เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่ อย

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ, ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
ศ.ดร.ศุภชัย พิศิษฐวานิช
ประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการอิสระ

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

72

- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (บัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการถือ
ทางครอบครั ว
หุ้นในบริษัทฯ
ช่ วงเวลา
ระหว่ างผู้บริ หาร
2553 – ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 1/ 2546
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 38/2546
- Role of the Chairman Program
(RCP) รุ่นที่ 13/2549

2547 - ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
2552- ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2547 – 2550
2546 – 2551
2548 - 2556

นายนพพร พิชา
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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- ปริญญาโท สาขาพัฒนการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA)

-

-

2553 – ปั จจุบนั

2549 – ปั จจุบนั
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program

2550 – ปั จจุบนั
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 1

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
-ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ
-ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ
-ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการอิสระ
-ประธานกรรมการบริษัท
-กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
-ประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
-ประธานกรรมการบริษัท
-กรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
-กรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
-ประธานกรรมการบริษัท

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-บมจ. ไอร่า แคปปิ ตอล /ธุรกิจการเงิน
-บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า/ ธุรกิจหลักทรัพย์
-บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย /ธุรกิจสื่อสาร
-บมจ.ทางด่วนกรุเทพ /ธุรกิจขนส่ง
-บมจ.ซีพี ออลล์ / ธุรกิจค้ าปลีก
-บจ.Easy Golf / ธุรกิจสันทนาการ
-สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ / ธุรกิจหลักทรัพย์
-บมจ.แมทชิ่ง สตูดิโอ / ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
-บจ. เสนาทรายทอง /ธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง
-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล/ธุรกิจการเงิน

-บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า/ ธุรกิจหลักทรัพย์

-Viet World Company Limited

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

นางจิราพร เชมนะสิริ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
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(DAP) รุ่นที่ 2/2546
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 100/2551
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการถือ
ทางครอบครั ว
หุ้นในบริษัทฯ
ระหว่ างผู้บริ หาร

-

-

ช่ วงเวลา
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- ปริญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

-

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
-กรรมการ

-กลุม่ บมจ. Thai Agri Foods / ธุรกิจอาหาร
-บจ.ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ / ธุรกิจพลังงาน

2553 – ปั จจุบนั

-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล/ธุรกิจการเงิน

2531 – ปั จจุบนั
2532 – ปั จจุบนั

-กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
-กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
-กรรมการ
-กรรมการ

2548 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ

2529 – 2552

-ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการ
ใหญ่ (สายงานแผนงานและ
การเงิน

2553 – ปั จจุบนั

-กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
-กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการ โครงการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2552 – ปั จจุบนั
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 124 / 2552
- Audit Committee Program (ACP)

ตาแหน่ ง

2550 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

2551 – ปั จจุบนั
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 71/2551
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 172/2556

รศ.อัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2552 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 2

-บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์
- บจ.ธราพร / ธุรกิจที่ปรึกษา
-บจ.แมนเนเจอเรียลเอ็กเซลเล้ นซ์ / ธุรกิจฝึ กอบรม
และที่ปรึกษา
-บจ.เอสอาร์ ไอ คอนซัลเตนท์ / ธุรกิจที่ปรึกษา
-บจ.กริดบิสซิเนสโซลูชนั่ ส์ / ธุรกิจฝึ กอบรมและ
ที่ปรึกษา
-บมจ.ท่าอากาศยานไทย / ธุรกิจขนส่ง

-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล / ธุรกิจการเงิน
-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์
-บมจ.ปริญสิริ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

ม.ร.ว.เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
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นายวิสตู ร กาญจปั ญญาพงศ์
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
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รุ่นที่ 30 / 2553
- Advance Audit Committee Program
รุ่นที่ 2 / 2553
- Role of the Chairman Program
(RCP) รุ่นที่ 25/ 2554
- ปริญญาตรี Mechanical Engineering
มหาวิทยาลัยควีนออฟ เบลฟาส
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 61/2550
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 71/2551
- Role of the Chairman Program
(RCP) รุ่นที่ 30/2556

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการถือ
ทางครอบครั ว
หุ้นในบริษัทฯ
ระหว่ างผู้บริ หาร

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2550 – 2553
2547 - 2550

-หัวหน้ าภาควิขาการบัญชี
- รองอธิการบดี ฝ่ ายการคลัง

-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา

-

-

2553 – ปั จจุบนั
2549 – 2553
2539 – ปั จจุบนั

-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการ

-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล / ธุริกจการเงิน
-บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า/ ธุรกิจหลักทรัพย์
-บจ.เอส บี เรียลตี ้ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

-

-

2553 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

2546 – ปั จจุบนั

-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

2546 – ปั จจุบนั
2540 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั

-ประธานกรรมการบริษัท
-กรรมการบริหาร
-กรรมการจัดการ คนที่ 4 (ผู้มี
อานาจลงนาม)
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

-บมจ. ไอร่า แคปปิ ตอล / ธุรกิจการเงิน
-บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า/ ธุรกิจหลักทรัพย์
-บจ.เซ็นเตอร์ อินเตอร์ แอคทีฟ/ธุรกิจที่ปรึกษา
และลงทุน
-บจ.เอเชียฟิ วเจอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล / ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
-บจ.ทีเอพี แวลูเอชัน่ /ธุรกิจประเมิน
-สมาคมที่ปรึกษาธุรกิจไทย
-บมจ.ธรรมนิติ / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน

