ประวัติกรรมการ
ชื่อ
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา
อายุ
59
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่ งปัจจุบนั
ประธานกรรมการ / ประธานบริษทั / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
14 กรกฎาคม 2554
สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั ฯ 3.67 %
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
10 ปี
คุณวุติทางการศึกษา
1. ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
3. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรการอบรม
1. 2morrow Scaler ปี 2020 Stock2morrow
2. หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 7/2019 (IOD)
3. Modern Manager Program (MMP 66) ปี 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. หลักสูตร Everest Business Camp ปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5. หลักสูตรบริหารระดับสูง สถานบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุ่น 26 ปี 2561
6. หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 ปี 2558
7. หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 (ปปร.18) ปี 2557
8. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 ปี 2556
9. หลักสูตร ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY (ABC) รุ่นที1่ ปี 2556
10. หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมันคงขั
่ น้ สูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 3 ปี 2555
11. การบริหารความเสีย่ งสาหรับผูบ้ ริหารรุ่นที่ 9 ปี 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. หลักสูตร Director Certification Program Class 146 ปี 2554
13. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 8 ปี 2553
14. หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 23 ปี 2553
15. การเป็ นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่น 17 ปี 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ไม่ม ี
การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอื่น
 2540 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ / ประธานบริษทั
บริษทั ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด
 2551 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ / ประธานบริษทั
บริษทั ทีควิ เอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด
 2563 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษทั ทีโอ 2020 จากัด
 2549 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จากัด
 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ทีควิ เอ็ม. เพลส จากัด
 2554 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั บิวตี้แล็บ อินโนเวชัน่ (ประเทศไทย) จากัด
 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ดาราเดลี่ ช้อปปิ้ ง จากัด
 2550 – 2562
ประธานบริษทั ประธานกรรมการ
บริษทั แคสแมท จากัด
 2550 – 2561
กรรมการ
บริษทั แคสแมท จากัด
กิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจบริษทั ฯ
 ไม่ม ี
ประวัติการกระทาผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี
 ไม่ม ี

