
บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนา 1

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัท
1. รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุม

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชื่อ-สกุล/ ตํ าแหนง (1) อายุ

(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา (2) สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท

(%) (3) ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (4)

ดร.กองเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผูมี
อํ านาจลงนาม

46 Ph.D. (Operations Research)
M.S. (Operations Research)
M.B.A. with Distinction
Wharton School, University of
Pennsylvania, U.S.A.

26.50 2538-ปจจุบัน

2536-2537
2531-2535

ประธานกรรมการ
บริหาร
กรรมการผูอํ านวยการ
กรรมการผูจัดการ

บมจ. หลักทรัพย แอสเซท พลัส

บ. แอสเซท พลัส จก.
บ. แบริ่ง รีเสิรช ลิมิเต็ด (ส ํานักงานผูแทน)

ดร.อุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย
กรรมการ กรรมการผูจัดการ

47 Ph.D. Operations Research
The Ohio State University,
U.S.A.

- 2543-ปจจุบัน
2542-2542

2538-2542
2538-2541
2536-2542
2536-2542

กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการ
บริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. หลักทรัพย แอสเซท พลัส
บมจ. เอส ที พี แอนดไอ

บมจ. ซิโน-ไทย รีซอรสเซส ดีเวลลอปเมนท
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย กรุงไทย
บ. เอช ที อาร จก.
บ. ปทุมวัน เรียลเอสเตท จก.

นายนพร สุนทรจิตตเจริญ
กรรมการ

44 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- 2533-ปจจุบัน
2532-2533
2530-2532
2525-2530

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการโครงการ
ผูชวยผูจัดการโครงการ
วิศวกร

บมจ. แลนด แอนด เฮาส
บมจ. แลนด แอนด เฮาส
บมจ. แลนด แอนด เฮาส
บ. ไทยโคโนอิเกะ คอนสตรัคชั่น จก.



บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนา 2

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชื่อ-สกุล/ ตํ าแหนง (1) อายุ

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา (2)
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท

(%) (3) ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (4)

นายนภดล รมยะรูป
กรรมการ

51 ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐ
อเมริกา

- 2536-ปจจุบัน
2520-2535

กรรมการผูจัดการ
รองผูอํ านวยการใหญ

บมจ. ปูนซีเมนต เอเชีย
บมจ. การบินไทย

นางลดาวรรณ เจริญรัชตภาคย
กรรมการ รองกรรมการผูจัดการ

38 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร (NIDA)

0.98 2543-ปจจุบัน
2541-2543
2538-2541
2535-2538
2531-2535

รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูอํ านวยการอาวุโส
ผูอํ านวยการอาวุโส
ผูอํ านวยการ

บมจ. หลักทรัพย แอสเซท พลัส
บล. แอสเซท พลัส จก.
บล. แอสเซท พลัส จก.
บ. แอสเซท พลัส จก.
บ. แบริ่ง รีเสิรช สิมิเต็ด (สํ านักงานผูแทน)

นายโชติ โภควนิช
กรรมการ

60 A member of The Association
of Chartered Certified
Accountants, England

- ปจจุบัน
2543-2544

2537-2540

กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการ
บริหาร
ประธานกรรมการ
บริหาร

Berli Jucker Plc.
Tisco Finance Plc.

The East Asiatic Company (Thailand) Ltd.

นายอดิศร ธนนันทนราพูล
กรรมการ

48 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- 2545-ปจจุบัน

2534-2544
2533-2534

กรรมการและรอง
กรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูอํ านวยการฝายบัญชี

บมจ. แลนด แอนด เฮาส

บมจ. แลนด แอนด เฮาส
บมจ. แลนด แอนด เฮาส

ดร.วิรัช อภิเมธีธํ ารง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

59 Ph.D. Finance , University of
Illinois, U.S.A.
M.A.S. , University of Illinois
M.B.A. , Gothenburg

- 2542-ปจจุบัน
2507-2542

คณบดี
อาจารย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี
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ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชื่อ-สกุล/ ตํ าแหนง (1) อายุ