2536 – ปั จจุบนั
2533 – ปั จจุบนั
2533 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 3

-บจ.เอ็ม.บี.บี.เอ /ธุรกิจลงทุน
-บจ.สานักกฎหมายธรรมนิติ / ธุรกิจกฎหมาย
-บจ.ธรรมนิติ อินเตอร์ เนชัน่ แนล/ ธุรกิจกฎหมาย

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

นางนลินี งามเศรษฐมาศ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
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- ปริญญาโท บริหารการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการถือ
ทางครอบครั ว
หุ้นในบริษัทฯ
ช่ วงเวลา
ระหว่ างผู้บริ หาร
8%
2553 – ปั จจุบนั

2547 - 2555
2553 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2552 – 2552

-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-ที่ปรึกษาบริษัท
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
-ผู้ชว่ ยผู้จดั การ

2547 – 2552

-กรรมการผู้จดั การ

2543 – 2552
2539 - 2552

-กรรมการผู้จดั การ
-กรรมการผู้จดั การ

-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล / ธุรกิจการเงิน
-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์
-บจ.ปภพ /ธุรกิจพลังงานทดแทน
-บจ.เมืองไทยลิสซิ่ง /ธุรกิจการเงิน
-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ ธุรกิจ
หลักทรัพย์
-สานักหักบัญชี (ประเทศไทย ) จากัด / ธุรกิจ
การเงิน
-บจ.ไทยเอ็นวีดีอาร์ / ธุรกิจหลักทรัพย์
-บลจ.กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้ าว / ธุรกิจ
ลงทุน

2554 – ปั จจุบนั

2556 – ปั จจุบนั
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- ปริญญาโท
Business Administration (Finance)
Washington State University, USA.
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 157/2555

0.39

-

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล/ธุรกิจการเงิน

2541 – ปั จจุบนั

นางกองแก้ ว เปี่ ยมด้ วยธรรม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

ตาแหน่ ง
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และประธานกรรมการบริหาร
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และกรรมการสรรหา /
กรรมการบริหาร
-ประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ Executive Director
-กรรมการ

2550 – ปั จจุบนั
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 61/2550

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 4

-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์
-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง /ธุรกิจการเงิน

-บมจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน
- AIRA International Advisory (Singapore)
Pte.Ltd.
-บมจ.ธรรมนิติ / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
รศ.นิพทั ธ์ จิตรประสงค์
กรรมการบริษัท

อายุ
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- ปริญญาโท International Trade
&Finance
Gothenburg School of Economics
and Business Administration,
Sweden

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการถือ
ทางครอบครั ว
หุ้นในบริษัทฯ
ช่ วงเวลา
ระหว่ างผู้บริ หาร
2553 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 85/2550
- Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที่ 25/2552
- Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management (MIR)
รุ่นที่ 5/2552
- Monitoring the internal Audit
Function รุ่นที่ 5/2552
- Monitoring the Quality of Financial
Report รุ่นที่ 9/2552
นายปริญญา ไววัฒนา
กรรมการอิสระ

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

2550 – 2554

-

-

2553 – ปั จจุบนั

2553 – ปั จจุบนั
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 5

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
-กรรมการบริษัท
-กรรมการบริษัท
-กรรมการบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล / ธุรกิจการเงิน
-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน
-บมจ.ลลิล พรอพเพอร์ ตี ้ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-บมจ.จี เจ สตีล / ธุรกิจเหล็ก
-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ธุรกิจ
หลักทรัพย์

-กรรมการอิสระ / กรรมการ
-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล / ธุรกิจการเงิน
ลงทุน / กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน /ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
-กรรมการอิสระ และ
-บมจ.สามารถคอร์ ปอเรชัน่ / ธุรกิจสื่อสาร

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
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ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการถือ
ทางครอบครั ว
หุ้นในบริษัทฯ
ระหว่ างผู้บริ หาร

- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 35/2548
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 72/2549
- หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP)
รุ่นที่ 9/2548
- Role of Compensation Committee
(RCC) รุ่นที่ 10/2553
- Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management (MIR)
รุ่นที่ 2/2551
นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
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- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 148/2554
- Finance for Director (FFD)
รุ่นที่ 12/2554

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2548 – ปั จจุบนั

2549 – ปั จจุบนั

-

-

2556 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

2545 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 6

ตาแหน่ ง
กรรมการกากับดูแลกิจการ
-กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
- หุ้นส่วนและผู้จดั การ

-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการและกรรมการผู้มี
อานาจลงนาม /
กรรมการบริหาร
-กรรมการและผู้อานวยการ
สายงานจัดหา

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-บมจ.ไทยสตีลเคเบิ ้ล / ธุรกิจยานยนต์

-สานักงาน พีแอนด์เอส โซซิเอทส์ / ธุรกิจที่ปรึกษา

-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล /ธุรกิจการเงิน
-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธุรกิจการเงิน

-บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี /ธุรกิจชิ ้นส่วน
ยานยนต์
-บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี (อยุธยา) / ธุรกิจ
ขิ ้นส่วนยายนต์
-บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้เวิร์ค / ธุรกิจขิ ้น
ส่วนยายนต์
-บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้เวิร์ค (ระยอง) /
ธุรกิจขิ ้นส่วนยายนต์
-บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี / ธุรกิจขิ ้นส่วนยา

