
 
 

 
 
 

นางทองอไุร  ล้ิมปิติ 
 

ปีเกดิ 

2499   

ประวตักิารศกึษา  

1. ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  
   (ดา้นการเงนิ การลงทุน และดา้นการบญัช)ี  
   University of Wisconsin, Madison  

2. บญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง     

1.  ประธานกรรมการบรษิทับรหิารสนิทรพัยก์รุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

2.  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบันโยบายความเสีย่งและธรรมาภบิาล   

    ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 

3.  กรรมการในคณะอนุกรรมการพฒันาระบบราชการ เกีย่วกบัการสง่เสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

4.  กรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

5.  กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงนิและทรพัยส์นิ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

6.  กรรมการผูท้รงคุณวฒุใิน TED fund กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

7.  กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทัไทยเพรสซเิดนทฟู๊์ด จ ากดั 

8.  กรรมการอาชพีในท าเนียบ IOD  

9.  ทีป่รกึษาส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

10.  ทีป่รกึษา SCB ABACUS  

11. ทีป่รกึษากองทุนภูมคิุม้กนับ าบดัมะเรง็จฬุาฯ 
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ประวตักิารท างาน     

2561 – 2562    : กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

15 ส.ค. 2557– 30 ก.ย. 2559  : รองผูว้่าการ ดา้นเสถยีรภาพสถาบนัการเงนิ 

2 ก.ย. 2555 – 14 ส.ค. 2557  : รองผูว้่าการ ดา้นบรหิาร 

1 ต.ค. 2554 – 1 ก.ย. 2555    : ผูช้่วยผูว้่าการ สายนโยบายสถาบนัการเงนิ 

1 พ.ย. 2551 – 30 ก.ย. 2554     : ผูช้่วยผูว้่าการ สายจดัการกองทนุ 

1 พ.ย. 2550 – 31 ต.ค. 2551   : ผูอ้ านวยการอาวโุส ฝ่ายบรหิารกองทุน  
สายจดัการกองทุน 

1 ต.ค. 2548 – 31 ต.ค. 2550    : ผูอ้ านวยการอาวโุส ฝ่ายนโยบายความเสีย่ง 
     สายนโยบายสถาบนัการเงนิ 

1 ม.ีค. 2547 – 30 ก.ย. 2548    : ผูอ้ านวยการอาวโุส ฝ่ายกลยุทธส์ถาบนัการเงนิ 
      สายนโยบายสถาบนัการเงนิ 

2 ม.ค. 2524 – ม.ีค. 2547   : เขา้ท างานทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย 
      ต าแหน่งทีต่ ่ากว่าผูอ้ านวยการอาวุโส               

2522   –   2524     : อาจารย ์ประจ าคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ประวตักิารเขา้รว่มอบรมทีไ่ดร้บัประกาศนียบตัร 

2544 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่8 

2553  ประกาศนียบตัร-วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

2554 ประกาศนียบตัร-วทิยาลยัตลาดทุน 

2554  ประกาศนียบตัร-Advanced Management Program (AMP) ทีส่หรฐัอเมรกิา 

2555  ประกาศนียบตัร-ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน 

2556  ประกาศนียบตัร-Macroeconomic Challenges of Global Imbalances London School of Economics 
&Political Science 

2556  วุฒบิตัร-การก ากบัดแูลกจิการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน (PDI) 
รุ่นที ่12 สถาบนัพระปกเกลา้ 

2558  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที ่5 

2562  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่33 
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ประวติับคุคลโดยสงัเขป : (  กมุภาพันธ ์ 2563)  
 

ช่ือ-สกลุ : นางสาวเยาวลกัษณ ์อรา่มทวีทอง          

               ( Miss Yaowaluk Aramthaveethong ) 

ท่ีอย ู/่ท่ีติดต่อ :  111/97 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย ์เขตบางเขน กรงุเทพฯ 10220 

โทรศพัท ์:  081-831-9797         Email : LIEN.ARAM@gmail.com  

  

ประวติัส่วนตวั : 

วนั/เดือน/ปีเกิด   : 25 ธนัวาคม 2498    อาย ุ: 64 ปี 

การศึกษา :       - ปรญิญาโท บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

                   - ปรญิญาตรี พาณิชยศาสตรบ์ัณฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประวติัการท างาน : 

 

