เอกสารแนบ 3

ข้อ มูล ของบุค คลทีได้ร บั การเสนอชือให้เข้า ดํา รงตํา แหน่ งกรรมการแทน
กรรมการทีครบกํา หนดออกจากตํา แหน่ งตามวาระ
ประวัติ ข องบุค คลทีได้ร บั การเสนอชือ (ณ วันที 31 ธันวาคม 2564)
ชือ
อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่ งปัจ จุบนั

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
49
ไทย
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
/ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO)
ประเภทกรรมการที เสนอแต่งตัง( : กรรมการ
วัน ทีได้ร บั การแต่งตัง( เป็ น กรรมการ / ผูบ้ ริ ห าร
14 กรกฎาคม 2554
จํานวนปี ที เป็ น กรรมการ
10 ปี
สัด ส่ว นการถือ หุ้น บริ ษทั
3.08%
คุณ วุติ ท างการศึก ษา
1. ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
2. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หล กั สูต รการอบร
1. หลักสูตรสุดยอดผูน้ ําวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Superวปส.) รุ่นที 1
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย(คปภ.)
2. หลักสูตร Digital Transformation for CEO # 2 ปี 2563 จัดโดย
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และบริษัท
เอ็มเอฟอีซี จํากัด (มหาชน)
3. หลักสูตร Ultralink China รุ่น 1/2018 FiveWhale
4. หลักสูตรวิทยาการผูน้ ํานวัตกรรม เพือการแข่งขันในระดับโลก(วนล.)
รุ่นที 2 ปี 2561 มหาวิทยาลัยสยาม
5. หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) ปี
2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. หลักสูตรพัฒนาการใช้สอดิ
ื จทิ ลั เชิงสร้างสรรค์ (DEF) ปี 2560
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7. หลักสูตรบริหารระดับสูง สถานบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.)รุ่น 22 ปี
2559
8. หลักสูตร Difference :How to Harness Business Creativity รุ่นที 2 ปี
2557 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรเชิงธุรกิจ
9. หลักสูตร Real Estate/Real Deal รุ่นที 1 ปี 2557 สถาบันพัฒนา
ความคิดสร้างสรรเชิงธุรกิจ
10. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที147 ปี 2554
11. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที 2/2554 ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
12. หลักสูตรพัฒนาผูบ้ ริหารธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2551 ของจุฬาลงกรณ์
13. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหัสวรรษใหม่ ปี 2545 ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ไม่ม ี
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืน / กิจการอืน
 2540 – ปั จจุบนั
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO)
บริษทั ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด
 2551 – ปั จจุบนั
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO)
บริษทั ทีควิ เอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด
กรรมการ
บริษทั ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด
 2564 – ปั จจุบนั
 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จํากัด
 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั อีซี เลนดิงn จํากัด
กรรมการ
บริษทั ทีควิ ซี จํากัด
 2564 – ปั จจุบนั
 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ทีโอ 2020 จํากัด
1

เอกสารแนบ 3
 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
 2554 – ปั จจุบนั
กรรมการ
 2554 – ปั จจุบนั
กรรมการ
 2560 – 2564
กรรมการ
 2556 – 2564
กรรมการ
 2550 – 2564
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO)
กิจการทีแข่งขัน / เกียวเนืองกับธุรกิจบริษทั
 ไม่ม ี

บริษทั แคสแมท จํากัด
บริษทั ทีควิ เอ็ม. เพลส จํากัด
บริษทั ทีควิ ดี จํากัด
บริษทั ดาราเดลีทัวร์ จํากัด
บริษทั ดาราเดลี จํากัด
บริษทั เดอะ บิลเลียน ดีล เทรดดิงn จํากัด
บริษทั บิวตีn ทเวนตีnโฟร์ จํากัด
บริษทั ดาราเดลี ช้อปปิn ง จํากัด
บริษทั แคสแมท จํากัด

ประวัติ ก ารกระทําผิ ด ทางกฎหมายในระยะ 5 ปี
 ไม่ม ี
การเข้าร่ว มประชุม ประจําปี 2564 :

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 / 6 ครังn ,
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครังn
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครังn

2

เอกสารแนบ 3

ข้อ มูล ของบุค คลทีได้ร บั การเสนอชือให้เข้า ดํา รงตํา แหน่ งกรรมการแทน
กรรมการทีครบกํา หนดออกจากตํา แหน่ งตามวาระ
ประวัติ ข องบุค คลทีได้ร บั การเสนอชือ (ณ วันที 31 ธันวาคม 2564)
ชือ
นางสาวสมพร อําไพสุทธิพงษ์
อายุ
57
สัญชาติ
ไทย
ตําแหน่ งปัจ จุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)
ประเภทกรรมการที เสนอแต่งตัง( : กรรมการ
วัน ทีได้ร บั การแต่งตัง( เป็ น กรรมการ / ผูบ้ ริ ห าร
20 กันยายน 2560
สัด ส่ว นการถือ หุ้น บริ ษทั ฯ 0.12%
จํานวนปี ที เป็ น กรรมการ
4 ปี
คุณ ทางวุติ ก ารศึก ษา
1. ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันn สูง บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมขุ จักรวรรดิ
หล กั สูต รการอบร
5. หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 252 ปี 2561
1. หลักสูตรโครงการ “SET ESG Expert Pool” รุ่นที 1 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. หลักสูตร Executive Development Program รุ่นที 7 ตลาด
2. หลัก สูตร Foundations in Responsible Investment
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. หลักสูตร CFO Certificate Program สภาวิชาชีพบัญชี
3. หลักสูตร แนวโน้ม ทิศทางการทํา M&A ประเด็นสําคัญที
8. หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที 5 ตลาด
ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทํา M&A ตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
9. หลักสูตร Thailand Overseas Investment Center (TOISC) รุ่น
4. หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี
ที 7 สํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงุ ท น (BOI)
2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ไม่ม ี
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืน / กิจการอืน
 2564 – ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO)
บริษทั อีซี เลนดิงn จํากัด
 2559 – ปั จจุบนั
ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)
บริษทั ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด
 2559 – ปั จจุบนั
ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)
บริษทั ทีควิ เอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด
กรรมการ
บริษทั ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด
 2564 – ปั จจุบนั
 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จํากัด
 2559 – ปั จจุบนั
ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)
บริษทั แคสแมท จํากัด
กิจการทีแข่งขัน / เกียวเนืองกับธุรกิจบริษทั
 ไม่ม ี
ประวัติ ก ารกระทําผิ ด ทางกฎหมายในระยะ 5 ปี
 ไม่ม ี
การเข้าร่ว มประชุม ประจําปี 2564 :

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 / 6 ครังn ,
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครังn

3

เอกสารแนบ 3

ข้อ มูล ของบุค คลทีได้ร บั การเสนอชือให้เข้า ดํา รงตํา แหน่ งกรรมการแทน
กรรมการทีครบกํา หนดออกจากตํา แหน่ งตามวาระ
ประวัติ ข องบุค คลทีได้ร บั การเสนอชือ (ณ วันที 31 ธันวาคม 2564)
ชือ
อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่ งปัจ จุบนั

นางสาวรัตนา พรรณนิภา
58
ไทย
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
/ ประธานบริหารความเสียง (CRO)
ประเภทกรรมการที เสนอแต่งตัง( : กรรมการ
วัน ทีได้ร บั การแต่งตัง( เป็ น กรรมการ / ผูบ้ ริ ห าร
22 กันยายน 2560
สัด ส่ว นการถือ หุ้น บริ ษทั
ไม่ม ี
จํานวนปี ที เป็ น กรรมการ
4 ปี
ิ
คุณ วุต ท างการศึก ษา
1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หล กั สูต รการอบรม
1. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที 24/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
2. หลักสูตร หลักสูตร Internal Control for IPO team รุ่นที 3 ปี 2562 (SET)
3. หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 254 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
4. หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ไม่ม ี
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืน / กิจการอืน
 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด
 2560 – ปั จจุบนั
ประธานบริหารความเสียง (CRO)
บริษทั ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด
กรรมการ
บริษทั ทีควิ เอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด
 2561 – ปั จจุบนั
 2560 – ปั จจุบนั
ประธานบริหารความเสียง (CRO)
บริษทั ทีควิ เอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด
 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั อีซี เลนดิงn จํากัด
 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ทีควิ ซี จํากัด
 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ทีโอ 2020 จํากัด
 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั แคสแมท จํากัด
 2550 – ปั จจุบนั
ประธานบริหารความเสียง (CRO)
บริษทั แคสแมท จํากัด
 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ดาราเดลีทัวร์ จํากัด
 2560 – 2564
กรรมการ
บริษทั ดาราเดลี ช้อปปิn ง จํากัด
 2556 – 2564
กรรมการ
บริษทั พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ จํากัด
กิจการทีแข่งขัน / เกียวเนืองกับธุรกิจบริษทั
 ไม่ม ี
ประวัติ ก ารกระทําผิ ด ทางกฎหมายในระยะ 5 ปี
 ไม่ม ี
การเข้าร่ว มประชุม ประจําปี 2564 :
การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 / 6 ครังn
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครังn
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครังn
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