ปจัจบุนั  ทีป่รกึษาคณะกรรมการ
     ส�านกังานพฒันาการธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
     (องคก์รมหาชน)
    2559 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ
     บรษิทั อนิโฟแมก็ซ ์ซสิเตม็ โซลชูัน่และบรกิาร จ�ากดั
    2559 - 2560 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ 
     ส�านกังานพฒันาการธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
     (องคก์รมหาชน)
    2557- 2559 กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการนโยบาย  
     สถาบนัการเงนิธนาคารแหง่ประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท�า -  ไมม่ ี -
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
วนัเดือนปีท่ีได้รบัแต่งตัง้  29 ตุลาคม 2555
จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษทั  6 ปี

จ�านวนครัง้การเข้ารว่มประชมุคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการบรษิทั 4/4 ครัง้
     คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
     คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้
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ประวติักรรมการท่ีออกตามวาระ 
และเสนอผูถื้อหุ้นเลือกตัง้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง

   นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล อาย ุ 57   ปี
   ต�าแหน่งปจัจบุนั   • กรรมการ
        • กรรมการบรหิาร
        • กรรมการบรหิารความเสีย่ง
        • กรรมการผูจ้ดัการ

   สญัชาต ิ : ไทย

สดัส่วนการถือหุ้น (ณ วนัที ่28 ธ.ค. 2561) หุน้สามญัจ�านวน 25,311,050 หุน้ (6.33%)
วฒิุการศึกษา •  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ University of New Haven, U.S.A.

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม • ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  รุน่พเิศษ SET 2012       

ประสบการณ์ย้อนหลงั 5 ปี  
 • กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 2554 -ปจัจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
     และกรรมการผูจ้ดัการ
     บรษิทั  เอส พ ีว ีไอ  จ�ากดั (มหาชน)

 • กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 2539- ปจัจบุนั กรรมการ  
     บรษิทั  เอส พ ีว ีดจิติอล เซอรว์สิ  จ�ากดั
    2537- ปจัจบุนั กรรมการ  
     บรษิทั  เอส พ ีว ีแอดวานซ ์ จ�ากดั

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท�า -  ไมม่ ี -
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
วนัเดือนปีท่ีได้รบัแต่งตัง้  6 มกราคม 2554
จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษทั  7 ปี

จ�านวนครัง้การเข้ารว่มประชมุคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการบรษิทั 4/4 ครัง้
     คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4/4 ครัง้

02

สิง่ที่แนบมาด้วยล�าดบัที่ 3



บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)24

ประวติักรรมการท่ีออกตามวาระ 
และเสนอผูถื้อหุ้นเลือกตัง้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง

   นายโสภณ อิงคธ์เนศ  อาย ุ 36   ปี
   ต�าแหน่งปจัจบุนั   • กรรมการ

   สญัชาต ิ : ไทย

สดัส่วนการถือหุ้น - ไมม่ ี-
วฒิุการศึกษา • ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรแ์ละการธนาคาร 
    The University of Sydney, NSW, Australia
   • ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ
    The University of Sydney, NSW, Australia
   • หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู ปี 2556
    สถาบนัวทิยาการการประกนัภยัระดบัสงู

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม • ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  2013       

ประสบการณ์ย้อนหลงั 5 ปี  
 • กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 2558 - ปจัจบุนั กรรมการ 
     บรษิทั  เอส พ ีว ีไอ  จ�ากดั (มหาชน)
    2561 - ปจัจบุนั รองผูอ้�านวยการฝา่ยการตลาดและผลติภณัฑ์
     บรษิทั ไอท ีซติี ้จ�ากดั (มหาชน)
    2559 – 2561 ผูจ้ดัการทัว่ไป
     บรษิทั ไอท ีซติี ้จ�ากดั (มหาชน)
    2553 – 2559 ผูจ้ดัการฝา่ยผลติภณัฑ์
     บรษิทั ไอท ีซติี ้จ�ากดั (มหาชน)
    2557 กรรมการ
     บรษิทั เออารไ์อพ ีจ�ากดั (มหาชน)

 • กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 2559 – ปจัจบุนั กรรมการ
     บรษิทั ทชั ปรนิทต์ิง้ รพีบัลคิ จ�ากดั
    2559 – 2561 กรรมการ
     บรษิทั ยอูท๊ิอกซ ์(ประเทศไทย) จ�ากดั

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท�า -  ไมม่ ี -
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
วนัเดือนปีท่ีได้รบัแต่งตัง้  31 มนีาคม 2558
จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษทั  3 ปี

จ�านวนครัง้การเข้ารว่มประชมุคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการบรษิทั 3/4 ครัง้
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