
บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน)   แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
 

 

 
เอกสารแนบ 

 



บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน)    แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
 

                                                                         

เอกสารแนบ 1 
6.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อสกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท (%)  

ณ 4 เมษายน 2545 
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายชนินทร รุนสําราญ 
ประธานกรรมการ 
 
 

55 M.Sc. (Business Administration), 
FortHays State University, Kansas, 
USA  

- ปจจุบัน 
 
 
 
2527 - 2538 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากดั (มหาชน) 
สมาคมบริษัทเงินทุน 
บริษัท สามัคคีประกันภัย จํากดั (มหาชน) 

นายศิริพงษ สุทธาโรจน 
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

42 MBA (Banking and Finance) 
North Texas State University, USA 

- มิ.ย. 2543- ปจจุบัน 
พ.ย. 2542 - พ.ค. 2543 
ม.ค. 2541 - ต.ค. 2542 
ส.ค. 2533 - ธ.ค. 2540 

กรรมการผูจัดการ 
รองกรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 
ผูอํานวยการสายงานหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย สินอุตสาหกรรม จํากดั 
(มหาชน) 

นายวิเชษฐ วรกุล 
กรรมการ 
 
 

38 MBA (Finance), The University of 
Arkron, Ohio, USA 

- ปจจุบัน 
ม.ค. 2542 - ปจจุบัน 
 
ก.ย. 2541 - ธ.ค. 2541 
 
ก.ค. 2539 - ก.ย. 2541 
 

กรรมการ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงาน
สินเชื่อ 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายสินเชื่อ  
 
ผูอํานวยการฝายวาณิชธนกิจ และ
ฝายสินเชื่อธุรกิจ 2 
 

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย สินอุตสาหกรรม จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย สินอุตสาหกรรม จํากดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 



บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน)   แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
 

   

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อสกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท (%)  

ณ 4 เมษายน 2545 
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายจักรกฤษณ อุทโยภาศ 
กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ 

38 M.Sc. (Industrial Engineering and 
Management)  The Asian Institute of 
Technology 
B.Sc. (สถิต)ิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- พ.ค. 2543 - ปจจุบัน 
2535- ต.ค. 2543 

รองกรรมการผูจัดการ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

นายไพจิตร โรจนวานิช 
กรรมการ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 

73 ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกัน 
ราชอาณาจักร (ประเทศไทย) 
ปริญญาโท สาขาการคลัง 
มหาวิทยาลัยเพนซิวาเนีย 
สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตร ีสาขากฎหมายและ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปจจุบัน 
 
พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน 
 
พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน 
 
ต.ค. 2533 - ธ.ค. 2540 

กรรมการ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
กรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท มูราโมโตอีเล็คตรอน จํากดั (มหาชน) 
มหาวิทยาลัยสุรนาร ี
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนดแกรนนารี จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท เอ็มบีเค พร็อบเพอรตี ้แอนด ดีเวลลอป
เมนท จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทุนตะวันออกฟายแนนซ (1991) จํากดั 
(มหาชน) 

ดร.กอปร กฤตยากีรณ 
กรรมการ กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
 

63 AM., Ph.D. (Physics)  
Harvard University 
วท.บ.(ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปจจุบัน 
 
พ.ค. 2543 - ปจจุบัน 
 
ธ.ค. 2540 - ก.ย. 2544 
ต.ค. 2535 - เม.ย. 2543 

กรรมการ กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 
ที่ปรึกษา 
 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน) 
 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ 
ธนาคาร ศรีนคร จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 



บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน)   แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
 

   

 
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อสกุล/ตําแหนง อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท (%)  

ณ 4 เมษายน 2545 
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายเกรียง เกียรติเฟองฟู 
กรรมการ กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
 

54 MBA, Michigan State University - ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2542 - 2544 
2538 - 2542 

กรรมการ กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ที่ปรึกษา 
รองผูจัดการใหญ 
ผูชวยผูจัดการใหญ 

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท ชลประทานซีเมนต จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ทุนเท็กซ ปโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) 
บริษัท สยามโกลบอล เน็ทเวอรค จํากดั 
บริษัท แซทเทิรน แมนเนจเมนท จํากดั 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน) 

นางอรพิมพ ชลารักษ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
สายงานสนับสนุน 
 

