
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                           เอกสารแนบ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 1-1 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ  ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
คณะกรรมการ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ 
หุนในบริษัท (%) 

ความสัมพันธทางครอบ
ครัวระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 
1.  นายยุทธ  วรฉัตรธาร     54 ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร 116,700 หุน - ต.ค. 2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (0.02)   บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด  
และประธานกรรมการตรวจสอบ      (มหาชน) 
  ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร   ก.ค. 2546 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    บริษัท สยามพาณิชยลิสซิ่ง จํากัด 
    ส.ค. 2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท แฟมิลี่ โนฮาว จํากัด 
  ส.ค. 2544 - มี.ค. 2545 กรรมการผูจัดการใหญ 

      ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน)  
     ม.ค. 2543 - ส.ค. 2544 ผูจัดการ 
      ตลาดหลักทรัพยใหม 
     ก.พ. 2542 - ม.ค. 2543 ผูชวยผูอํานวยการ 
      ธนาคารออมสิน 
     ก.พ. 2541 - ก.พ. 2542 กรรมการผูจัดการ 
      บริษัทเงินทุน รัตนทุน จํากัด 
       

     

 
 
   
   

       
       
       
       
       
       

เอกสารแนบ 1 - 2 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ 
หุนในบริษัท (%) 

ความสัมพันธทางครอบ
ครัวระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

     ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 
2. นางกลอเรีย ซาว ยิน ลี    76 A LEVELS 2 หุน - เม.ย. 2542 – ปจจุบัน กรรมการ 
กรรมการ  DIOCESAN GIRLS SCHOOL HONG KONG (0.00)   บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด  

      (มหาชน) 
     2515- ปจจุบัน ประธานกรรมการ 
      KIM ENG ONG ASIA SECURITIES PTE  
      LIMITED 
      ประธานกรรมการ 
      KIM ENG ONG ASIA HOLDINGS LTD. 

3. นายโรแนล อุย เทียน เยท 
กรรมการ 

49  ACCOUNTANTS CHARTERED,ACCOUNTANCY
INSTITUTE OF CHARTERED 
 

4 หุน 
(0.00) 

- ส.ค. 2541  - ปจจุบัน กรรมการ 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

  BACHELOR OF ECONOMICS   2532 – ปจจุบัน กรรมการ 
  UNIVERSITY OF NEW ENGLAND,AUSTRALIA    KIM ENG ONG ASIA HOLDINGS LTD. 

4. นายมนตรี  ศรไพศาล 38 CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA) 2,666,702 หุน  - ต.ค. 2544 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

  
ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน)  

(0.54)   บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ก.พ. 2543 - ก.ย. 2544 กรรมการผูจัดการ สายงานวาณิชธนกิจ 
      บริษัทหลักทรัพย วิคเคอรส บัลลาส (ประเทศไทย)  
  ปริญญาตรี   สาขาวิศวกรรมศาสตร    จํากัด 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ก.ย. 2541 - ม.ค. 2543 ผูจัดการฝายอาวุโส ฝายวาณิชธนกิจ 
      บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เอส จี สินเอเซีย จํากัด 

(มหาชน) 
     ธ.ค. 2540 – ส.ค. 2541 ผูอํานวยการ ฝายการลงทุน 
      บริษัท อเมริกัน อินเตอรแนชชั่นแนล เอสชัวรันส จํากัด 

เอกสารแนบ 1 - 3 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ 
หุนในบริษัท (%) 

ความสัมพันธทางครอบ
ครัวระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

     ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 
     ก.ค. 2534 – พ.ย. 2540 ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ สายงานวาณิชธนกิจ 
      บริษัทหลักทรัพย เจ เอฟ ธนาคม จํากัด 
     ก.ค. 2531 – มิ.ย. 2533 ผูอํานวยการฝายคอมพิวเตอร 
      บริษัทหลักทรัพย เจ เอฟ ธนาคม จํากัด 

 
5. นายจัด  คินนี่ 58 MASTER OF INTERNATIONAL MANAGEMENT 1,700,002 หุน  - ต.ค. 2545 – ปจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  AMERICAN GRADUATE SCHOOL OF INTERNATION 

MANAGEMENT GLEUDALE ARIZONA, U.S.A. 
(0.35)   บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 
     มี.ค. 2541 - ปจจุบัน ผูจัดการ 
      KIM ENG ONG ASIA SECURITIES PTE. LTD. 
     ม.ค. 2532 - ก.พ. 2541 PEREGRINE SECURITIES SINGAPORE PTE. 

