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สิ่งท่ีแนบมาด้วยล าดบัท่ี 3 
 

ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระ  
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

 นายธีระ อภัยวงศ์ อาย ุ69   ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
 

x กรรมการอิสระ 

x ประธานกรรมการ 
x ประธานกรรมการตรวจสอบ 

สัญชาติ ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วนัที่ 15 ม.ค. 2559)   หุ้นสามญัจ านวน 400,000 หุ้น (0.10%) 

วุฒกิารศึกษา 
 

  -  ปริญญาโทวศิวะกรรมคอมพิวเตอร์     
     University of New South Wales  Australia 

  -  ประกาศนียบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  รุ่นท่ี 377 

การผ่านหลักสูตรอบรมขอสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  -  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  

     รุ่นท่ี 5/2001 

 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี   

x กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 2555 -ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ   
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) 

 

x กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 

2557- ปัจจบุนั  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการนโยบาย   
 สถาบนัการเงินธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 2554- ปัจจบุนั  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ  
 ส านกังานพฒันาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์กรมหาชน) 

 

 2554 - 2557 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  บริษัทข้อมลูเครดติแหง่ชาต ิจ ากดั 

 

 2553 - 2556 ประธานกรรมการ  บริษัทไทยดจิิทลั จ ากดั 

 

 2548 - 2555 กรรมการ  บริษัทเนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ากดั 
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จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1  บริษัท 

จ านวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ -  ไมมี่  - 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-  ไมมี่  - 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 3   ปี 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท    4/4   ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ    4/4   ครัง้ 
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สิ่งท่ีแนบมาด้วยล าดบัท่ี 3 

 

ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระ  
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

 นายมินทร์  อิงค์ธเนศ อาย ุ  61  ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน x กรรมการ 
x ประธานกรรมการบริหาร 

สัญชาติ 
 
 

ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น(ณ วนัที่ 15 ม.ค. 2559) หุ้นสามญัจ านวน  300,000 หุ้น (0.08%) 

วุฒกิารศกึษา 
 

-  ปริญญานิตศิาสตรดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์ Dominican University of    
   California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาวทิยาศาสตร์ดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์ สาขาระบบสารสนเทศ 
   เพ่ือการจดัการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

-  ปริญญาตรีกิตตมิศกัดิ ์วทิยาศาสตร์บณัฑติ (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
   คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับรีุ 
-  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์  Fu Hsing Institute of Technology   

   ประเทศไต้หวนั 

-  หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู รุ่นท่ี1 ส านกัคณะกรรมการก ากบัและ 

   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ปี 2554 

 

การผ่านหลักสูตรอบรมขอสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)                 
   รุ่นท่ี 36/2005 

-  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Chairman Program 

   (RCP) รุ่นท่ี 12/2005 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี   

x กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 2554 -ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) 

 2556 -ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่   
บริษัท เอส วี โอ เอ จ ากดั (มหาชน) 

 2539 -ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ไอที ซติิ ้จ ากดั (มหาชน) 
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 2538 -ปัจจบุนั กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร   
บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) 

 2532 -ปัจจบุนั   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เออาร์ไอพี จ ากดั (มหาชน) 

x กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2551 -ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เอบคิส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ ากดั 

 2549 -ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 2543 -ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ข้อมลูเครดติแหง่ชาต ิจ ากดั 

 2538- ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการบริหาร   
บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จ ากดั 

 2530 -ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์  ริเสิร์ช จ ากดั 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 5  บริษัท 

จ านวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 5  บริษัท 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-  ไมมี่  - 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 4  ปี 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท    4/4   ครัง้ 
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สิ่งท่ีแนบมาด้วยล าดบัท่ี 3 

 

ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระ  
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

 นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล อาย ุ  54  ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน x กรรมการ 
x กรรมการบริหาร 
x กรรมการบริหารความเส่ียง   
x กรรมการผู้จดัการ 

สัญชาติ ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น(ณ วนัที่ 15 ม.ค. 2559) หุ้นสามญัจ านวน  25,311,050 หุ้น (6.33%) 

วุฒกิารศกึษา -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Haven, U.S. A. 

การผ่านหลักสูตรอบรมขอสมาคม     
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  ประกาศนียบตัร  หลกัสตูร  Director  Accreditation Program  (DAP) 

   รุ่นพิเศษ  SET 2012 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี   

x กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 2554 -ปัจจุบนั กรรมการ  
บริษัท  เอส พี วี ไอ  จ ากดั (มหาชน) 

x กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2539- ปัจจบุนั กรรมการ   
บริษัท  เอส พี วี ดจิิตอล เซอร์วสิ  จ ากดั 

 2537- ปัจจบุนั กรรมการ   
บริษัท  เอส พี วี แอดวานซ์  จ ากดั 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1  บริษัท 

จ านวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 2  บริษัท 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-  ไมมี่  - 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 4  ปี 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท    4/4   ครัง้ 
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