47 เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัย เชียงใหม 
Graduate Diploma in Human 
Resource Management  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร 
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- 2542 - ปจจุบัน 
 
2539 - 2541 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงาน
สนับสนุน 
ผูอํานวยการฝายคอมพิวเตอร   
 

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย สินอุตสาหกรรม จํากดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 
 
 



บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน)   แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
 

   

 
 
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อสกุล/ตําแหนง อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท (%)  

ณ 4 เมษายน 2545 
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายฉัตรชัย ตรีกาญจนวงศ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานบัญชีและปฏิบัติการ 
 

49 ปริญญาตร ีดานบริหารการจัดการ  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- ก.ค. 2545 - ปจจุบัน 
 
2543 –  มิ.ย. 2545 
 
2540 - 2543 
 
2535 – 2540 
 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานบัญชีและปฏิบัติการ 
ผูอํานวยการอาวุโส  
สายงานบัญชีและปฏิบัติการ 
ผูจัดการฝายปฏิบัติการหลักทรัพย 
 
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการหลัก
ทรัพย 

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย กรุงไทยธนกิจ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เอกธนา จํากดั 
(มหาชน) 

นายประสิทธิ์ศิลป วิศวานันท 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานธุรกิจหลักทรัพย 
 

44 ปริญญาตร ีวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาบัญชี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ส.ค. 2545 – ปจจุบัน 
 
2543 – ก.ค. 2545 
 
2542 – 2543 
2541 – 2541 
2540 – 2541 
2534 - 2539 
 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานธุรกิจหลักทรัพย 
รองกรรมการผูจัดการ 
ดานธุรกิจหลักทรัพย 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายปฏิบัติการ 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายปฏิบัติการ 

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัทหลักทรัพย ธนสยาม จํากดั 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากดั 
บริษัทหลักทรัพย ธนสยาม จํากดั 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ธนสยาม จํากดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 
 
 



บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน)   แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
 

   

 
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อสกุล/ตําแหนง อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท (%)  

ณ 4 เมษายน 2545 
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางโฉมชบา สถาพรพงษ 
ผูอํานวยการฝายอาวุโส 
ฝายบัญชีและการเงิน 

41 ปริญญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรและ 
การบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ก.ค. 2545 - ปจจุบัน 
 
2542 –  มิ.ย. 2545  
2538 - 2542 

ผูอํานวยการฝายอาวุโส 
ฝายบัญชีและการเงิน 
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย สินอุตสาหกรรม จํากดั 
(มหาชน) 

 
หมายเหต ุ 1. ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชนินทร รุนสําราญ  นายศิริพงษ สุทธาโรจน  นายวิเชษฐ  วรกุล  และนายจักรกฤษณ  อุทโยภาศ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน 

และประทับตราสําคัญของบริษัท 
  2. เลขานุการคณะกรรมการ คือ นางสาวสิริลักษณ เจนวจีพร 
  3. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ ผูอํานวยการฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน)   แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
 

   

6.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 
 

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ 
รายชื่อ บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั 

(มหาชน) 
บริษัท ซิกโก แอ็ดไวเซอรี่ 

จํากดั 
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม 

จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากดั (มหาชน) 

บริษัท สยามสินธร 
พร็อบเพอรตี ้จํากดั 

บริษัทหลักทรัพย 
จัดการกองทุนรวม 
ไทยพาณิชย จํากดั 

นายชนินทร รุนสําราญ X , / , // X , / , // / , // - - - 
นายศิริพงษ สุทธาโรจน / , // / , // - - - - 
นายวิเชษฐ วรกุล / , // / , // - - - - 
นายจักรกฤษณ อุทโยภาศ / , // - - - - - 
นายไพจิตร โรจนวานิช / , O - - - - - 
ดร.กอปร กฤตยากีรณ / , O - - - - - 
นายเกรียง เกียรติเฟองฟู / , O - - - - - 
นางอรพิมพ ชลารักษ - - - - - - 
นายฉัตรชัย ตรีกาญจนวงศ - - - - - - 
นายประสิทธิ์ศิลป วิศวานันท - - - - - - 
นางโฉมชบา สถาพรพงษ - - - - - - 
 
หมายเหต ุ :          X  =  ประธานกรรมการ          /  =  กรรมการ          //  =  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม          O  =  กรรมการตรวจสอบ 
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