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เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน 
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประวติัของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ช่ือ:   ดร.อญัชลิน พรรณนิภา     
อาย:ุ   59   
สญัชาติ:   ไทย 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธานบรษิทั 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้:     กรรมการ  
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร:    14 กรกฎาคม 2554  จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ:   10 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั: 3.67 % 
คณุวติุทางการศึกษา: 1. ปรญิญาเอก ศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
   2. ปรญิญาเอก รฐัประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 
   3. ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑตินกับรหิาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
   4. ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
หลกัสตูรการอบรม: 

1. 2morrow Scaler ปี 2020 Stock2morrow 
2. หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM)  

รุ่นที ่7/2019 (IOD) 
3. Modern Manager Program (MMP 66) ปี2562 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
4. หลกัสตูร Everest Business Camp ปี2562 มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
5. หลกัสตูรบรหิารระดบัสงู สถานบนัวทิยาการตลาดทุน(วตท.)  

รุ่น 26   ปี 2561 
6. หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที ่58 ปี 2558 
7. หลกัสตูร การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ส าหรบันกั

บรหิารระดบัสงู รุ่นที ่18 (ปปร.18) ปี 2557 
8. หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.)  รุ่นที ่3 ปี 2556 

9. หลกัสตูร ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY (ABC)  
รุ่นที1่ ปี 2556 

10. หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมัน่คงขัน้สงู (สวปอ.มส.) 
รุ่นที ่3 ปี 2555 

11. การบรหิารความเสีย่งส าหรบัผูบ้รหิารรุ่นที ่9 ปี 2554 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

12. หลกัสตูร Director Certification Program Class 146 ปี 2554 
13. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy   

รุ่น 8 ปี 2553 
14. หลกัสตูร Role of the Chairman Program  รุ่น 23  ปี 2553 
15. การเป็นนกัวเิคราะหท์างธุรกจิและเศรษฐกจิ รุ่น 17 ปี 2553 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย: 

   ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง 
การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน:  

 2540 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / ประธานบรษิทั  
บรษิทั ทคีวิเอม็   อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

 2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / ประธานบรษิทั 
บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

 2563 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ    
บรษิทั ทโีอ 2020 จ ากดั 

 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ     
บรษิทั อเีทอนอล โกรท  คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ     
บรษิทั ทคีวิเอม็. เพลส จ ากดั 

 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ     
บรษิทั เดอะ เพอรเ์ฟค กรุ๊ป อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ     
บรษิทั บวิตี้แลบ็ อนิโนเวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ     
บรษิทั ดาราเดลี ่ชอ้ปป้ิง จ ากดั 

 2550 – 2562 ประธานบรษิทัประธานกรรมการ   
บรษิทั แคสแมท จ ากดั 

 2550 – 2561 กรรมการ     
บรษิทั แคสแมท จ ากดั 

กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิบรษิทั: 

 ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง 
ประวติัการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี: ไมม่ ี     
การเข้าร่วมประชมุประจ าปี 2563: การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 / 6 ครัง้,  การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 / 4 ครัง้ 
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เอกสารแนบ 3 
ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน 

กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประวติัของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ช่ือ:   นายมารตุ สิมะเสถียร     
อาย:ุ   72  ปี   
สญัชาติ:   ไทย 
ต าแหน่งปัจจบุนั: กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  

กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้:  กรรมการอสิระ  
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร:  22 กุมภาพนัธ ์2561 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 3 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั:       0.07% 
คณุวติุทางการศึกษา: 1. ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
   2. ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสตูรการอบรม: 

1. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่38 (2020) จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
2. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
3. หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ) พ.ศ. 2545 จดัโดยวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (2545) 
4. การก ากบัดแูลกจิการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและองคก์รมหาชน รุ่นที่11 

     
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย: 

 ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง 
การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน: 

 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ   บรษิทั ไทยเนชัน่แนล โปรดคัท ์จ ากดั 
 2546 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บรษิทั เอน็ แอล ดเีวลลอปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 
 2532 – ปัจจุบนั กรรมการ      บรษิทั เอม็.พ.ีเอส.โฮลดิง้ จ ากดั 

กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิบรษิทั: 

 ไมม่ ี
 

ประวติัการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี: ไมม่ ี
 

การเข้าร่วมประชมุประจ าปี 2563: การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 / 6 ครัง้,   
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้ 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 / 4 ครัง้ 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครัง้ 
การประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 1 / 1 ครัง้ 
การประชุมกรรมการทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิาร 1 / 1 ครัง้ 
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เอกสารแนบ 3 
ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน 

กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประวติัของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ช่ือ:       นายอ าพน อ้นเอ่ียม     
อาย:ุ   60 
สญัชาติ:   ไทย 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานบรหิารปฏบิตักิาร (COO) 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้: กรรมการ 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร:  22 กนัยายน 2560 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 4 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั: 0.04% 
คณุวฒิุทางการศึกษา / หลกัสตูรการอบรม:  

1. หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่254  ปี 2561 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย: 

 ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง 
 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน: 

 2560 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารปฏบิตักิาร (COO)  บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
 2545 – ปัจจุบนั รองประธานบรหิารสายงานอาคารสถานที ่  บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
 2545 – ปัจจุบนั รองประธานบรหิารสายงานกจิการศนูยป์ระสานงาน บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
 2560 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารปฏบิตักิาร (COO)  บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
 2551 – ปัจจุบนั รองประธานบรหิารสายงานอาคารสถานที ่  บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
 2551 – ปัจจุบนั รองประธานบรหิารสายงานกจิการศนูยป์ระสานงาน บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั แคสแมท จ ากดั 
 2545 – 2562 รองประธานบรหิารสายงานทรพัยากรบุคคล  บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
 2545 – 2562 รองประธานบรหิารสายงานทรพัยากรบุคคล  บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
 2560 – 2562 ประธานบรหิารปฏบิตักิาร (COO)  บรษิทั แคสแมท จ ากดั 
 2550 – 2562 รองประธานบรหิารสายงานอาคารสถานที ่  บรษิทั แคสแมท จ ากดั 
 2550 – 2562 รองประธานบรหิารสายงาน ทรพัยกรบุคคล  บรษิทั แคสแมท จ ากดั 
 2560 –  2561 กรรมการผูจ้ดัการ    บรษิทั ดาราเดลี ่จ ากดั 

กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิบรษิทั: 

 ไมม่ ี
 

ประวติัการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี:  
 ไมม่ ี

การเข้าร่วมประชมุประจ าปี 2563: การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 / 6 ครัง้,   
การประชุมคณะกรรมการบรหิาร  12 / 12 ครัง้ 

 

 
 
 


