บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 1

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

1. นายสุจินต หวั่งหลี
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)

อายุ
(ป)
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ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟา
Northrop Institute Of
Technology, U.S.A
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Chairman 2000 รุน 4/2001
จาก IOD

สัดสวนใน
การถือหุน
(%)
-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ชวงเวลา
2554 – ปจจุบัน
2521 – ปจจุบัน
2544 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2513 – ปจจุบัน
2525 – ปจจุบัน
2534 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน
2512 – ปจจุบัน
2537 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน
2514 – 2552
2516 – 2518
2546 – 2548
2550 – 2552

เอกสารแนบ 1 หนา 1

ประสบการณทํางาน
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
นายกสมาคม
นายกสมาคม
นายกสมาคม

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
บจ. สาธรธานี
บจ. รังสิตพลาซา
บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิคส อินดัสทรี่
บมจ. วโรปกรณ
บมจ. เสริมสุข
บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
สมาคมประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัย

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

2. นายชัย โสภณพนิช
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา
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ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยโคโรลาโด
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาบัตรวิทยาลัยปอง
กันราชอาณาจักร ปรอ.6
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
DCP รุน 16 และ Chairman
2000 รุน 14 จาก IOD

สัดสวนใน
การถือหุน
(%)
-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ชวงเวลา
2554 – ปจจุบัน
2521 – ปจจุบัน

2521 – ปจจุบัน
2519 - 2552
2553 - ปจจุบัน
2522 – ปจจุบัน
2529 – ปจจุบัน
2531 – ปจจุบัน
2511 – ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนา 2

ประสบการณทํางาน
ตําแหนง
รองประธานกรรมการ
กรรมการ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการผูอํานวยการใหญ
ประธานคณะผูบริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ

บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
บมจ. จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล
บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด)
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

3. นายสุรชัย ศิริวัลลภ
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)

อายุ
(ป)
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นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP
18/2002จาก IOD

สัดสวนใน
การถือหุน
(%)
-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ชวงเวลา

-

2554 – ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2534 – 2550
2544 – ปจจุบัน
2535 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน

4. นายสุทธิ รจิตรังสรรค
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)

66

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต
(สถิติ) เกียรตินิยม คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
ผานการสอบระดับ Fellow
(FLMI) จากสถาบันการจัดการ
ดานประกันชีวิตของ
สหรัฐอเมริกา (LOMA's Life
Management Institute)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP
รุน 99/2012 จาก IOD

-

-

เอกสารแนบ 1 หนา 3

2555 – ปจจุบัน

ประสบการณทํางาน
ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

กรรมการ รองประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูอํานวยการ

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ
บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ
บจ. อีเอ็มซีเอส (ไทย)
บจ. ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท
บมจ. โอเอชทีแอล
บมจ. จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

5. ดร.กอปร กฤตยากีรณ

6. นายชลอ เฟองอารมย

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา
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ปริญญาเอก สาขาฟสิกส Harvard
University, USAประกาศนียบัตร
หลักสูตร DCP รุน 11 จาก IOD
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ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยฟลลิปส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโททางรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเซาเทอรน อิลินอยส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทสาขารัฐประศาสน
ศาตร มหาวิทยาลัยเบอรมิงแฮม
ประเทศอังกฤษ
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน
ที่ 27
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุน
18 จาก IOD

สัดสวนใน
การถือหุน
(%)
-

-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

-

ชวงเวลา
2554 – ปจจุบัน
2532 – ปจจุบัน
2543 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา

2546 - 2555

กรรมการ

2555 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ

2555 – ปจจุบัน
2542 – ปจจุบัน
2550 – 2555

เอกสารแนบ 1 หนา 4

ประสบการณทํางาน
ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ
ส.น.ง.พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ
บมจ. บานปู

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
บมจ. ธนาคารสแตนดารดชารเตอร
(ไทย)
บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต เทคโนโลยี
(1999)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

7. นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล

8. นายอลัน ชิ ยิม แคม

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา
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ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม) คณิตศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
M.S.(Statistics in Actuarial
Science) University of
IOWAM.IOWA
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP
รุน 99/2012 จาก IOD
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเดนเวอร โคโรราโด
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยโคโรราโด
สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุน
39 จาก IOD