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

นายสุทธิพร ตัณฑิกลุ
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ าย
บริหารความเสี่ยง

นายอภิเลิศ หวังสุธรรม
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ

นางสาวเนตรทราย นาคสุข
ผู้อานวยการอาวุโส สานัก
เลขานุการบริษัท

อายุ
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คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) สาขาพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

- ปริญญาโท สาขาการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA)
ได้ รับใบอนุญาตความรู้สาหรับปฏิบตั ิงาน
ในสายงานทีป่ รึกษาทางการเงินจาก
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- ปริญญาโท สาขาการเงิน
Oklahoma City University

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการถือ
ทางครอบครั ว
หุ้นในบริษัทฯ
ระหว่ างผู้บริ หาร

-

-

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ก.ค..2556-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

-รองกรรมการผู้จดั การ

2549 – มิ.ย.2556 -ผู้อานวยการ สายงาน

2532 -2549
-

-

2553 – ปั จจุบนั
2549 - 2553

-

-

2553 – ปั จจุบนั
2550 - 2553

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP)
- Effective Minute Taking (EMT)
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 7

บรรษัทธุรกิจ
-ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ สายงาน
พาณิชยกิจ
-ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
-ผู้อานวยการอาวุโส
ฝ่ ายวานิชธนกิจ

-เลขานุการบริษัท
-เลขานุการบริษัท

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ยนต์
-บจ.ไทยออโต อินดัสตรี / ธุรกิจขิ ้นส่วนยายนต์
-บจ.ซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ / ธุรกิจขิ ้นส่วน
ยายนต์
-บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล / ธุรกิจขิ ้นส่วน
ยานยนต์
-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล / ธุรกิจการเงิน
-บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย /ธุรกิจธนาคาร
-บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) / ธุรกิจธนาคาร
-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล /ธุรกิจการเงิน
-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์

-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล / ธุรกิจการเงิน
-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลักทรัพย์

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

นางสาวปั ญจนุช กิจกรอง
ไพบูลย์
รองผู้อานวยการ ฝ่ ายบริหาร
ความเสี่ยง / รักษาการ รอง
ผู้อานวยการ ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน
นางสาวนับทอง วนวัฒนาวงศ์
รองผู้อานวยการ สายกฎหมาย
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- ปริญญาโท Master of Information
Technology (Enterprise Systems)
Queensland University of
Technology

- ปริญญาโท กฎหมายเอกชนและธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการถือ
ทางครอบครั ว
หุ้นในบริษัทฯ
ช่ วงเวลา
ระหว่ างผู้บริ หาร
2556 –ปั จจุบนั
2547-2552

-

-

2557-ปั จจุบนั
- 2557-2554

นางสาวนุจณี นิรัตศิ ยางกูร
ผู้จดั การส่วนบัญชีและการเงิน
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- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

-

- 2553
2554 – ปั จจุบนั
2553 – 2554

2547 - 2551

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 8

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

-รองผู้อานวยการ
ฝายบริหารความเสี่ยง
-ผู้ชว่ ยผู้จดั การ

-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล / ธุรกิจการเงิน

- รองผู้อานวยการส่วน
กฏหมาย
- ผู้จดั การส่วนพัฒนา
กฏหมาย
- ทนายความ
-ผู้จดั การ สายบัญชี
-ผู้จดั การ Lending and
structure Products
Specialist
-เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

- บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล/ ธุรกิจการเงิน

- Harwath (Thailand) Limited / ธุรกิจตรวจสอบ
บัญชี

- สานักงานพัฒนาธุรกรมอิเล็กทรอนิคส์
(องค์การมหาชน)
- บริษัท ทิมบลิคแอนด์ พาร์ เนอร์ จากัด
-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล /ธุรกิจการเงิน
-บมจ.ธนาคารทหารไทย / ธุรกิจธนาคาร

-SCG Accounting Services Co.,Ltd. /ธุรกิจ
ก่อสร้ าง

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ, ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
ศ.ดร.ศุภชัย พิศิษฐวานิช
ประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการอิสระ

อายุ
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- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (บัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

ช่ วงเวลา
2553 – ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP) ปี 2546
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 38/2546
- Board of Performance Evaluation
ปี 2547
- Role of the Chairman Program
(RCP)

นายนพพร พิชา
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

65

- ปริญญาโท สาขาพัฒนการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA)

2547 - ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2547 – 2550
2546 – 2551

-

-

2548 - 2556
2553 – ปั จจุบนั

2549 – ปั จจุบนั
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 2/2546

2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 9

ตาแหน่ ง
-ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ
-ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ
-ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการอิสระ
-ประธานกรรมการบริษัท
-กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
-ประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
-ประธานกรรมการบริษัท
-กรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
-กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ /
-ประธานกรรมการบริษัท
-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-บมจ. ไอร่า แคปปิ ตอล /ธุรกิจการเงิน
-บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า/ ธุรกิจหลักทรัพย์
-บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย /ธุรกิจสื่อสาร
-บมจ.ทางด่วนกรุเทพ /ธุรกิจขนส่ง
-บมจ.ซีพี ออลล์
-บจ.Easy Golf / ธุรกิจสันทนาการ
-สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ / ธุรกิจหลักทรัพย์
-บมจ.แมทชิ่ง สตูดิโอ / ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
-บจ. เสนาทรายทอง /ธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง
-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล/ธุรกิจการเงิน

-บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า/ ธุรกิจหลักทรัพย์

Viet World Company Limited
-กลุม่ บมจ. Thai Agri Foods / ธุรกิจอาหาร

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

นางจิราพร เชมนะสิริ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
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คุณวุฒิการศึกษา
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 100/2551
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร

-

ช่ วงเวลา

60

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

-

-กรรมการ

2553 – ปั จจุบนั

2531 – ปั จจุบนั
2532 – ปั จจุบนั

-กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
-กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
-กรรมการ
-กรรมการ

2548 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ

2529 - 2552

-ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการ
ใหญ่ (สายงานแผนงานและ
การเงิน
-กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
-กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการ โครงการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
-หัวหน้ าภาควิขาการบัญชี
-รองอธิการบดี ฝ่ ายการคลัง

2553 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 124 / 2552
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น
ที่ 30 / 2553
- Advance Audit Committee Program

ตาแหน่ ง

2553 – ปั จจุบนั

2551 – ปั จจุบนั
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 71/2551
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 172/2556

รศ.อัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2552 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั

2550 – 2553
2547 - 2550
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 10

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-บจ.ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชัน่ / ธุรกิจ
พลังงาน
-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล/ธุรกิจการเงิน
-บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์
-บจ.ธราพร / ธุรกิจที่ปรึกษา
-บจ.แมนเนเจอเรียลเอ็กเซลเล้ นซ์ / ธุรกิจ
ฝึ กอบรมและที่ปรึกษา
-บจ.เอสอาร์ ไอ คอนซัลเตนท์ / ธุรกิจที่ปรึกษา
-บจ.กริดบิสซิเนสโซลูชนั่ ส์ / ธุรกิจฝึ กอบรมและ
ที่ปรึกษา
-บมจ.ท่าอากาศยานไทย / ธุรกิจขนส่ง

-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล / ธุรกิจการเงิน
-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์
-บมจ.ปริญสิริ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา

-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

นายวิสตู ร กาญจปั ญญาพงศ์
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

อายุ
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คุณวุฒิการศึกษา
รุ่นที่ 2 / 2553
- Role of the Chairman Program
(RCP) รุ่นที่ 25/ 2554
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร

-

-

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 71/2551
- Role of the Chairman Program
(RCP) รุ่นที่ 30/2556

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2553 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

2546 – ปั จจุบนั

-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

2546 – ปั จจุบนั
2540 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั

-ประธานกรรมการบริษัท
-กรรมการบริหาร
-กรรมการจัดการ คนที่ 4 (ผู้มี
อานาจลงนาม)
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

2536 – ปั จจุบนั
2533 – ปั จจุบนั
2533 – ปั จจุบนั
นางนลินี งามเศรษฐมาศ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามและ
ประธานกรรมการบริหาร

54

- ปริญญาโท บริหารการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

8%

-

2553 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 61/2550

2554 – ปั จจุบนั

2541 – ปั จจุบนั
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 11

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

-บมจ. ไอร่า แคปปิ ตอล / ธุรกิจการเงิน
-บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า/ ธุรกิจหลักทรัพย์
-บจ.เซ็นเตอร์ อินเตอร์ แอคทีฟ/ธุรกิจที่ปรึกษา
และลงทุน
-บจ.เอเชียฟิ วเจอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล / ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
-บจ.ทีเอพี แวลูเอชัน่ /ธุรกิจประเมิน
-สมาคมที่ปรึกษาธุรกิจไทย
-บมจ.ธรรมนิติ / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน
-บจ.เอ็ม.บี.บี.เอ /ธุรกิจลงทุน
-บจ.สานักกฎหมายธรรมนิติ / ธุรกิจกฎหมาย
-บจ.ธรรมนิติ อินเตอร์ เนชัน่ แนล/ ธุรกิจ
กฎหมาย
-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล/ธุรกิจการเงิน

-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม -บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์
และประธานกรรมการบริหาร
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม -บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง /ธุรกิจการเงิน
และกรรมการสรรหา/
กรรมการบริหาร
-ประธานกรรมการบริษัท และ -บมจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2556 – ปั จจุบนั

นายวิศษิ ฐ์ วงศ์รวมลาภ
กรรมการบริษัท

64

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

-

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 14/2547
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 44/2547
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

45

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA)
- ปริญญาโท การเงิน
University of Houston ,Texas, USA

2547 - 2555
2554 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2552 – 2553
2549 – 2552
2553 – 2554

-

-

2552 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2550 - 2552

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 84/2553

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 12

ตาแหน่ ง
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ Executive Director
-กรรมการ
-กรรมการบริษัท
-กรรมการบริษัท
-กรรมการอิสระ
-กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
-กรรมการ
-กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร
-กรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
-กรรมการลงทุน
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- กรรมการผู้จดั การ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- AIRA International Advisory (Singapore)
Pte.Ltd.
-บมจ.ธรรมนิติ / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน
-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลักทรัพย์
-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธุรกิจการเงิน
-บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง /ธุรกิจขนส่ง
-บมจ.ดีทีซี อินดัสตรีส์
-บลจ.กองทุน เอ็มเอฟซี /ธุรกิจการเงิน
-ธนาคารออมสิน /ธนาคาร
สานักงานจัดการทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา
-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลักทรัพย์
-บมจ. ไอร่า แคปปิ ตอล / ธุรกิจการเงิน
-บจ. ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน
-บจ.ธรรมนิติและทรูธ / ธุรกิจการเงิน

