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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัท
1. รายละเอียดของคณะกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุม ดังนี้

ชื่อ � นามสกุล
ตํ าแหนง

อายุ ที่อยู คณุวุฒิการศึกษา สดัสวนการถือหุน
ในบริษัท

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประวัติการทํ างาน

(%) ชวงเวลา ต ําแหนงและสถานที่
1. นายวิฑูรย   วองกุศลกิจ
   ประธานกรรมการ

59 ป 102 ซอยพรอมจิต  ถนนสุขุมวิท 23
เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10110

ปริญญาตรีเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1,396,390 หุน
(รอยละ 5.4)

พี่ชายนายชนินท วองกุศลกิจ
อานายวีระเจตน  วองกุศลกิจ

2517-ปจจุบัน

2520-ปจจุบัน

2520-ปจจุบัน

2542-ปจจุบัน

2526-ปจจุบัน

2530-ปจจุบัน

2532-ปจจุบัน

2532-ปจจุบัน

2532-ปจจุบัน

2533-2540

กรรมการบริหารและกรรมการ
บจ.นํ ้าตาลมิตรผลและบริษัทในเครือ
กรรมการ
บมจ.ยูไนเต็ดสแตนดารด เทอรมินัล
ประธานกรรมการ
บจ.วิศวกรรมเคมี
กรรมการบริหารและกรรมการ
บมจ.บานปู
ประธานกรรมการ
บจ.โรยัล แอนด ซันอัลลายแอนว
ประกันภัย (ประเทศไทย)
กรรมการผูจัดการ
บมจ.อัมรินทร พลาซาและบริษัทในเครือ
ประธานกรรมการ
บจ.มักกะสันเรียลเอสเทท
กรรมการผูจัดการ
บจ.เพลินจิตเรียลเอสเทท
ประธานกรรมการ
บจ.พีพีจี สยามซิลิกา
รองประธานกรรมการ รักษาการประธาน
กรรมการ
บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด
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ชื่อ � นามสกุล
ตํ าแหนง

อายุ ที่อยู คณุวุฒิการศึกษา สดัสวนการถือหุน
ในบริษัท

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประวัติการทํ างาน

(%) ชวงเวลา ต ําแหนงและสถานที่
2538-ปจจุบัน

2540-ปจจุบัน

กรรมการ
บมจ.เดอะโคเจเนอเรชั่น
ประธานกรรมการ
บมจ.หลักทรัพย ยูไนเต็ด

2. นายชนินท   วองกุศลกิจ
กรรมการ

48 ป 125/220-1 หมูบานสายลม ซอย 9
ถนนแจงวัฒนะ  อํ าเภอปากเกร็ด
นนทบุรี  11120

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน
St.Louis University,
Missouri, USA

62,348 หุน
(รอยละ 0.24)

นองชายนายวิฑูรย วองกุศลกิจ
อานายวีระเจตน  วองกุศลกิจ

2526-ปจจุบัน

2527-ปจจุบัน

2529-ปจจุบัน

2530-ปจจุบัน

2531-ปจจุบัน

2533-ปจจุบัน

2536-ปจจุบัน

กรรมการ
บจ.นํ้ าตาลมิตรผล
กรรมการ
บจ.โรยัล แอนด ซันอัลลายแอนซ
(ประเทศไทย)
กรรมการ
บจ.ยูไนเต็ด สแตนดารด เทอรมินัล
กรรมการผูอํ านวยการ
บมจ.บานปู
กรรมการ
บมจ.อัมรินทรพลาซา
กรรมการ
บมจ.หลักทรัพย ยูไนเต็ด
กรรมการ
บมจ.เดอะโคเจเนอเรชั่น

3. นายประวิทย  คลองวัฒนกิจ
กรรมการ

66 ป 68/18 ซอยนวลนอย ถนนเอกมัย
แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย
กรุงเทพ

ป ริญญาโทเศรษฐศาสตร    
มหาวิทยาลัย อินเดียน  า     
ป ริญญาโทบ ริหารธุ รกิ จ     
มหาวิทยาลัยอินเดียนา