55

สัดสวนใน
การถือหุน
(%)
-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ชวงเวลา

-

2554 – ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2533 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2531 – ปจจุบัน

-

-

2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2543- ปจจุบัน
2548 – 2551
2538 – 2548

เอกสารแนบ 1 หนา 5

ประสบการณทํางาน
ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ และประธาน
เจาหนาที่บริหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการบริหาร

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร

บมจ. ไทยประกันชีวิต
แหด
เดกเ ดหเ หเดเดเหดเ
บมจ. ไทยประกันสุขภาพ
บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอย
บจ. ที ไอ ไอ (สถาบันประกันภัยไทย)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี
จํากัด
บมจ. แคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส
(ประเทศไทย)
บลจ. กองทุนแมนูไลฟ (ประเทศไทย)
บลจ. กองทุนอเบอรดีน

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

9. นายธรธเนศ อายานะ

59

10. นางสาวณวดี เรืองรัตน
เมธี

38

ปริญญาตรี แพทยสาสตรบัณทิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรแพทยเวชชปฏิบัติทั่วไป
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
Mini MBA in Health
Chulalongkorn University
Fellow in Life and Health
Insurance Management Institute.
Fellow in Life and Health
Insurance Claim.
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
(MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(ABAC)
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
(BBA) สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)

11. นางนัฏชกร สุวรรณสถิตย

39

ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจ
(ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี สาขาบริหารความเสี่ยง
และประกันภัย (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูง Senior Executive

สัดสวนใน
การถือหุน
(%)
-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ชวงเวลา

-

2554 – ปจจุบัน

รองกรรมการผูอํานวยการ

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

-

-

2554 – ปจจุบัน

ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 1

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

-

-

2554 – ปจจุบัน

ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 2

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

เอกสารแนบ 1 หนา 6

ประสบการณทํางาน
ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)

อายุ
(ป)

12. นางสาวดวงนพร เพิ่มนํา
ลาภ

34

13. นางสาวดวงนภา กาญจน
วงศวุฒิ

40

คุณวุฒิทางการศึกษา

Program (SEP) รุนที่ 24 โดย
สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA
Executive Development Program
(EDP) รุนที่ 10 โดยสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปริญญาโท MBA Finance
NIDA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดสวนใน
การถือหุน
(%)

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ชวงเวลา

-

-

2554 – ปจจุบัน

ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

-

-

2554 – ปจจุบัน

ผูอํานวยการฝายลงทุน

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

เอกสารแนบ 1 หนา 7

ประสบการณทํางาน
ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

เอกสารแนบ 1

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 1
การดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
บริษัท / ผูบริหารและผู
มีอํานาจควบคุม

นายสุจินต
หวั่งหลี

นายชัย
โสภณพนิช

นายสุรชัย
ศิริวัลลภ

นายสุทธิ
รจิตรังสรรค

ดร.กอปร
กฤตยากีรณ

นายชลอ
เฟองอารมย

นายอภิรักษ
ไทพัฒนกุล

นายอลัน
ซิ ยิม แคม

นายธรธเนศ
อายานะ

นางสาว
ณวดี
เรืองรัตน
เมธี

นางนัฎชกร
สุวรรณ
สถิตย

นางสาว
ดวงนพร
เพิ่มนําลาภ

นางสาว
ดวงนภา
กาญจนวงศ
วุฒิ

x

/

/

/

/

//

//

//

v

v

v

v

v

บมจ. ไทยรีประกัน
ชีวิต
บริษัทรวม
บจ. อีเอ็มซีเอส ไทย
บริษัทที่เกี่ยวของ
บจ. ไทยรีเซอรวิสเซส
บจ. ทีอาร เทรนนิ่ง
แอนดคอนซัลติ้ง
บจ. ทีอาร แอคชัวเรียล
แอนดคอนซัลติ้ง
เซอรวิสเซส
บจ. ไทยอินชัวเรอส
ดาตาเนท
หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ

x
/
/
/
/
/ = กรรมการ

/
// = กรรมการตรวจสอบ

v = ผูบริหาร

เอกสารแนบ 1 หนา 8