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นายนคร คลศรีชยั
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และประธานเจ้ าหน้ าที่
การตลาด

อายุ
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คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
Northeastern University, Boston,
USA

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 73/2551

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2550 –ปั จจุบนั

- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ ประธานเจ้ าหน้ าที่
การตลาด สายธุรกิจ
หลักทรัพย์และตราสาร
อนุพนั ธ์
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

2551 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2543 – ปั จจุบนั
2544 – 2550

นายทรงพล บุนนาค
กรรมการผู้จดั การ

นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์
กรรมการผู้จดั การ

58

56

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 86/2550
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-

-

2551 –2553
2549 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2549 – 2554
2553 - 2554

-

-

2548 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 13

-ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
สายงานนายหน้ าซื ้อขาย
หลักทรัพย์
-กรรมการ
-กรรมการผู้จดั การ สายงาน
ปฏิบตั ิการและสนับสนุน
-กรรมการบริหาร
-กรรมการบริษัท
-กรรมการบริษัท

-กรรมการผู้จดั การ
สายการตลาด

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลักทรัพย์

-บจ.กระบี่ ลันตา /ธุรกิจโรงแรม
-บจ.ศรีลนั ตา / ธุรกิจโรงแรม
-บจ.อันดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ ตี ้/ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
-บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย)/ ธุรกิจ
หลักทรัพย์
-บจ.อุสาโท / ธุรกิจโรงแรม
-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลักทรัพย์
-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์
-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลักทรัพย์
-บมจ.ไอร่า แคปปื ตอล / ธุรกิจการเงิน

-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลักทรัพย์

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นายสลากุล ประเสริฐดี
กรรมการผู้จดั การ

อายุ
49

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารจัดการ
Stamford University

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2556 – ปั จจุบนั

-กรรมการผู้จดั การ
สายการตลาด
-รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
-รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร
-ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ

-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลักทรัพย์

-ผู้อานวยการอาวุโส
ฝ่ ายบัญชีและเบิกจ่าย
-ผู้อานวยการอาวุโส
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า/ธุรกิจหลักทรัพย์

2555 – 2556
2545- 25555
นายศุภกร สุริยะ
กรรมการผู้จดั การ
นางสาวสุพรรณี จณารักษา
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี
และเบิกจ่าย

42
58

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้ า
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-

-

2541-2557

-

-

2549 – ปั จจุบนั
2543 - 2549

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 14

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

-บมจ.หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ /ธุรกิจหลักทรัพย์
-บล.เคทีบี (ประเทสไทย) /ธุรกิจหลักทรัพย์
- บล.เคทีซีมิโก้ จากัด / ธุรกิจหลักทรัพย์

-บจ.ธรรมนิติและทรูธ/ธุรกิจการเงิน

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ, ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของ บริษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นายชัชวาล พรรณลาภ
ประธานกรรมการ,
และกรรมการอิสระ

นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ
กรรมการ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา
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 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 M.Sc., Forthays Kansas State
College, U.S.A
 Director Accreditation Program
(DAP) 11/2547
 Audit Committee Program (ACP)
9/2548
 The role of the Chairman 12/2548
 Director Certificate Program (DCP)
88/2550

-

 บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 บัญชีมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 The Management Development
Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Advanced Management Program
Harvard Business School, USA
 นักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 รุ่นที่
29 สถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรื อน

-

62

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2547 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
2547 - ปั จจุบนั
2540 - ปั จจุบนั

-

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ,
และกรรมการอิสระ

2537 - ปั จจุบนั

กรรมการ

มีนาคม 2554ปั จจุบนั

กรรมการ,ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษาด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
รองอธิบดี กรมสรรพากร
สรรพากรภาค 4
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ
ภาษี
ผู้อานวยการศูนย์บริหารภาษี
ธุรกิจขนาดใหญ่
ผู้อานวยการโครงสร้ าง

2550
2547
2544
2543
2542
2542
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 15

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์
จากัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พรีบิลท์ จากัด (มหาชน) / รับเหมา
ก่อสร้ าง
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) /
ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ
เรียกร้ อง
บริษัท ประกันคุ้มภัย จากัด (มหาชน)

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) /
ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ
เรียกร้ อง
กระทรวงการคลัง / ราชการ
กรมสรรพากร / ราชการ
กรมสรรพากร / ราชการ
กรมสรรพากร / ราชการ
กรมสรรพากร / ราชการ
กรมสรรพากร / ราชการ

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร

สานักงาน ก.พ.
 การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่
43 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DCP) ปี 2545

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2540

2539
2536
2535
2531

นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
กรรมการ,
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
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 ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
ด้ านบริหารการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ด้ านการเงิน Eastern New Maxico
University, USA
 Advanced Bank Management
Program (ABMP) Asian Institute Of
Management, The Philippines