- - 2523-2525

2525-2538

2538-2539

ผูอํ านวยการกองนโยบายเงินกู
ส ํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการผูจัดการ
บมจ.ผาแดงอินดัสทรี
กรรมการผูจัดการ
บจ.กาดสวนแกว
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ชื่อ � นามสกุล
ตํ าแหนง

อายุ ที่อยู คณุวุฒิการศึกษา สดัสวนการถือหุน
ในบริษัท

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประวัติการทํ างาน

(%) ชวงเวลา ต ําแหนงและสถานที่
2538-2539

2539-2540

2540-2541

2541-ปจจุบัน

กรรมการ
บมจ.หลักทรัพยยูไนเต็ด
กรรมการอิสระ
บมจ.หลักทรัพย ยูไนเต็ด
ที่ปรึกษา
บมจ.บานปู
กรรมการ
บมจ.หลักทรัพย ยูไนเต็ด

4. นายศิริพงษ  สมบัติศิริ
กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร

45 ป 41/3 ซอยอรรคพัฒน  ถ.สุขุมวิท 49
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
Sull Ross University, USA.

- - 2538-2540

2541-2543

2543-ปจจุบัน

กรรมการ ผุชวยกรรมการผูจัดการ
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย ธนสยาม
รักษาการกรรมการผูจัดการ
บจ. หลักทรัพย ธนสยาม
กรรมการ และประธานกรรมการ
บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด

5. นายกนิษฐ   สารสิน
กรรมการ

36 ป 122 ซอยศาลาแดง  ถนนสีลม
เจตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบอสตัน

87,600 หุน
(รอยละ 0.34)

- 2533-ปจจุบัน

2537-ปจจุบัน
2538-ปจจุบัน

ผูจัดการทั่วไป
บจ.ผลิตอุปกรณกอสราง
ผูจัดการทั่วไป บจ.ฟลอรอินดัสทรี่
กรรมการ บมจ.หลักทรัพย ยูไนเต็ด

6. นางวิไลวรรณ  ตันติธรรม
กรรมการและกรรมการ
บริหาร  กํ ากับดูแลสํ านัก
กรรมการผูจัดการ

45 ป 117/14 ซอยอารีย 4 ใต
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ  10400

ปริญญาโท
การธนาคารและการเงิน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3,836 หุน
(รอยละ 0.01)

- 2532-2539

2539-2540

ผูอํ านวยการอาวุโสสํ านักกรรมการ
ผูจัดการ
บมจ.หลักทรัพย ยูไนเต็ด
กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการสาย
งานธุรกิจหลักทรัพย 2
รักษาการรองกรรมการผูจัดการดานธุรกิจ
หลักทรัพย
บมจ.หลักทรัพย ยูไนเต็ด
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ชื่อ � นามสกุล
ตํ าแหนง

อายุ ที่อยู คณุวุฒิการศึกษา สดัสวนการถือหุน
ในบริษัท

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประวัติการทํ างาน

(%) ชวงเวลา ต ําแหนงและสถานที่
2541-2542

2542-2543

2543-ปจจุบัน

กรรมการและรองกรรมการผู จัดการดาน
ธุรกิจหลักทรัพย
รักษาการผู ชวยกรรมการผูจัดการสายงาน
ธุรกิจหลักทรัพย 2
บมจ.หลักทรัพยยูไนเต็ด
กรรมการรองกรรมการผูจัดการ
บมจ.หลักทรัพย ยูไนเต็ด
กรรมการบริหาร
บมจ.หลักทรัพยยูไนเต็ด

7.  นายวีระเจตน  วองกุศลกิจ
กรรมการและกรรมการ
บริหาร

36 ป 27 สุขุมวิท 43  ถนนสุขุมวิท
เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110

ปริญญาตรีการเงิน
Bobson University, USA.

