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เอกสารแนบ 3 

ประวติัย่อกรรมการ 

ชื�อ   ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา     
อาย ุ   47   
สญัชาติ   ไทย 
ตาํแหน่งปัจจบุนั  - กรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
- กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณุวติุทางการศึกษา 1. ปรญิญาเอก รฐัประศาสนศาสตรป์รชัญาดุษฎบีณัฑติ  
       มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 
   2. ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ-นกับรหิาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
   3. ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
หลกัสตูรการอบรม  
 1. หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที5 147 ปี 2554 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
      2. หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูสหสัวรรษใหม ่ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์     
      3. หลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิารธุรกจิประกนัวนิาศภยั ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

4. หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุ่นที5 2 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกปิระกนัภยั (คปภ.)  

      5. หลกัสตูรเสาหลกัเพื5อแผ่นดนิ ผูนํ้าระดบัสงูดา้นการเมอืงการปกครองตามแนวรพะราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้ อยู่หวัฯ รุน่ที5 2  

      6. หลกัสตูรบรหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 22  

ประสบการณ์ทาํงาน 

     บริษทัในกลุ่ม บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธานเจา้หน้าที5บรหิาร (CEO) บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั 5น จาํกดั (มหาชน) 

2540 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธานเจา้หน้าที5บรหิาร (CEO) บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
2551 – ปัจจุบนั กรรมการ/ ประธานเจา้หน้าที5บรหิาร (CEO)   บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั แคสแมท จาํกดั 
2550 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าที5บรหิาร (CEO)   บรษิทั แคสแมท จาํกดั 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทคีวิแอลด ีจาํกดั 
 

     บริษทัอื�นๆ 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทคีวิเอม็. เพลส จาํกดั 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั บวิตีJ ทเวนตีJโฟร ์จาํกดั 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั เดอะ เพอรเ์ฟค กรุ๊ป อนิเตอรเ์นชั 5นแนล จาํกดั 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ดาราเดลี5ทวัร ์จาํกดั 
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ดาราเดลี5 ชอ้ปปิJ ง จาํกดั 
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั เดอะ คอนซเีควนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
2554 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ดาราเดลี5 จาํกดั    
2554 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั เดอะ บลิเลี5ยน ดลี เทรดดิJง จาํกดั 
2554 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั บวิตีJแลบ็ อนิโนเวชั 5น (ประเทศไทย) จาํกดั 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  8 ปี (พ.ศ. 2554  –  ปัจจุบนั) 
การเข้ารว่มประชมุ   คณะกรรมการบรษิทั 11 / 11  ครั Jง 

   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 6 / 6 ครั Jง 
   คณะกรรมการบรหิาร 2 / 2 ครั Jง 
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เอกสารแนบ 3 

ประวติัย่อกรรมการ 

ชื�อ   นางสาวรตันา พรรณนิภา     
อาย ุ   56   
สญัชาติ   ไทย 
ตาํแหน่งปัจจบุนั  - กรรมการ 

- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณุวติุทางการศึกษา 1. ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ เอกบญัช ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

หลกัสตูรการอบรม  
 1. หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 2. หลกัสตูร Director Certification Program รุ่น 254 ปี 2561 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 บริษทัในกลุ่ม บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธานบรหิารความเสี5ยง (CRO) บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั 5น จาํกดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
2560 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารความเสี5ยง (CRO)  บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
2545 – ปัจจุบนั รองประธานบรหิารสายงานพสัดุและจดัซืJอ  บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั  
2560 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารความเสี5ยง (CRO)  บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
2551 – ปัจจุบนั รองประธานบรหิารสายงานพสัดุและจดัซืJอ  บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั แคสแมท จาํกดั 
2550 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารความเสี5ยง (CRO)  บรษิทั แคสแมท จาํกดั 
2550 – ปัจจุบนั รองประธานสายงานบรหิารพสัดุและจดัซืJอ  บรษิทั แคสแมท จาํกดั 

 บริษทัอื�น 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ดาราเดลี5 ชอ้ปปิJ ง จาํกดั 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ดาราเดลี5ทวัร ์จาํกดั 
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั พรเีมยีร ์คอนซูเมอร ์จาํกดั 
2554 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั เดอะ บลิเลี5ยน ดลี เทรดดิJง จาํกดั 
2554 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั เดอะ เพอรเ์ฟค กรุ๊ป อนิเตอรเ์นชั 5นแนล จาํกดั 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  2 ปี (พ.ศ. 2560  –  ปัจจุบนั) 
การเข้าร่วมประชมุ   คณะกรรมการบรษิทั 11 / 11  ครั Jง 

   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2 / 2 ครั Jง 
   คณะกรรมการบรหิาร 6 / 6 ครั Jง 
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เอกสารแนบ 3 

ประวติัย่อกรรมการ 

ชื�อ   นางสาวสมพร อําไพสุทธพิงษ์     
อาย ุ   55   
สญัชาติ   ไทย 
ตาํแหน่งปัจจบุนั  - กรรมการ 

- กรรมการบรหิาร 

คณุวฒิุทางการศึกษา 1. ปรญิญาโท สาขาการเงนิและการตลาด มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
   2. ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธริาช 
   3. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชั Jนสงู บญัช ีวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตบพติรพมิขุ จกัรวรรด ิ
หลกัสตูรการอบรม  
 1. หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 2. หลกัสตูร Director Certification Program รุ่น 252 ปี 2561 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 3. หลกัสตูร Executive Development Program รุ่นที5 7 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 4. หลกัสตูร CFO Certificate Program สภาวชิาชพีบญัช ี
 5. หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที5 5 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6. หลกัสตูร Thailand Overseas Investment Center (TOISC) รุ่นที5 7 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน   (BOI) 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 บริษทัในกลุ่ม บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ      บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั 5น จาํกดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบนั ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO)  บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั 5น จาํกดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบนั ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO)  บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
2559 - ปัจจุบนั ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO)  บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
2559 - ปัจจุบนั ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO)  บรษิทั แคสแมท จาํกดั 

 บริษทัอื�น 
2557 – 2559 กรรมการ                               สายงานการเงนิและการลงทุนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 2557 – 2559 ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO)  บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 2556 – 2557 กรรมการบรหิาร    บรษิทั ท.ีเค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

2554 – 2557 กรรมการบรหิารความเสี5ยงดา้นการเงนิ  บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
   ดา้นการตลาด ดา้นปฏบิตักิาร 

2554 – 2557 กรรมการธรรมาภบิาล   บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
2552 – 2557 ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO)  บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  2 ปี (พ.ศ. 2560  –  ปัจจุบนั) 
การเข้าร่วมประชมุ   คณะกรรมการบรษิทั 11 / 11  ครั Jง 

   คณะกรรมการบรหิาร 6 / 6 ครั Jง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