2563 - ปัจจบุัน   กรรมการอทุธรณ ์

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

2559-ปัจจบุนั             กรรมการอิสระ  

     บริษทั ไอร่า ลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  

2559-ปัจจบุนั             กรรมการและเหรญัญกิ  

     สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 

2559-2562             ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

     บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

2555-2559  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อธรุกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน)    

2554-2555  กรรมการผูจ้ัดการ 

     บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั     

2551-2554            ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ; Credit&Risk และ Human Capital 

     บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีซิมิโก ้จ ากดั 

 

2548-2551  กรรมการผูจ้ัดการ 

     บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี จ ากดั 

  2546-2548  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการ 

     บริษทัหลกัทรัพย ์กรงูศรอียธุยา จ ากดั 
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2544-2548  ผูอ้ านวยการอาวโุส  

     บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั 

  2542-2544  รองกรรมการผูจ้ัดการ 

     บริษทัหลกัทรัพบ ์แอ๊ดคนิสนั จ ากดั 

  2522-2542  ผูอ้ านวยการอาวโุส 

     บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาติ จ ากดั   

  

หลกัสตูรพิเศษ : 

   -   วิทยาการผูน้ าไทย-จีน (วทจ.) ร ุ่น 2 ปี 2562    

-  วิทยาการประกนัภยั ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสงู (วปส.) ร ุ่น 8 ปี 2561 

   -  ธรรมาภิบาลทางการแพทย ์(ปธพ.) ร ุ่นที่ 6 ปี 2561 

   -  ผูบ้ริหารระดยัสงูดา้นการคา้และการพารชิย ์(TEPCoT) รุ่น 10 ปี 2560 

   -  การบริหารจัดการดา้นความมัน่คงขัน้สงู (สวปอ.มส.) ร ุ่น 7 ปี /2558 

   -  วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) ร ุ่น 20 ปี 2557 

 

          

การฝีกอบรม :  

- Director Certification Program ( DCP ; 2547 ) 

- Director Accreditation Program ( DAP ; 2549 ) 

- Derivatives Knowledge & Regulation Program ( 2550 ) 

- Successful Formulation & Execution of Strategy ( SFE ; 2551 ) 

- Certificate of Financial Planner Program ( 2552 ) 

- Advanced Audit Committee Program ( ACP ; 2553 ) 

- Collective Anti-Corruption Program ( CAC ; 2556 )  

- Director Certification Program Update ( DCPUP ; 2558 )  
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ช่ือ   นางรมัภา ร่มโพธ์ิ 
 
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการสมาคมศษิยเ์ก่า   

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

สถานท่ีท างาน  สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

126/1 ซอยวภิาวดรีงัสติ 2 แขวงรชัดาภเิษก  
เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
 

ประวติัการศึกษา 
 ปริญญาโท  : บรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 
ประสบการณ์ท างาน :   
            2562 – ปัจจบุนั  กรรมการสมาคมศษิยเ์ก่า  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 2556 – 2560    ทีป่รกึษาฝ่ายการตลาด   บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 
 2537 - 2555    ผูอ้ านวยการอาวโุสฝ่ายการตลาด   บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 
                                      ผูจ้ดัการสาขา   ศนูยก์ารคา้เอสพละนาด  

 2536 - 2537 ผูอ้ านวยการฝ่ายอคิวิตีเ้ซล บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสวนั จ ากดั 

 2536  ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส  บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยส์หธนกจิไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2533 - 2536 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด    บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
   หวัหน้าไพรเวทแบง้คก์ิง้  

 2521 - 2533 เจา้หน้าทีก่ารตลาดอาวุโส  บรษิทั หลกัทรพัย ์ไทยคา้ จ ากดั 

 2520 - 2521 หวัหน้าเทรดเดอร ์   บรษิทั หลกัทรพัย ์ไทยคา้ จ ากดั 

 2518 - 2520 พนกังานวเิคราะหง์บการเงนิ บรษิทั หลกัทรพัย ์ไทยคา้ จ ากดั 
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   นายยิ่งยง นิลเสนา
ต าแหน่งปัจจุบัน : เกษียณ

อายุ : 59  ปี  

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

การฝึกอบรม 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 12
• Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard Board (FPSB)
• Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute

ต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
• กรรมการจดัการการลงทนุ สภากาชาดไทย
• กรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
• กรรมการอทุธรณ์ บริษัท ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั
• อนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้ตราสารอนพุนัธ์
และตราสารซบัซ้อน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

• อนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจจดัการกองทนุรวมประเภทกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และกองทรัสต์ เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

• กรรมการ บริษัท ฟิทช์ เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั
• กรรมการ กองทนุรวมสินทรัพย์ไทย 1
• กรรมการ บริษัท เอชไออาร์พี (ประเทศไทย) จ ากดั
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ประสบการณ์อื่นในอดีต 

• ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จาํกดั

• รองกรรมการผู้จดัการ สายงานจดัการลงทุน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั
• ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สถาบนัวิจยัภทัร บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ภทัรธนกิจ จ ากดั
• กรรมการ สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ
• ประธานอนกุรรมการวิชาการ ประธานอนุกรรมการมาตรฐานระบบงาน สมาคมบริษัทจดัการลงทุน
• อนกุรรมการมาตรฐานปฏิบติังาน สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
• กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ นครหลวงไทย จ ากดั
• กรรมการ กองทนุรวมสินทรัพย์ไทย 2
• กรรมการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี ้แอ็ดไวซอร่ี จ ากดั

• รองเลขาธิการ กลุม่งานลงทนุและบรหิารผูจ้ดัการกองทนุ กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.)
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ประวัต ิ

นาย อดิเรก พิพัฒนปั์ทมา 

รองประธาน ชมรมอาสาพิทกัษส์ิทธผ์ูถื้อหุน้ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
นกัลงทนุอิสระ 

ประวัติบุคคล 

 2521  โรงเรียนบดินทรเ์ดชา  

 2525  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ภาควิชาอตุสาหการ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

 2534  ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ (Executive MBA)  

   คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

เริ่มท างานในปี 2525 ที่เครือบริษัทเจรญิโภคภณัฑห์รือกลุม่ซีพี ในต าแหน่งนกัวิเคราะหแ์ละวางแผน 

จากนัน้ยา้ยงานเขา้สูธุ่รกิจสายการผลิตเซมิคอนดกัเตอร ์ที่เฟ่ืองฟแูห่งยคุนัน้ของเมืองไทย ที่บริษัท ฮานา ไม

โครอิเล็คโทรนิคส ์มีโอกาสไดท้ างานในหลายบทบาท ทัง้ดา้นวิศวกรและผูบ้รหิาร ทัง้งานดา้นการผลิต และ

การตลาด   

งานสดุทา้ยของการเป็นลกูจา้งมืออาชีพ คือ Country Manager ของบรษิัท Kulicke & 

Soffa   บรษิัทสญัชาติอเมรกินั จ าหน่ายเครื่องจกัรเทคโนโลย่ีชัน้สงูส  าหรบัอตุสาหกรรมอิเล็คโทรนิคสใ์น

ประเทศไทย อยู่มาวนัหนึ่ง ความคิดที่เคยวนเวียนอยู่ในสมอง ก็ตกผลกึออกมา เมื่อพบขอ้สรุปว่า จะท างาน

เป็นลกูจา้งอยู่อีกนานสกัก่ีปี จึงจะมีอิสรภาพทางการเงิน และสามารถบริหารจดัการเวลาไดเ้อง ไม่ตอ้งมีล็อก

เวลาที่แปดโมงเชา้-หา้โมงเย็น 

จึงไดเ้ริ่มสะสมเงินออมและศึกษาดา้นการลงทนุดว้ยตนเองเป็นงานอดิเรก จนพบช่องทางการลงทนุใน

ตลาดหุน้ไทย  ต่อมาจึงตดัสินใจลาออกจากการเป็นมืออาชีพ เมื่อมั่นใจว่าอาชีพนกัลงทนุอิสระ เป็นงานที่ตอบ

โจทยข์องตวัเอง ทัง้เรื่องการบรหิารเวลา-อิสรภาพทางการเงิน และดแูลใกลช้ิดกบัครอบครวัอย่างอุ่นใจ กบั

ภรรยาและลกูสาวทัง้สองคน ที่ก าลงัจะเริ่มเป็นวยัรุน่ 

ประมวลผลของการเป็นนกัลงทนุอิสระ ในรอบ 10 ปี ที่ตดัสินเปลี่ยนเสน้ทางชีวิต พบว่า สามารถ

ด ารงชีพไดอ้ยู่สบายๆ 

          ------------------------------------------- 
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