8,437 หุน
(รอยละ 0.03)

หลานนายวิฑูรย วองกุศลกิจ
หลานนายชนินท วองกุศลกิจ

2532-2534

2534-2536

2536-2536

2536-2539

2539-2540

2540-ปจจุบัน

2541-ปจจุบัน

2543-ปจจุบัน

พนักงานสินเชื่อ
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย
ผูชวยหัวหนาสวนสินเชื่อ
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย
เจาหนาที่วิเคราะหโครงการ   
บมจ.บานปู
เจาหนาที่พัฒนาโครงการ
บมจ.เดอะโคเจเนอเรชั่น
เจาหนาที่พัฒนาโครงการ
บมจ.บานปู
กรรมการผูจัดการ
บจ.ยูฟนเวส
กรรมการและกรรมการบริหาร
บมจ.หลักทรัพย ยูไนเต็ด
กรรมการ
บจ.ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ

-5-

ชื่อ � นามสกุล
ตํ าแหนง

อายุ ที่อยู คณุวุฒิการศึกษา สดัสวนการถือหุน
ในบริษัท

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประวัติการทํ างาน

(%) ชวงเวลา ต ําแหนงและสถานที่

8.  นายกุลวัฒน
เจนวัฒนาวิทย
กรรมการและ กรรมการ
บริหารและกรรมการ
ผูจัดการ

33 ป 38/75  ซอยงามดูพลี
ถนนพระราม4
เขตสาทร  กรุงเทพฯ

ปริญญาตรีสาขาบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโทสาขาการจัดการ
American Graduate School
of International
Management, USA.
หลักสูตรการอบรมจาก
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

17,640 หุน
(รอยละ 0.07)

ญาตินางสุวรรณา สังขะเมฆะ 2535-2540

2537-ปจจุบัน

2540-2541

2541-ปจจุบัน

2541-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน
2544-ปจจุบัน

ฝายวาณิชธนกิจ
บมจ.เงินทุน เอกธนกิจ
กรรมการ
บจ.ยูฟนเวส
กรรมการและรักษาการกรรมการ
ผูจัดการ บมจ.หลักทรัพย ยูไนเต็ด
กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
บมจ.หลักทรัพย ยูไนเต็ด
กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย
อนุกรรมการตลาดหลักทรัพยใหม (MAI)
เลขาธิการสมาคมบริษัทหลักทรัพย

9. นายวิเชียร   วัฒนคุณ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

70 ป 1 ซอยแสนสุข  ถนนประดิพัทธิ์
กรุงเทพฯ  10400

ปริญญาโทมหาบัณฑิต
ทางการฑูต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาเอกกฎหมาย
มหาวิทยาลัยปารีส

- - 2531-2533
2534-2535

2535-2535
2535-ปจจุบัน

2536-ปจจุบัน

2536-ปจจุบัน

2537-ปจจุบัน

2541-ปจจุบัน

เอกอัครราชฑูต  ประจํ าประเทศฝรั่งเศส
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ขาราชการบํ านาญ
กระทรวงการตางประเทศ
กรรมการอิสระ
บมจ.ล็อกเลย
ทีป่รึกษาคณะกรรมการ
บจ. เอช ซี สตารค (ประเทศไทย)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.หลักทรัพยยูไนเต็ด
ประธานกรรมการ
บจ.แอกซา ประกันภัย
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ชื่อ � นามสกุล
ตํ าแหนง

อายุ ที่อยู คณุวุฒิการศึกษา สดัสวนการถือหุน
ในบริษัท

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประวัติการทํ างาน

(%) ชวงเวลา ต ําแหนงและสถานที่
10. ดร.วรพล  โสคติยานุรักษ
  กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

45 ป 29/56  ซอยลาดพราว 23
ถนนลาดพราว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

ปริญญาเอก สาขาการเงิน
Wharton University, USA.

- - 2523-ปจจุบัน

มิ.ย. 43-ปจจุบัน

อาจารย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด

11. นางเบญจวรรณ
     กัมปนาทแสนยากร
  กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

59 ป 89/166 ซอยสัมมากร 1
ถนนเทศบาลสงเคราะห เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐ
ศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- - ส.ค.14-ปจจุบัน

มิ.ย. 43-ปจจุบัน

ผูชวยผูจัดการ
ส ํานักงานจัดการทรัพยสินสวนพระองค
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด

12. นายประสิทธิ์ศิลป
     วิศวานันท
รองกรรมการผูจัดการดาน
ธุรกิจหลักทรัพย

43 ป 7/9  หมูที่ 2 ซอยสุขาประชาสรร
ถนนติวานนท  แขวงบางพูด
อ.ปากเกร็ด  นนทบุรี  11120

ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- - 2534-2539

2540-2541

2541-2541

2542-2543

2543-ปจจุบัน

ผูอํ านวยการอาวุโสฝายปฏิบัติการ
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย ธนสยาม
ผูอํ านวยการอาวุโสฝายปฏิบัติการ
บจ. หลักทรัพย ธนสยาม
ผูอํ านวยการฝายปฏิบัติการ
บจ. หลักทรัพย ไทยพาณิชย
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บจ. หลักทรัพย ธนสยาม
รักษาการรองกรรมการผูจัดการดานธุรกิจ
หลักทรัพย
บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด

13. นางสาวทิพยปราณี
 ฉัตรมานพ
ผูชวยกรรมการผูจัดการดาน
สนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย

40 ป 51/4 ซอยบุญชูศรี  ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท
กรุงเทพ

ปริญญาตรีสาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

- - 2534-2535

2535-2541

2542-ปจจุบัน

ผูจัดการแผนกบัญชี
บจ.แอสตา เบมิกา(ประเทศไทย)
ผูอํ านวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
และรักษาการผูอํ านวยการฝายบริหาร
การเงิน
บมจ.หลักทรัพย ยูไนเต็ด
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชี
และการเงิน
บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด

14. นางกัลยา  ชูสัตยานนท
ผูอํ านวยการอาวุโส
ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย

44 ป 128/6 ซอยสีลม 6 ถนนสีลม
เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500

ปริญญาตรีบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

- - 2533-2540

2540-2543

ผูอํ านวยการฝายปฏิบัติการ
บมจ.เงินทุนยูไนเต็ด
ผูอํ านวยการฝายประเมินสินเชื่อ
บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด
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ชื่อ � นามสกุล
ตํ าแหนง

อายุ ที่อยู คณุวุฒิการศึกษา สดัสวนการถือหุน
ในบริษัท

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประวัติการทํ างาน

(%) ชวงเวลา ต ําแหนงและสถานที่
2543-ปจจุบัน ผูอํ านวยการอาวุโส ฝายปฏิบัติการ

หลักทรัพย บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด
15. นางกาญจนา  อุทัยชัยศิริ
ผูอํ านวยการอาวุโส
ฝายตรวจสอบและพัฒนา
ระบบ

44 ป 341/42 ซอยสุขุมวิท 101/1
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

ปริญญาตรีการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- - 2522-2538

2538-2541

2541-2542

2542-ปจจุบัน

หวัหนาสวนการตรวจการซื้อขาย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ผูอํ านวยการฝายบริหารและปฏิบัติการ
ธุรกิจหลักทรัพย
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย พูลพิพัฒน
ผูตรวจสอบ
องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการ
เงิน
ผูอํ านวยการอาวุโส ฝายตรวจสอบและ
พัฒนาระบบ
บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด

16. นางสุวรรณา  สังขะเมฆะ
ผูอํ านวยการอาวุโสฝายการ
ตลาด

40 ป 78/99 หมูบานริมคลอง
ถนนพัฒนาการ  เขตประเวศ
กรุงเทพฯ

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน
Armstrong University, USA.

11,250 หุน
(รอยละ 0.04)

ญาตินายกุลวัฒน เจนวัฒนวิทย 2533-2535

2535-2542

2542-2544

2544-ปจจุบัน

นกัวิเคราะหหลักทรัพย
บจ.หลักทรัพย ยูเนี่ยน
รักษาการผูอํ านวยการฝายวาณิชธนกิจ
บมจ.หลักทรัพย ยูไนเต็ด
ผูอํ านวยการ สวนการตลาด 1
บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด
ผูอํ านวยการอาวุโส ฝายการตลาด
บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด

17. นางสุภณียา  ลักษมีเศรษฐ
ผูอํ านวยการ
ฝายการบัญชีและการเงิน

45 ป 1/7 ซอยประชาราษฎรบํ าเพ็ญ 15
ถนนประชาราษฎรบํ าเพ็ญ
หวยขวาง   กรุงเทพฯ 10310

ปริญญาตรีการบัญชี
มหาวิทยาลัยเกริก

- - 2535-2542

2542-ปจจุบัน

ผูชวยผูอํ านวยการ ฝายบัญชีและการเงิน
บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด
ผูอํ านวยการ ฝายการบัญชีและการเงิน
บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด
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