
ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 
 
 
 
 

ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ 
 
 

 

1. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน      เสนอแตงต้ังเปนกรรมการ 
อายุ                                       52 ป 
สัญชาติ                                 ไทย 
การศึกษา                               - MBA (Finance and International Business), Sasin 
                                              - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
                                                ดานโลจิสติกส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมจาก IOD                - Directors Accreditation Program (DAP) 11/2547 
                                           - Finance for Non-Finance Director (FN) 23/2548 
ตําแหนงปจจุบัน                   - กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ 
                                              บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
                                          - ผูบริหาร 
                                                กลุมบริษัท อีเทอรนิต้ี จํากัด/ขนสง 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนงกรรมการ     1 บริษัท 
จํานวนบริษัทที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียน                1 บริษัท 
ดํารงตําแหนงเปน                  - กรรมการ และกรรมการอิสระ 
                                            - กรรมการตรวจสอบ 
                                            - กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
                                              บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)  
                                              ต้ังแตป 2547 จนถึงปจจุบัน 
การเขารวมประชุมป 2558      - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 
                                             - คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง 
                                             - คณะกรรมการสรรหาฯ 4/4 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา     -ไมมี- 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ               -ไมมี- 
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2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ     เสนอแตงต้ังเปนกรรมการ 
อายุ                                       57 ป 
สัญชาติ                                 ไทย 
การศึกษา                               - CMIM., Certificate Master in Marketing Management 
                                                (English Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ 
                                                มหาวิทยาลัย Gutenberg 
                                              - ปริญญาโทบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
                                              - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
การอบรมจาก IOD                - Role of the Chairman Program (RCP) รุนท่ี 31/2556 
                                               - หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
                                                 (วตท) รุนท่ี 8 
                                               - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
                                                 รุนท่ี 61/2550 
ตําแหนงปจจุบัน                     - กรรมการ,กรรมการบริหาร,กรรมการสรรหาฯ และ 
                                                  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
                                                  บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
                                                 -ประธานกรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
                                                  บริษัท แอสไพเรช่ัน วัน จํากัด 
                                                  -กรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
                                                   บริษัท ไอรา พร็อพเพอรต้ี จํากัด 
                                                  -กรรมการ,กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และ 
                                                  ประธานกรรมการบริหาร 
                                                   บริษัท ไอรา แอนด ไอฟุล จํากัด (มหาชน) 
                                                  -กรรมการ,กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และกรรมการบริหาร 
                                                   บริษัท ไอรา อินเตอรเนช่ันแนล แอดไวเซอรี่ จํากัด (สิงคโปร) 
                                                  -กรรมการ,กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และ 
                                                   ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
                                                  บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 
                                                 -กรรมการ,กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และ 
                                                  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
                                                  บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 
                                                 -ประธานกรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
                                                  บริษัท ไอรา แอดไวเซอรี่ จํากัด 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนงกรรมการ     2 บริษัท 
จํานวนบริษัทที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียน                6 บริษัท 
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ดํารงตําแหนงเปน                  - กรรมการ,กรรมการบริหาร,กรรมการสรรหาฯ และ 
                                                  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
                                                  บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
                                              ต้ังแตป 2554 จนถึงปจจุบัน 
                                                 -กรรมการ,กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และ 
                                                  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
                                                  บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 
                                              ต้ังแตป 2553 จนถึงปจจุบัน 
การเขารวมประชุมป 2558       - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 
                                             - คณะกรรมการบริหาร 12/13 ครั้ง 
                                             - คณะกรรมการสรรหาฯ 4/4 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา     -ไมมี- 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ               -ไมมี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. นายวิวัฒน คงคาสัย           เสนอแตงต้ังเปนกรรมการ 
อายุ                                       59 ป 
สัญชาติ                                 ไทย 
การศึกษา                               -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
                                              -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมจาก IOD                -Directors Accreditation Program (DAP) ป 2547  
                                            -Director Certification Program (DCP) รุน 118/2552 
ตําแหนงปจจุบัน                   - กรรมการ,กรรมการบริหาร และกรรมการสินเช่ือ 
                                              บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนงกรรมการ     1 บริษัท 
จํานวนบริษัทที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียน                0 บริษัท 
ดํารงตําแหนงเปน                  - กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสินเช่ือ 
                                              บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)  
                                              ต้ังแตป 2540 จนถึงปจจุบัน 
การเขารวมประชุมป 2558      - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 
                                             - คณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง 
                                             - คณะกรรมการสินเช่ือ 19/19 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา     -ไมมี- 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ               -ไมมี- 
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4. นายวิศิษฐ วงศรวมลาภ      เสนอแตงต้ังเปนกรรมการ 
อายุ                                       67 ป 
สัญชาติ                                 ไทย 
การศึกษา                               ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

การอบรมจาก IOD                -Directors Accreditation Program (DAP) 14/2547  
                                            -Director Certification Program (DCP) รุน 44/2547 
ตําแหนงปจจุบัน                   - กรรมการ และประธานกรรมการสินเช่ือ 
                                              บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนงกรรมการ     3 บริษัท 
จํานวนบริษัทที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียน                1 บริษัท 
ดํารงตําแหนงเปน                  - กรรมการ และประธานกรรมการสินเช่ือ 
                                              บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)  
                                              ต้ังแตป 2554 จนถึงปจจุบัน 
                                                 -กรรมการอิสระ 
                                                  บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) 
                                                 -กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
                                                  สํานักจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
                                                 -กรรมการ 
                                                  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
การเขารวมประชุมป 2558       - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 
                                             - คณะกรรมการสินเช่ือ 17/19 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา     -ไมมี- 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ               -ไมมี- 
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5. นายสามชัย เบญจปฐมรงค     เสนอแตงต้ังเปนกรรมการ 
อายุ                                          56 ป 
สัญชาติ                                    ไทย 
การศึกษา                                  ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมจาก IOD                   - 
 
ตําแหนงปจจุบัน                   - กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
                                              บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนงกรรมการ     0 บริษัท 
จํานวนบริษัทที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียน                0 บริษัท 
ดํารงตําแหนงเปน                  - กรรมการบริหาร 
                                              บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)  
                                              ต้ังแตป 2557 จนถึงปจจุบัน 
                                                 -ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
                                                  บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
                                                  ต้ังแตป 2558 จนถึงปจจุบัน 
การเขารวมประชุมป 2558      - คณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา     -ไมมี- 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ               -ไมมี- 
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