-

-

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 16

ตาแหน่ ง
ปรับปรุงระบบงานกรรมวิธี
ภาษีสรรพากรด้ วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (ช่วยราชการ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 9
วช.
ผู้อานวยการ (นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 8)
ผู้เชี่ยวชาญด้ านโครงสร้ าง
ภาษี (นักวิชาการภาษี 8 )
ผู้เชี่ยวชาญด้ านโครงสร้ าง
ภาษี (นักวิชาการภาษี 8ว.)
ผู้ชานาญการพิเศษด้ าน
ระบบงานคอมพิวเตอร์
(เจ้ าหน้ าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 7 ว.)
คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กลาง
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
กรรมการคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลัน่ กรองเรื่องราว
ร้ องทุกข์จากผู้บริโภค
กรรมการคณะกรรมการธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรรมการสมาคมสินเชื่อที่อยู่

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กรมสรรพากร / ราชการ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร /
ราชการ
กองกรมวิธีแบบแสดงรายการภาษี /
ราชการ
กองนโยบายและแผน กรมสรรพากร /
ราชการ
กองกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษี /
ราชการ

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย / ราชการ
สานักงานคุ้มครองผู้บริโภค
สานักนายกรัฐมนตรี / ราชการ
สานักงานคุ้มครองผู้บริโภค
สานักนายกรัฐมนตรี / ราชการ
สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย / ราชการ

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชนรุ่นที่ 9
 Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 96 สมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
มีนาคม 2554 ปั จจุบนั

2541-2548

2531-2541
2525-2531

นางนลินี งามเศรษฐมาศ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
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 ปริญญาโท บริหารการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

8%

-

2553 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 61/2550

2554 – ปั จจุบนั

2541 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2547 - 2555
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 17

ตาแหน่ ง
อาศัย
กรรมการ,
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอานาจลง
นาม
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่
ผู้รับผิดชอบสายธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
ผู้รับผิดชอบสายธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
ผู้จดั การฝ่ ายสินเชื่อ
สายสินเชื่อธุรกิจก่อสร้ างและ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และประธานกรรมการบริหาร
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และกรรมการสรรหา/
กรรมการบริหาร
-ประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ Executive Director
-กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) /
ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ
เรียกร้ อง
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) /
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) /
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) /
ธนาคารพาณิชย์
-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล/ธุรกิจการเงิน
-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์
-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง /ธุรกิจการเงิน

-บมจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน
- AIRA International Advisory (Singapore)
Pte.Ltd.
-บมจ.ธรรมนิติ / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นายคุณากร เมฆใจดี
กรรมการ และกรรมการอิสระ

นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
กรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกรรมการ
อิสระ

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

57

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Delta State
University, USA.
 ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยหอ
การ ค้ าไทย
 Diploma of Directors Certification
Program from Thai institute of
Directors Association (IOD)
Australian Institute of Company
Directors (AICO) 2544
 Certificate of Attendance of the
Chairman 2000 Class 5/2544
 Certificate of Attendance of the
Audit Committee Program (ACP)
17/2550

1.00%
(400,000 หุ้น)

 MBA (Finance and International
Business), Sasin
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการด้ านโลจิสติกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Directors Accreditation Program
(DAP) 11/2547
 Finance for Non-Finance Director
(FN) 23/2548

0.715%
(286,000 หุ้น)

48

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2547 – ปั จจุบนั กรรมการ

2545 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2544 – 5/8/2552 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
2535 – ปั จจุบนั กรรมการ

-

2547 – ปั จจุบนั กรรมการ, กรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ
2545 – ปั จจุบนั ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 18

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) /
ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ
เรียกร้ อง
บริษัท เจ้ าคุณเกษตรพืชผลอุตสาหกรรมอาหาร
จากัด
บริษัท บางกอกแรนซ์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ธนสถาปนา จากัด

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) /
ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ
เรียกร้ อง
กลุม่ บริษัทอีเทอร์ นิตี ้ / ขนส่ง

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

นายสุวฒ
ั น์ เหล่าภราดรชัย
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และ
กรรมการอิสระ

50

นายวิวฒ
ั น์ คงคาสัย
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

55

 MBA, สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหาร
ศาสตร์ (NIDA)
 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 Directors Accreditation Program
(DAP) ปี 2547
 Director Certification Program
(DCP) รุ่น 118/2552

4.0%
(1,600,000)

-

2540-ปั จจุบนั

นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

33

 ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

-

-

2556 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

 ปริญญาโท สาขาด้ านการเงิน
California State University, USA
 Director Accreditation Program
(DAP) 11/2547

ภรรยาถือหุ้น
0.60%
(240,000)

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ
, ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ

บริษัท ไพร์ ม อิมเมจ พลัส จากัด
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) /
ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ
เรียกร้ อง
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) / บริษัทหลักทรัพย์

กรรมการ และกรรมการผู้มี
อานาจลงนาม/
กรรมการบริหาร/ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จดั การ

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) /
ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ
เรียกร้ อง

-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการและกรรมการผู้มี
อานาจลงนาม /
กรรมการบริหาร
-กรรมการและผู้อ านวยการ
สายงานจัดหา

-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล /ธุรกิจการเงิน
-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธุรกิจการเงิน

2541-2544

 ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสรืมสถา
บันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 148/2554

2545 – ปั จจุบนั

 Finance for Director (FFD)รุ่นที่
12/2554

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 19

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

-บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี /ธุรกิจชิ ้นส่วน
ยานยนต์
-บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี (อยุธยา) /
ธุรกิจขิ ้นส่วนยายนต์
-บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้เวิร์ค / ธุรกิจ
ขิ ้นส่วนยายนต์

