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ข้อมูลทรัสตีทีเ่ป็นผู้แทนรับมอบฉันทะ 

รายละเอียดทรัสตี จากบริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

ชื่อ-นามสุกล นางทพิาพรรณ ภัทรวกิรม 
อาย ุ 46 ปี 
ที่อยู่ 55/25 ซอยลาดพรา้ว 29 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
ต าแหน่งปัจจบุนั Executive Director บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

วฒุิการศกึษา ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปรญิญาตรี คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปรญิญาตรี คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

หลกัสตูรอื่น ๆ  Property Fund Manager License 
Securities Investment Consultant License 

ประวตัิการท างาน ม.ค. 2563 - ปัจจบุนั  Executive Director กลุ่ มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และ โครงสร้า ง
 พืน้ฐาน บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2562  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และ

โครงสรา้งพืน้ฐาน บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
ม.ค. 2558 - มิ.ย. 2559  ผู้อ  านวยการอาวุ โส  ผู้บริหารกลุ่ มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และ
 โครงสรา้งพืน้ฐาน บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
ก.ค. 2556 - ธ.ค. 2557  ผู้อ  านวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน 

กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสรา้งพืน้ฐาน บริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

ม.ค. 2553 - มิ.ย. 2556  ผูอ้  านวยการ กลุ่มกองทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน  
 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
ก.พ. 2550 - ธ.ค. 2552  รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายการลงทนุอสงัหารมิทรพัย ์กลุ่มการลงทนุ  
 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
2546 - 2549  ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายพฒันาโครงการ  
                                        บรษิัทแนเชอรลั พารค์ จ ากดั (มหาชน) 
2542 - 2546  ผูด้แูลการลงทนุ ฝ่ายบรหิารเงิน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

การมีส่วนไดส่้วน
เ สี ย ใ น ว า ร ะ ที่
พิจารณาในครัง้นี ้

ไม่มี 

หรือ 
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ชื่อ-นามสุกล นายณรงคศั์กดิ ์ปลอดมีชัย 
อาย ุ 53 ปี 
ที่อยู่ 70 ซอยราษฎรบ์รูณะ 18 แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
ต าแหน่งปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
วฒุิการศกึษา Master of Economics, Western Michigan University, U.S.A. 

ปรญิญาตรี สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
หลกัสตูรอื่น ๆ  Fund Manager License 

Fundamental Investment Analyst on Securities License 
Investment Planner License  
Infrastructure Fund Manager License 

ประวตัิการท างาน ส.ค. 2561 - ปัจจบุนั        ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
ม.ค. 2561 - ก.ค. 2561    กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการลงทนุ ผูบ้รหิารสายการ 
                                      ลงทนุ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
ก.ย. 2558 - ธ.ค. 2560    กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการลงทนุ  
                                      บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
ก.ค. 2558 - ส.ค. 2558    รองกรรมการผูอ้  านวยการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการลงทนุ  
                                      ผูบ้รหิารกลุ่มจดัการลงทนุตราสารทนุ  
                                      บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
มี.ค. 2554 - มิ.ย. 2558    รองกรรมการผูอ้  านวยการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการลงทนุ       
                                      ผูบ้รหิารกลุ่มการลงทนุตา่งประเทศและกลยทุธผ์ลิตภณัฑก์ารลงทนุ  
                                      บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
2551 - 2553            รองประธานฝ่ายการลงทนุ  
                                      บรษิัท อเมรกินัอินเตอรแ์นชชั่นแนลแอสชวัรนัส ์จ ากดั 
2548 - 2551  ผูอ้  านวยการอาวโุส กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 
2542 - 2548  หวัหนา้ผูจ้ดัการกองทนุ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2538 - 2542                   ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
                                      บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
2537 - 2538                  นกัคา้หลกัทรพัยต์่างประเทศ บรษิัทหลกัทรพัยว์อลเ์บิรก์พรเีมียร ์จ ากดั 
2536 - 2537                  นกัวิเคราะห ์บรษิัทหลกัทรพัยธ์นสยาม จ ากดั (มหาชน) 

การมีส่วนไดส่้วน
เ สี ย ใ น ว า ร ะ ที่
พิจารณาในครัง้นี ้

ไม่มี 

หรือ 
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ชื่อ-นามสุกล นางสาวรัศมี พลสุขเจริญ 
อาย ุ 46 ปี 
ที่อยู่ เลขที่ 250/622 ถนนรชัดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
ต าแหน่งปัจจบุนั Director บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
วฒุิการศกึษา ปรญิญาโท บรหิาธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประกาศนียบตัรทางกฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ใบอนญุาต  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
Securities Investment Consultant (Complex securities) License 

ประวตัิการท างาน ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั  Director หวัหนา้ฝ่ายทรสัตี ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์
 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ค. 2561 - ม.ค. 2562  ผูอ้  านวยการอาวโุส หวัหนา้ฝ่ายทรสัตี ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ 
                                        บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 2558 - ก.พ. 2561  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชีกองทนุรวม  
                                        บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
ต.ค. 2551 - พ.ค. 2558  รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการกองทนุ  
                                        บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ม.ค. 2545 - ก.ย. 2551  ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชีกองทนุ  
                                        บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 
เม.ย. 2540 - เม.ย. 2544  ผูช้่วยผูส้อบบญัชี บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

การมีส่วนไดส่้วน
เ สี ย ใ น ว า ร ะ ที่
พิจารณาในครัง้นี ้

ไม่มี 

 