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา (2)
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท

(%) (3) ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (4)

พล.ต.ต.บริหาร เสี่ยงอารมณ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

50 ปริญญาโท สาขารัฐประศาสน
ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร (NIDA)
ปริญญาโท สาขาสถาปตยกรรม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- 2544-ปจจุบัน

2542-2544
2539-2542

ผูชวยผูบัญชาการ
ผูบังคับการ
รองผูบังคับการ

ส ํานกังานกํ าลังพล สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ

ส ํานกังานกํ าลังพล สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ
ส ํานกังานกํ าลังพล สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ

นายสาธิต ศิริรังคมานนท
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

54 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- 2544-ปจจุบัน
2541-2543
2540-2541
2535-2540

รองปลัดกระทรวง
ผูตรวจราชการ
รองอธิบดี
ผูอํ านวยการ

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กองเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม

นายเล็ก สิขรวิทยา
รองกรรมการผูจัดการ

45 Research Fellowship
(Management), Kobe
University, Japan
M.B.A. (Finance) Tarleton
State University, U.S.A.
B.B.A. (Management) Hosei
University, Japan

- 2545-ปจจุบัน
2542-2545
2542

2541

2534-2541

2528-2533

รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหารฝาย
บริการที่ปรึกษาทางการ
เงิน
ผูอํ านวยการ ฝาย
บริการปรับโครงสราง
ทางการเงิน
กรรมการบริหารและผู
ชวยกรรมการผูจัดการ
ผูอํ านวยการฝายบริการ
ดานที่ปรึกษาทางการ
เงิน การจัดการ

บมจ. หลักทรัพย แอสเซท พลัส
บล. แอสเซท พลัส จก.
Bridging Consultant Ltd.

Montgomery & Beaumont Associates (TH)
Ltd.

บมจ. ไอ.จี.เอส

Cooper & Lybrand Associates Co., Ltd.



บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนา 4

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชื่อ-สกุล/ ตํ าแหนง (1) อายุ

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา (2)
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท

(%) (3) ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (4)

นายกอบเกียรติ บุญธีรวร
รองกรรมการผูจัดการ

42 ปริญญาโท สาขาบริหารทั่วไป
Citi University, U.S.A.

- 2545-ปจจุบัน
2542-2545

2538-2540
2537-2538

2532-2537

รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
อาวุโส
รองกรรมการผูจัดการ
ผูอํ านวยการฝายหลัก
ทรัพยสถาบัน
ผูอํ านวยการฝายตาง
ประเทศ

บมจ. หลักทรัพย แอสเซท พลัส
บมจ. หลักทรัพย ซิกโก

บล. คาเธย แคปปตอล จก.
บมจ. เงินทุนหลักทรัพยนิธิภัทร

บมจ. หลักทรัพย เอเชีย

นางวราลักษณ พฤฒิวรมงคล
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายธุรกิจหลักทรัพย

43 M.B.A. (Finance)
Ball State University, U.S.A.

- 2544-ปจจุบัน
2538-2543
2533-2538

2531-2533

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูชวยผูอํ านวยการฝาย
คาหลักทรัพยสถาบัน
ผูจัดการฝายคาหลัก
ทรัพยสถาบัน

บมจ. หลักทรัพย แอสเซท พลัส
บล. กรุงศรีอยุธยา จก.
บล. แบริ่ง จก.

บมจ. เงินทุนหลักทรัพย ธนชาติ

นางกษมา ชีวเรืองโรจน
ผูอํ านวยการ
ฝายบัญชีและการเงิน

39 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- 2542-ปจจุบัน

2538-2542

2535-2538
2528-2535

ผูอํ านวยการฝายการ
บัญชีและการเงิน
ผูชวยผูอํ านวยการฝาย
การบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายบัญชี สาขา
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี

บมจ. หลักทรัพย แอสเซท พลัส

บล. แอสเซท พลัส จก.

บมจ. หลักทรัพย ตะวันออกฟายแนนซ
บงล. ศรีนคร จก.