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

นายวิศษิ ฐ์ วงศ์รวมลาภ
กรรมการบริษัท

อายุ

64

คุณวุฒิการศึกษา

 ปริญญาตรี สาขาบัญช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร

-

 ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program
(DAP)รุ่นที่ 14/2547

54

 MBA, City University, Seattle,
Washington, USA.
 Executive Director Program (EDP)
4/2552

ช่ วงเวลา

2554 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2552 – 2553
2549 – 2552

 Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 44/2547
นายกนกกิต นวสิริ
กรรมการผู้จดั การ

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2553 – 2554
-

-

ตาแหน่ ง

-กรรมการบริษัท
-กรรมการบริษัท
-กรรมการอิสระ
-กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
-กรรมการ
-กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร
-กรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2548 – ปั จจุบนั ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายสินเชื่อและการตลาด
2545 - 2547 ผู้อานวยการ ฝ่ ายสินเชื่อและ
การตลาด

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 20

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้เวิร์ค (ระยอง)
/ ธุรกิจขิ ้นส่วนยายนต์
-บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี / ธุรกิจขิ ้นส่วน
ยายนต์
-บจ.ไทยออโต อินดัสตรี / ธุรกิจขิ ้นส่วนยายนต์
-บจ.ซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ / ธุรกิจขิ ้น
ส่วนยายนต์
-บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล / ธุรกิจขิ ้น
ส่วนยานยนต์
-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลักทรัพย์
-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธุรกิจการเงิน
-บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง /ธุรกิจขนส่ง
-บมจ.ดีทีซี อินดัสตรีส์
-บลจ.กองทุน เอ็มเอฟซี /ธุรกิจการเงิน
-ธนาคารออมสิน /ธนาคาร
สานักงานจัดการทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) /
ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ
เรียกร้ อง

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นายจิระศักดิ์ อรรควัฒน์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
นางพรพิไล บุราสัย

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ

55

ปริญญาตรี (การบัญชี)มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

0.23%
(92,600 หุ้น)

50

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ าย
สินเชื่อและการตลาด

-

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

49

นายสมเกียรติ วจนะเศรษฐ์
ผู้อานวยการ
ฝ่ ายบริหารงานกลาง

44

 ปริญญาตรี บัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

2544-2554
0.06%

-

2544-ปั จจุบนั

(22,500 หุ้น)
-

 ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
สยาม

-

ผู้อานวยการอาวุโส

2549 – ปั จจุบนั ผู้อานวยการ
ฝ่ ายบริหารงานกลาง
2546 – 2549

-

First Vice President
Corporate Client solutions.
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
41

ตาแหน่ ง

2548 – ปั จจุบนั ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
2542 - 2547 ผู้อานวยการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
2554-ปั จจุบนั
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ าย
สินเชื่อและการตลาด

 Executive Director Program (EDP)
4/2552

นางไพศรี ฝั กเจริญผล
ผู้อานวยการ อาวุโส
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ
หัวหน้ าสานักกากับดูแลและ
ตรวจสอบภายใน

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

-

IT. MANAGER

2549 – ปั จจุบนั หัวหน้ าสานักกากับดูแล และ
ตรวจสอบภายใน
2547 – 2549
2544 – 2547

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 21

ผู้จดั การ ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในและกากับดูแลกิจการ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) /
ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ
เรียกร้ อง
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) /
ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ
เรียกร้ อง
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) /
ธนาคารพาณิชย์
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) /
ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ
เรียกร้ อง
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) /
ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ
เรียกร้ อง
บริษัท ร่วมฤดี เอสเตท จากัด (มหาชน) / ให้ เช่า
ห้ องพัก / บริการส่วนกลาง
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) /
ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ
เรียกร้ อง
บริษัท เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) /
บริการให้ สินเชื่อ
บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) (ไมเนอร์ กรุ๊ป)
จากัด / ลงทุนในบริษัทย่อย

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

นายเพิ่มศักดิ์ พูลเพิ่ม
หัวหน้ าสานักบริหารความเสี่ยง

39

 Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท MBA คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

มี.ค.2555ปั จจุบนั

หัวหน้ าสานักบริหารความ
เสี่ยง

ก.พ.2555-มี.ค.
2555
พ.ค.2552-ม.ค.
2555
ม.ค.2551-เม.ย.
2552

Senior Relationship
Manager
Relationship Manager

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 22

Credit Analyst

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) /
ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ
เรียกร้ อง
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) / ธนาคาร
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) /
ธนาคาร
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) /
ธนาคาร

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ, ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของ บริษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นางนลินี งามเศรษฐมาศ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ ประธานกรรมการบริษัท

อายุ
54

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ
8%

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2553 – ปั จจุบนั

-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และประธานกรรมการบริหาร
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และกรรมการสรรหา/
กรรมการบริหาร
-ประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ Executive Director
-กรรมการ
-กรรมการบริษัท
-กรรมการบริษัท
-กรรมการบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการบริ ษัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบ

2550 – ปั จจุบนั
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 61/2550

2554 – ปั จจุบนั

2541 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

รศ.นิพทั ธ์ จิตรประสงค์
กรรมการบริษัท
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- ปริญญาโท International Trade
&Finance Gothenburg School of
Economics and Business
Administration, Sweden
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 85/2550
- Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที่ 25/2552
- Monitoring the System of Internal

