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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

'มีวินัยและเปนมืออาชีพ' ถอด DNA นลินี งามเศรษฐมาศ 
 
 
 
 
 

ผลพวงจากวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อครั้งป 2540 สงผลใหนักการเงินในเมืองไทยจํานวนไมนอยหนี
ออกไปตั้งรกรากอยูในตางแดน เพราะทนแบกรับความรูสึกกดดันกับสิ่งที่เกิดขึ้นไมไหว ทั้งปญหา
คนตกงาน เพื่อนฆาตัวตาย ถูกจับ นักการเงินรุนเดียวกันที่ยังเหลืออยูจึงมีไมมากนัก หนึ่งในนี้คือ 
"นลินี งามเศรษฐมาศ" อดีตผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเจาพระยา 
จํากัด 

ที่ตัดสินใจกลับเขาสูแวดวงการเงินดวยความมุงมั่นที่จะสราง บริษัทหลักทรัพยที่เปนของคนไทย 
แขงขันกับตางชาติ ไดอยางแข็งแกรงเมื่อไทยเปดเสรีทางการเงิน และความมุงหวงัที่จะสรางคน
การเงินเลือดใหมเขาสูตลาดอยางมืออาชีพ  

ปจจุบัน นลินี เปนประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด(มหาชน) ชื่อเดิมคือ 
บริษัทหลักทรัพย พรูเดนท สยาม จํากัด เกิดจากการรวมตัวของผูบริหารคนไทย กอตั้งขึ้นเมื่อ
กุมภาพันธ 2547 โดยถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยครบทั้ง 4 ฉบับ โดยนลินีเขามา
รวมงานในชวงที่บริษัทปรับเปลี่ยนโครงสรางฝายบริหารปลายป 2549 หลังจากนั้นก็เขาไปเทกโอ
เวอรธุรกิจบรษัิทที่ปรึกษาการเงินสองแหง 100% จนกระทั่งปลายป 2550 จึงเขาไปจดทะเบียน
เปนบริษัทมหาชน ใชชื่อวา บริษัทหลักทรัพย ไอรา จาํกัด(มหาชน) ในตลาด MAI  

"ที่ตั้งใจเขามาทําคือ อยากใหไอรายืนไดดวยตัวเอง และเปนบริษัทที่คนไทยเปนเจาของ 100% 
" 

อีกส่ิงที่เธอทองไวเสมอคือ วิกฤติที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะตองไมเกิดขึ้นอีก ทั้งกับไอรา และ
ประเทศไทย" เปาหมายของเธอจึงตองการวางรากฐานและสรางไอราเปนบริษัทที่แข็งแกรง เปน
มืออาชีพ มีธรรมาภิบาลที่ดี สามารถยืนอยูในกลุมที่เปนโบรกเกอรไทยดวยกัน และพฒันาตัวเอง
ใหเติบโตไดตอเนื่องอยางยั่งยืน  

นลินี ถือเปนมือการเงินที่กาวขึ้นสูระดับผูบริหารในชวงที่อายุยังนอย 
และเคยผานประสบการณประวัติศาสตรมาหลายครั้ง สมัยเธอเปนรอง
ประธานนักเรียนมัธยมที่ โรงเรียนมหาพฤฒาราม เคยไปรวมประทวง
ยุค 14 ตุลาฯ แตก็เรียนจบปริญญาตรีมาได ดานวิทยาศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ขาวจากหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับประจําวนัที่  3-6   เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551     หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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หลังจากนั้นสอบไดทุนเรียนฟรีถึงระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแตไปไมถึง
ดวงดาวเพราะไมอึดพอกับการเดินทางไกลมาเรียนจึงไมตอทุนแลวไปเมืองนอก สุดทายเพื่อน
ชวนมาเรียนตอที่นิดาจนจบปริญญาโท บริหารการเงิน และไปอบรมบริหารการตลาดตอที่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัยโกเตนเบิรก 

เคยฝกงานที่การบินไทยซึ่งเปนโอกาสแรกไดสัมผัสกับระบบการเงินทั่วโลก หลังจากนั้นก็ทํางาน
สายแบงกมาตลอด 10 ป เริ่มจากแบงกเอเชีย มหานคร และเครดิต อะกริโก ตอจากนั้นยายไป
เปน ผูชวยกรรมการผูจัดการที่ บลจ. ซีมิโกฯ 5 ป แลวไปรวมงานกับ บงล.เจาพระยาฯ จนกระทั่ง
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ รัฐบาลสั่งปดกิจการจึงออกไปทําใจอยูตางประเทศระยะหนึ่ง 

ประสบการณตรงที่ไดรับจากเหตุการณครั้งนั้นเธอยอมรับวา "ถึงวันสุดทายของชีวิตก็ไมลืม
ความรูสึกตอนนั้น และจะตองไมเกิดที่ไอรา และที่ไหนอีกในประเทศไทย และอะไรที่ทําไดก็จะ
ทําเพื่อจะไมใหมันเกิดเรื่องอยางนี้ขึ้นอีก"  

