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เอกสารแนบ 3 

ข้อม ูลของบุคคลทีได ้รบัการเสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน 
กรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 
ประวตัิของบุคคลทีได ้รบัการเสนอชือ (ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2564)  

ชือ   ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา     
อาย ุ   49   
สญัชาติ   ไทย 
ตาํแหน่งปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
    / ประธานเจา้หน้าที	บรหิาร (CEO)   
ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งต ั (ง:     กรรมการ 
วนัทีได ้รบัการแต่งต ั (งเป็นกรรมการ / ผ ูบ้ริหาร  14 กรกฎาคม 2554   
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 10 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั        3.08%      
คณุวตุิทางการศึกษา 1. ปรญิญาเอก รฐัประศาสนศาสตรป์รชัญาดุษฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 
   2. ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ-นกับรหิาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
   3. ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
 
หลกัสตูรการอบร

1. หลกัสตูรสุดยอดผูนํ้าวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (Superวปส.) รุ่นที	 1 
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ
ประกนัภยั(คปภ.) 

2. หลกัสตูร Digital Transformation for CEO # 2 ปี 2563 จดัโดย
หนังสอืพมิพ์กรุงเทพธุรกจิ, หนังสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกจิ และบรษิัท 
เอ็มเอฟอีซี จาํกดั (มหาชน)  

3. หลกัสตูร Ultralink China รุ่น 1/2018 FiveWhale 
4. หลกัสตูรวทิยาการผูนํ้านวตักรรม เพื	อการแขง่ขนัในระดบัโลก(วนล.) 

รุ่นที	 2 ปี 2561 มหาวทิยาลยัสยาม 
5. หลกัสตูรการบรหิารระดบัสงูเชงิบรูณาการทางการแพทย ์(บสพ.) ปี 

2561 วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจุิฬาภรณ์, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

6. หลกัสตูรพฒันาการใชส้ื	อดจิทิลัเชงิสรา้งสรรค ์(DEF) ปี 2560 
มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

7. หลกัสตูรบรหิารระดบัสงู สถานบนัวทิยาการตลาดทุน(วตท.)รุ่น 22  ปี 
2559 

8. หลกัสตูร Difference :How to Harness Business Creativity รุ่นที	 2 ปี 
2557 สถาบนัพฒันาความคดิสรา้งสรรเชงิธุรกจิ 

9. หลกัสตูร Real Estate/Real Deal รุ่นที	 1 ปี 2557 สถาบนัพฒันา
ความคดิสรา้งสรรเชงิธุรกจิ 

10. หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที	147 ปี 2554 
11. หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุ่นที	 2/2554 ของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
(คปภ.) 

12. หลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิารธุรกจิประกนัวนิาศภยั ปี 2551 ของจุฬาลงกรณ์ 
13. หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูสหสัวรรษใหม ่ปี 2545 ของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื	นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 ไมม่ ี

การดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื	น / กจิการอื	น 
 2540 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธานเจา้หน้าที	บรหิาร (CEO) บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธานเจา้หน้าที	บรหิาร (CEO) บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทร ูไลฟ์ โบรกเกอร ์จาํกดั 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทร ูเอก็ซ์ตรา้ โบรกเกอร ์จาํกดั 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั อซีี	 เลนดิnง จาํกดั  
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทคีวิซ ีจาํกดั 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทโีอ 2020 จาํกดั 
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เอกสารแนบ 3 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั แคสแมท จาํกดั 
 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทคีวิเอม็. เพลส จาํกดั 
 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทคีวิด ีจาํกดั 
 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ดาราเดลี	ทวัร ์จาํกดั 
 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ดาราเดลี	 จาํกดั 
 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั เดอะ บลิเลี	ยน ดลี เทรดดิnง จาํกดั 
 2560 – 2564 กรรมการ     บรษิทั บวิตีn ทเวนตีnโฟร ์จาํกดั 
 2556 – 2564 กรรมการ     บรษิทั ดาราเดลี	 ชอ้ปปิn ง จาํกดั 
 2550 – 2564 ประธานเจา้หน้าที	บรหิาร (CEO)   บรษิทั แคสแมท จาํกดั 

กจิการที	แขง่ขนั / เกี	ยวเนื	องกบัธุรกจิบรษิทั 
 ไมม่ ี

 
ประวตัิการกระทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี  

 ไมม่ ี
 
การเข้าร ่วมประชมุประจาํปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 / 6 ครั nง,   

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครั nง 
การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 12 / 12 ครั nง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

3 

เอกสารแนบ 3 
ข้อม ูลของบุคคลทีได ้รบัการเสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน 

กรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประวตัิของบุคคลทีได ้รบัการเสนอชือ  (ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2564) 

ชือ   นางสาวสมพร อําไพสุทธพิงษ์     
อาย ุ   57   
สญัชาติ   ไทย 
ตาํแหน่งปัจจบุนั  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) 
ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งต ั (ง:     กรรมการ 
วนัทีได ้รบัการแต่งต ั (งเป็นกรรมการ / ผ ูบ้ริหาร  20 กนัยายน 2560 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทัฯ 0.12% 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 4 ปี 
คณุทางวตุิการศึกษา 1. ปรญิญาโท สาขาการเงนิและการตลาด มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
   2. ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธริาช 
   3. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชั nนสงู บญัช ีวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตบพติรพมิขุ จกัรวรรด ิ
หลกัสตูรการอบร

1. หลกัสตูรโครงการ “SET ESG Expert Pool” รุ่นที	 1 ตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2. หลกัสูตร Foundations in Responsible Investment 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. หลกัสูตร แนวโน้ม ทศิทางการทํา M&A ประเดน็สําคญัที	
ต้องพจิารณา และกลยุทธ์การทํา M&A ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

4. หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 
2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

5. หลกัสูตร Director Certification Program รุ่น 252 ปี 2561 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

6. หลกัสูตร Executive Development Program รุ่นที	 7 ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

7. หลกัสตูร CFO Certificate Program สภาวชิาชพีบญัช ี
8. หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที	 5 ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
9. หลกัสูตร Thailand Overseas Investment Center (TOISC) รุ่น

ที	 7 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงุทน (BOI)

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 การดาํรงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื	นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ไมม่ ี
 การดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื	น / กจิการอื	น 

 2564 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าที	บรหิาร (CEO)  บรษิทั อซีี	 เลนดิnง จาํกดั 
 2559 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
 2559 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ    บรษิทั ทร ูไลฟ์ โบรกเกอร ์จาํกดั 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ    บรษิทั ทร ูเอก็ซ์ตรา้ โบรกเกอร ์จาํกดั 
 2559 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) บรษิทั แคสแมท จาํกดั 

กจิการที	แขง่ขนั / เกี	ยวเนื	องกบัธุรกจิบรษิทั 
 ไมม่ ี

ประวตัิการกระทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี  
 ไมม่ ี

 
การเข้าร ่วมประชมุประจาํปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 / 6 ครั nง,   

การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 12 / 12 ครั nง 
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เอกสารแนบ 3 
ข้อม ูลของบุคคลทีได ้รบัการเสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน 

กรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประวตัิของบุคคลทีได ้รบัการเสนอชือ  (ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2564) 

ชือ   นางสาวรตันา พรรณนิภา     
อาย ุ   58   
สญัชาติ   ไทย 
ตาํแหน่งปัจจบุนั  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

/ ประธานบรหิารความเสี	ยง (CRO) 
ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งต ั (ง:     กรรมการ 
วนัทีได ้รบัการแต่งต ั (งเป็นกรรมการ / ผ ูบ้ริหาร  22 กนัยายน 2560 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั ไมม่ ี
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 4 ปี 
คณุวตุิทางการศึกษา 1. ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ เอกบญัช ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 
หลกัสตูรการอบรม  

1. หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที	 24/2564 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
2. หลกัสตูร หลกัสตูร Internal Control for IPO team รุ่นที	 3 ปี 2562 (SET) 
3. หลกัสตูร Director Certification Program รุ่น 254 ปี 2561 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
4. หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

   
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื	นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 ไมม่ ี

การดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื	น / กจิการอื	น 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
 2560 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารความเสี	ยง (CRO)  บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
 2560 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารความเสี	ยง (CRO)  บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั อซีี	 เลนดิnง จาํกดั 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทคีวิซ ีจาํกดั 
 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทโีอ 2020 จาํกดั 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั แคสแมท จาํกดั 
 2550 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารความเสี	ยง (CRO)  บรษิทั แคสแมท จาํกดั 
 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ดาราเดลี	ทวัร ์จาํกดั 
 2560 – 2564 กรรมการ     บรษิทั ดาราเดลี	 ชอ้ปปิn ง จาํกดั 
 2556 – 2564 กรรมการ     บรษิทั พรเีมยีร ์คอนซูเมอร ์จาํกดั 

กจิการที	แขง่ขนั / เกี	ยวเนื	องกบัธุรกจิบรษิทั 
 ไมม่ ี

ประวตัิการกระทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี  

 ไมม่ ี
การเข้าร ่วมประชมุประจาํปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 / 6 ครั nง 
     การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครั nง  

การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 12 / 12 ครั nง 