-

-

2547 - 2555
2553 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2550 – 2554

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 23

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล/ธุรกิจการเงิน
-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์
-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง /ธุรกิจการเงิน

-บมจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน
- AIRA International Advisory (Singapore)
Pte.Ltd.
-บมจ.ธรรมนิติ / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน
-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล / ธุรกิจการเงิน
-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน
-บมจ.ลลิล พรอพเพอร์ ตี ้ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-บมจ.จี เจ สตีล / ธุรกิจเหล็ก
-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ธุรกิจ
หลักทรัพย์

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

45

นายธีระ วิภชู นิน
กรรมการบริษัท
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คุณวุฒิการศึกษา
Control and Risk Management (MIR)
รุ่นที่ 5/2552
- Monitoring the internal Audit
Function รุ่นที่ 5/2552
- Monitoring the Quality of Financial
Report รุ่นที่ 9/2552
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA)
- ปริญญาโท การเงิน
University of Houston ,Texas, USA
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 84/2553
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์
University of Wisconsin – Stevens
Point,U.S.A.
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DCP) ปี 2544
- Audit Committee Program (ACP)
ปี 2548

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

-

-

2552 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2550 - 2552

-ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
-กรรมการลงทุน
-กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จดั การ

-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลักทรัพย์
-บมจ. ไอร่า แคปปิ ตอล / ธุรกิจการเงิน
-บจ. ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน
-บจ.ธรรมนิติและทรูธ / ธุรกิจการเงิน

-

-

2554 – 2555
2555 - ปั จจุบนั

-ประธานกรรมการบริษัท
-กรรมการบริษัท

-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน
-บจ. ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน

ช่ วงเวลา

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 24

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวบุษบา คุณาศิรินทร์
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

65

นางพรรณพัชร ดวงอุดมรัชต
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม /
กรรมการผู้จดั การ

50

นายฐิ ตินนั ท์ กาภู ณ อยุธยา
ผู้อานวยการอาวุโส

46

- ปริญญาโท M.A. (Econ),University of
Akron,Ohio,U.S.A.
- หลักสูตร การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
- หลักสูตร นักวิจยั รับเชิญสถาบันวิจยั ของ
กระทรวงการค้ าและอุตสาหกรรม
ประเทศญี่ปนุ่
- หลักสูตร พิเศษวิชาเศรษฐมิติ Queen’s
University,Kingston แคนาดา
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DCP) รุ่นที่ 65/2548
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
Youngstown State University,U.S.A.
- หลักสูตร Director Certification
Program
- หลักสูตร การวิเคราะห์ทางการเงิน
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DCP) รุ่นที่ 112/2552
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

-

-

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ

-

-

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2550 – ปั จจุบนั
2550 - 2551

-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ

-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน
-บมจ.หลักทรัพย์ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์

2555 – ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั

-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการผู้จดั การ
กรรมการและกรรมการผู้มี
อานาจลงนาม

-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน

-ผู้อานวยการอาวุโส

-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน

2545 - ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 25

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

AIRA International Advisory (Singapore)
Pte. Ltd.

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

นางสาวพิมผกา สุนทรเกตุ
ผู้อานวยการ

37

นางสาวนวลแข สุทธิไชยากุล
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ

46

นางสาววิไลลักษณ์ ชมผิวดี
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ

48

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ

- ปริญญาโท
Master of Science in Accounting
and Finance,University of
Birmingham,U.K.

-

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
พาณิชยการสันติราษฎร์

-

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2556 – ปั จจุบนั
2554 – 2556

-ผู้อานวยการ
-Corporate Strategist

-

2553 – 2554
2551 - 2552
2547 - ปั จจุบนั

-นักวิเคราะห์ทางการเงิน
-นักวิเคราะห์ทางการเงิน
-ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ

-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน
-บจ.ทีมกรุ๊ปออฟคัมปานีส์ / ที่ปรึกษาด้ าน
วิศวกรรม
-บมจ.กัลฟ์ อิเล็คตริก / ธุรกิจโรงไฟฟ้า
-ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน

-

2543 - ปั จจุบนั

-ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ

-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 26

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ, ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
Shingo Wakiyama
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ Managing Director
นางนลินี งามเศรษฐมาศ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ Executive Director

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

42

- Bachelor of Business Administration
Bernard M. Baruch College

54

- ปริญญาโท บริหารการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

1/2003-3/2012

Director

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Co., Ltd, /
Investment banking

8%

-

2553 – ปั จจุบนั

-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และประธานกรรมการบริหาร
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และกรรมการสรรหา/
กรรมการบริหาร
-ประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ Executive Director
-กรรมการ
-กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-กรรมการผู้จดั การ
กรรมการและกรรมการผู้มี
อานาจลงนาม

-บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล/ธุรกิจการเงิน

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2550 – ปั จจุบนั
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 61/2550

2554 – ปั จจุบนั

2541 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

นางพรรณพัชร ดวงอุดมรัชต
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

50

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
Youngstown State University,U.S.A.
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 112/2552
- หลักสูตร การวิเคราะห์ทางการเงิน

-

-

2547 - 2555
2555 – ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 27

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

-บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์
-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง /ธุรกิจการเงิน

-บมจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน
- AIRA International Advisory (Singapore)
Pte.Ltd.
-บมจ.ธรรมนิติ / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน
-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจการเงิน
-AIRA International Advisory (Singapore)
Pte. Ltd.