LTD. 
6. นายเหวย เฉิน หวาง     39 ปริญญาโท  สาขาการเงิน 2 หุน - ต.ค. 2545 – ปจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  UNIVERSITY OF CALIFORNIA, RIVERSIDE, U.S.A. (0.00)   บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 
     มิ.ย. 2544 – ปจจุบัน กรรมการฝาย - PRODUCT DEVELOPMENT 
      KIM ENG ONG ASIA SECURITIES (PTE) LTD. 
     ก.ย. 2543 - ก.ย. 2544 กรรมการผูจัดการ 
      GRAND AISA ASSET MANAGEMENT LID. 

 

      

      
       
       
       
       

เอกสารแนบ 1 - 4 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ 
หุนในบริษัท (%) 

ความสัมพันธทางครอบ
ครัวระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

     ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 
7. นายปรีชา  จรุงกิจอนันต     56 ปริญญาเอก  สาขาเศรษฐศาสตร 50,000 หุน - ต.ค. 2545 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA, U.S.A. 

 
(0.01)   บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 
  ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร   เม.ย. 2546- ปจจุบัน กรรมการ  
  CALIFORNIA STATE UNIVERSITY LONG BEACH,     บริษัท ธรรมนิติ จํากัด 
  U.S.A.   ต.ค. 2545 – ปจจุบัน กรรมการ 
      บริษัท ทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
  ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร   ส.ค. 2544- ปจจุบัน กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    บริษัท ธรรมนิติ และทรูธ จํากัด 
     มี.ค. 2544 – ปจจุบัน อธิการบดี 
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
     ก.พ. 2541 - มี.ค. 2544 ผูเชี่ยวชาญ 
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
     เม.ย. 2538 - ธ.ค. 2540 กรรมการรองผูจัดการใหญ 
      บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เจาพระยา 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

เอกสารแนบ 1 - 5 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ 
หุนในบริษัท (%) 

ความสัมพันธทางครอบ
ครัวระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

     ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 
8. นายไพบูลย  เสรีวิวัฒนา   48 ปริญญาเอก  สาขาการเงิน  50,000 หุน - ต.ค. 2545 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  มหาวิทยาลัยแหงรัฐมิสซิสซิปป 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(0.01)   บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 
     ก.พ. 2544 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 
      บมจ. ทีมพรีซิชั่น 
     2535  - ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
      บริษัท บีอารซีเอส จํากัด 
     2535  - ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
      บริษัท บีแอนดพี เซอรวิส จํากัด 
     ก.ค. 2527 – ปจจุบัน รศ. ระดับ 9 
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

9. นายภูษิต  แกวมงคลศรี   40 ปริญญาโท   WEST COAST UNIVERSITY 824,802 หุน - ม.ค. 2546 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ,
ประธานเจาหนาที่การเงิน (รักษา 

 ปริญญาตรี   สาขาบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(0.17)   บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

การ), ผูอํานวยการฝายการเงิน     2541 - ก.ค. 2545 กรรมการ 
(รักษาการ) และ กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

     บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอสวิคเคอรส (ประเทศไทย) 
จํากัด  

       
หมายเหตุ: วันเขาดํารงตําแหนงของกรรมการใน บริษัทหลักทรัพยกิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนวันที่ ก.ล.ต. เห็นชอบใหดํารงตําแหนง   

       
       
       
       

 

เอกสารแนบ 1 - 6 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1 

 
คณะผูบริหาร 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ 
หุนในบริษัท (%) 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

                                ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 
1. นายมนตรี  ศรไพศาล 38 CHARTERED FINANCIAL ANALYST(CFA) 2,666,702 หุน  - ต.ค. 2544 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร 
ประธานเจาหนาที่บริหาร     ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) (0.54)  บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ก.พ. 2543 - ก.ย. 2544 กรรมการผูจัดการ สายงานวาณิชธนกิจ 
      บริษัทหลักทรัพย วิคเคอรส บัลลาส (ประเทศไทย) จํากัด 
  ปริญญาตรี   สาขาวิศวกรรมศาสตร    ก.ย. 2541 - ม.ค. 2543 ผูจัดการฝายอาวุโส ฝายวาณิชธนกิจ 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เอส จี สินเอเซีย จํากัด (มหาชน) 
     ธ.ค. 2540 – ส.ค. 2541 ผูอํานวยการ ฝายการลงทุน 
      บริษัท อเมริกัน อินเตอรแนชชั่นแนล เอสชัวรันส จํากัด 
     ก.ค. 2534 – พ.ย. 2540 ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ สายงานวาณิชธนกิจ 
      บริษัทหลักทรัพย เจ เอฟ ธนาคม จํากัด 
     ก.ค. 2531 – มิ.ย. 2533 ผูอํานวยการฝายคอมพิวเตอร 
      บริษัทหลักทรัพย เจ เอฟ ธนาคม จํากัด 