และยังไดขอคิดมาอีกหลายสิ่ง โดยเฉพาะเรื่องธรรมาภิบาลซึ่งเธอย้ําวา เปนสิ่งที่ทุกองคกรตองมี 
และสถาบันการเงินไมพึงเปนของผูใดผูหนึ่งแตผูเดียว หรือของครอบครัว แตควรมีความสมดลุทั้ง
อํานาจฝายบริหาร และบุคคลภายนอก มีความสามารถในการแขงขัน ซึ่งส่ิงที่ไดเรียนรูจาก
ประสบการณที่ผานมากวา 25 ปเธอไดนํามาพัฒนาใชกับไอรา ที่เธอเชื่อวา "หากทําได ไมวาจะ
เกิดสถานการณอะไรไอราก็จะฝาฟนไปไดดวยดี" 

หลังจากทําใจไดเธอก็กลับมาทํางานเปนผูอํานวยการฝายบริหารและการเงินที่ ปตท. มารท แลว
ออกไปรวมงานกับ ธรรมนิติและทรูธ, ธรรมนิติแคปปตอล แอดไวเซอรรี ่บมจ. ธรรมนิติ และธรรม
นิติ บิสซิเนส คอนเซาแตนตนานเปน 10 ปและปจจุบันยังนั่งเปนกรรมการอยูทั้ง 4 แหง กอนที่จะ
มาดูแลที่ บลจ. ไอราฯ ซึ่งธรรมนิติถือหุนอยูดวย 

เธอเลาวา ปจจุบันไอรามีความแข็งแกรง ในเรื่องผูถือหุน และคณะกรรมการบริษัทซึ่งโดดเดนดาน
ความมีอิสระ เชนเดียวกับการนําบริษัทเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ที่มีเปาประสงคไอ
ราแตกกับคนอื่น ตรงนี้ไอราตองการพัฒนาตัวเองเขาสูมาตรฐาน มีชื่อเสียงดีในความเปนมืออาชีพ

แมวันนี้ไอราจะยังไมแข็งแรงมาก แตก็แข็งแรงพอจะตานกระแสลมไปไดทามกลางสถานการณใน
ขณะนี้ ที่เธอมองวาไมไดแยไปกวาเมื่อ 10 ปที่แลว ซึ่งวิกฤติเกิดจากการพังทลายของระบบ
การเงินและระบบสังคม เพราะวันนี้เปนความขัดแยงทางสังคม และปญหาเศรษฐกิจที่เปน
ผลกระทบมาจากภายนอก โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม ก็ควรตองระมัดระวังอยู
ตลอดเวลา โดยเตือนวา "อะไรที่มันเคยเกิดในอดีต มันอาจจะเกิดขึ้นมาอีกก็ไดถาเราไม
ระมัดระวัง" 

โดยเฉพาะคนรุนใหมส่ิงหนึ่งที่เธออยากเห็นคนรุนใหมเปนคือ อยาเอาเงินมา value ทุกอยาง และ
จะทําอะไรก็ตามตองมีวินัยในชีวิต  

เปาหมายจากนี้ไป เธอจึงตองการสรางรากฐานใหไอราแข็งแกรง สามารถฟนฝาอุปสรรคไปไดทุก
สถานการณ และในอนาคตเธอสามารถมองกลับมาแลวเห็นไอรายังคงเติบโต เปนที่ที่มืออาชีพมา
รวมกัน ทําสิ่งที่ดีที่สุด 2 อยาง คือ เพื่อชีวิตและวิชาชีพของตัวเองที่ดีขึ้น และเพื่อบริษัทที่มีธรร
มาภิบาลที่ดี ซึ่งแนวคิดนี้ สวนหนึ่งเธอไดอิทธพิลมาจาก ธรรมนิติ และจากตนแบบหลายๆคนที่
เธอไดมีโอกาสสัมผัสและเรียนรูจนเขาใจลึกซึ้ง เชนทานสมหมาย ภาษี ในเรื่องธรรมาภิบาลและ
การบริหารที่เปนระบบ ทานประเสริฐ บุญสัมพันธดานยุทธศาสตรและแนวคิดภาพกวางองคกร 
และศาสตราจารยศุภชัย พิศษิฐวานิช ดานการปฏิบัติงานที่สอนใหคํานึงถึงประโยชนของผูถือหุน 

ทําใหการทํางานวันนี้ เธอตอกย้ําวา "มุงใชความสามารถและประสบการณทั้งหมดที่มี ใหกับไอรา 
และประเทศไทย เพราะจะเปนที่ทํางานที่สุดทายที่อยากใหเปนเรกคอรดของชีวิตการทํางาน" 
โดย 3 ป นับจากนี้เธอมั่นใจวา จะสามารถนําไอรา ขึ้นสูระดับ Top 10 ได " ณ จุดนี้ ตั้งเปาวา จะ
นําไอราไปใหไกลที่สุด และวันหนึ่งเมื่อมองกลับมายังเห็นบริษัทเติบโตตอไปไดอยางยั่งยืน"  
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แวดวงนักสะสมไวนและ art collector รูจกัเธอดี เพราะชอบดื่มไวนและสะสมงานศิลปะ ถึงขนาด
เปดเปนแกลเลอรีสวนตัวที่บานไวชื่นชมเองและอวดเพื่อนฝูง มีมากเปน 100 ภาพ โดยเฉพาะ
ผลงานศิลปนดัง เชนอาจารยถวัลย อาจารยเฉลิมชัย อาจารยประเทือง ฯลฯ ผลงานที่รักที่สุดเปน
งาน Drawing ของ อาจารยถวัลย สวนที่วาดเองก็มี เปนภาพสีน้ํา สีอะคริลิก แตขายไมไดก็เก็บ
ไวเปนของติดไมติดมือเวลาใครหลงไปเยี่ยมถึงบาน    

 

 


