บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1:

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทไทยฮา จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตําแหนง

1. ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย
กีระนันทน อายุ 59 ป
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.สมจินต ศรไพศาล
อายุ 43 ป
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

Doctor of Philosophy (Economics)

- Joint Doctoral Program in Business
Administration , Thammasat University
National Institute of Development
Administration and Chulalongkorn
University D.B.A. (Finance)
- M.S. Japanese Business Studies,
Chaminade University of Honolulu
- M.B.A., Thammasat University
- B.E Industrial Engineering, Chulalongkorn
University
- Professional Certificates,
Chartered Financial Analyst (CFA),
NYSE General securities representative
examination (Series 7)
- เขารับการอบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 16/2547

ความสัมพันธ
กับผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

เอกสารแนบ 1 หนา 1

สัดสวนการถือหุนในบริษัทที่
ประสบการณการทํางาน 5 ปที่ผานมา
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(รอยละ)
ไมมี
2526- ปจจุบัน ศาสตราจารย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2546- ปจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2546- ปจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2547- ปจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย
2547- ปจจุบัน รองประธานกรรมการ-คณะกรรมการการอุดม
ศึกษา
ไมมี
2541-2546
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2542 – 2545 Senior Vice President
Venture Capital Fund Management Dept.,
One Asset Management Limited
2542-ปจจุบัน วิทยากรรับเชิญทางดานการจัดการลงทุน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และมหาวิทยาลัยตาง ๆ
2545- ปจจุบัน Senior Vice President
Head of Derivatives Department,
Kim Eng Securities (Thailand) Plc.
2546
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญรางพระราชบัญญัติซื้อขายลวงหนา วุฒิสภา

บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล อายุ – ตําแหนง

3. นาย ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร
อายุ 44 ป
กรรมการตรวจสอบ

4. นายฉลอง ตั้งพิรุฬหธรรม
อายุ 70 ป
ประธานที่ปรึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน
The University of Akron, U.S.A
- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เขารับการอบรมหลักสูตร DAP รุนที่
16/2547
- ปริญญาตรี จากประเทศจีน

ความสัมพันธ
กับผูบริหาร
ไมมี

บิดาของนาย สมฤกษ นางสาว ปรินดา
นายวรวิทยและ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬหธรรม

5. นางปทมา ตั้งพิรุฬหธรรม
อายุ 63 ป
ประธานกรรมการ

- มัธยมศึกษาปที่ 6
- เขารับการอบรมที่จัดโดย สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตร
DCP รุนที่ 38/2546

มารดาของนาย สมฤกษ นางสาว ปรินดา
นายวรวิทยและ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬหธรรม

6. นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ
อายุ 52 ป
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบัน
ราชภัฏ สวนดุสิต
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- กําลังจะเขารับการอบรมหลักสูตร DAP
รุนที่ 44/2548

นองชายของนางปทมา ตั้งพิรุฬหธรรม

เอกสารแนบ 1 หนา 2

สัดสวนการถือหุนในบริษัทที่
ประสบการณการทํางาน 5 ปที่ผานมา
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(รอยละ)
ไมมี
2538 – 2544 General Manager
บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จํากัด
2544 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานการขายผลิตภัณฑผูบริโภค
และลูกคาสัมพันธ ธนาคาร เอเชีย จํากัด
(มหาชน)
ไมมี
2510-ปจจุบัน หุนสวนผูจัดการ
หางหุนสวนจํากัด ไทยฮะพาณิชย
2546- ปจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท จํากัด
ไมมี
2528 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
2531 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด
ส.ค. 47-ปจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด
4.85
2528 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
2531 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด
2542-ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท พรอดดิจิ จํากัด

บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล อายุ – ตําแหนง

7. นาย สมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม
อายุ 38 ป
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม/
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผู
จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เขารับการอบรมหลักสูตร DAP รุนที่
14/2547

- ปริญญาโท Master in International
Business, Nova University, USA.
- ปริญญาโท Master in Science ,
Human Resource Management ,
Nova University, USA.
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เขารับการอบรมที่จัดโดย สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตร
DCP รุนที่ 9/2544
9. นายวรวิทย ตั้งพิรุฬหธรรม
- ปริญญาโท (Master of Management
อายุ 35 ป
Program)
SASIN Graduate Institue of Business
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม/
กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่
Administration of Chulalongkorn
การเงิน
University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- เขารับการอบรมหลักสูตร DAP รุนที่
14/2547
8. นางสาว ปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม
อายุ 36 ป
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม/
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัด
การพัฒนาธุรกิจ

ความสัมพันธ
กับผูบริหาร
บุตรชายของนางปทมา
กับนายฉลอง ตั้งพิรุฬหธรรม

บุตรสาวของนางปทมา
กับนายฉลอง ตั้งพิรุฬหธรรม

บุตรชายของนางปทมา
กับนายฉลอง ตั้งพิรุฬหธรรม

เอกสารแนบ 1 หนา 3

สัดสวนการถือหุนในบริษัทที่
ประสบการณการทํางาน 5 ปที่ผานมา
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(รอยละ)
7.19
2538 -ปจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด
2546-ปจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท จํากัด
ส.ค. 47-ปจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด
6.99
2537- ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด
2543- 2548 กรรมการ
บริษัท มิชชั่นเฮ็ลธฟูด จํากัด
2546- ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท จํากัด
2547-2548
กรรมการ
บริษัท คุนฮิม จํากัด
ส.ค. 47-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด
6.99
2537- ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด
2543- 2548 กรรมการ
บริษัท มิชชั่นเฮ็ลธฟูด จํากัด
2546- ปจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท จํากัด
ส.ค. 47-ปจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล อายุ – ตําแหนง

10. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬหธรรม
อายุ 31 ป
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม/
กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัด
การทั่วไป

11. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ
อายุ 35 ป
ผูจัดการอาวุโสบัญชีและการเงิน
12 นายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม
อายุ 38 ป
รักษาการผูจัดการโรงงงาน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ความสัมพันธ
กับผูบริหาร

สัดสวนการถือหุนในบริษัทที่
ประสบการณการทํางาน 5 ปที่ผานมา
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(รอยละ)
6.99
2541- ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ
บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด
2546- ปจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท จํากัด
ส.ค. 47-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
บริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด

- ปริญญาโท (MBA), SASIN Graduate
Institue of Business Administration of
Chulalongkorn University
- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เขารับการอบรมหลักสูตร DAP รุนที่
14/2547
- ปริญญาตรี
Assumption University

บุตรชายของนางปทมา
กับนายฉลอง ตั้งพิรุฬหธรรม

ไมมี

ไมมี

2538 – 2540

- ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เขารับการอบรมหลักสูตร DAP รุนที่
14/2547

บุตรชายของนางปทมา
กับนายฉลอง ตั้งพิรุฬหธรรม

7.19

2538 -ปจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด
2546-ปจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท จํากัด
ส.ค. 47-ปจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด

เอกสารแนบ 1 หนา 4

Senior Accountant/ MBF Educare Child
Development Centre (Thailand Ltd.)