2. นายภูษิต  แกวมงคลศรี   40 ปริญญาโท   WEST COAST UNIVERSITY 824,802 หุน - ม.ค. 2546 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ,
ประธานเจาหนาที่การเงิน (รักษา 

  (0.17)   บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

การ), ผูอํานวยการฝายการเงิน  ปริญญาตรี   สาขาบัญชี   2541 - ก.ค. 2545 กรรมการ 
รักษาการ) และ กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
 

   บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอสวิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด  

     

       
       

เอกสารแนบ 1 - 7 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ 
หุนในบริษัท (%) 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

                                ประวัติการทํางาน 

     ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 
3. นายศุภชัย  เอกกุล 
กรรมการผูจัดการสายบริหาร 

54 ปริญญาโท   สาขาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม 
THE UNIVERSITY OF AUCKLAND 

750,000 หุน 
(0.15) 

- ม.ค. 2546 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการสายบริหารความเสี่ยงและสินเชื่อ 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ความเสี่ยงและสินเชื่อ      มี.ค. 2544 – ธ.ค. 2545 กรรมการผูจัดการสายบริหารความเสี่ยงและสินเชื่อและสาย 
      ลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 4 

 ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ    บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   2535 - 2544 ผูอํานวยการ 

   บริษัทหลักทรัพย นิธิภัทร จํากัด 
 2532 – 2535 ผูจัดการฝายวิชาการ และโครงการพิเศษ 

      บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไทยเม็กซ จํากัด 
       

4. นางบุญพร บริบูรณสงศิลป 
รองกรรมการผูจัดการ 
สายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 2 

46 ปริญญาโท สาขาสถิติ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

870,000 หุน 
(0.18) 

 

- ม.ค. 2546 – ปจจุบัน 
 
มี.ค. 2541 – ธ.ค. 2545 
 
2532 – 2536 
 
2530 – 2532 
 
2529 – 2530 

รองกรรมการผูจัดการสายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ1 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 1 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ผูชวยผูอํานวยการฝายการตลาด 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เอเชีย จํากัด 
ผูชวยหัวหนาฝายการตลาด 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํากัด 
ผูชวยฝายการเงิน 
บริษัท เวิลดเทรดดิ้ง จํากัด 
 

 

   
    

       
       
       

เอกสารแนบ 1 - 8 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ 
หุนในบริษัท (%) 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

                                ประวัติการทํางาน 

     ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 
5. นายโฆษิต บุญเรืองขาว 
รองกรรมการผูจัดการ 
สายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 1 

43 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

810,000 หุน 
(0.16) 

- ม.ค. 2546 – ปจจุบัน 
 
มิ.ย. 2543 – ธ.ค. 2545 
 
2537 – 2543 
 
2534 – 2537 
 
2525 – 2534 
 

รองกรรมการผูจัดการสายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 3 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 3 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ผูอํานวยการฝายกิจการสํานักงานบริการดานหลักทรัพย 
บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด 
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
ผูจัดการแผนกการตลาด 
บริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด (มหาชน) 

6. นายสิทธิพร  ศรกาญจน 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 3 

39 ปริญญาตรี (การเงินการธนาคาร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

720,000 หุน 
(0.14) 

- ม.ค. 2546 - ปจจุบัน 
 
ม.ค. 2545 – ธ.ค. 2545 
 
2542 – 2544 
 
2537 – 2540 
 
2529 – 2537 

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 2 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ผูอํานวยการอาวุโสสายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 2 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ผูอํานวยการฝายธุรการหลักทรัพย 
บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด 
ผูชวยผูอํานวยการฝายคาหลักทรัพย 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย แปซิฟคไฟแนนซ จํากัด 
หัวหนาสวนฝายคาหลักทรัพย 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เอ็มซีซี จํากัด 
       

       
       

เอกสารแนบ 1 - 9 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ 
หุนในบริษัท (%) 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

                                ประวัติการทํางาน 

     ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 
7. นายวันชัย  ธัญญศิริ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
ฝายพัฒนาธุรกิจและงานวิจัยดาน
เทคนิค 

51 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex MBA) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

125,000 หุน 
(0.03) 

- ม..ค. 2546 - ปจจุบัน 
 
 
2543 – 2545 
 
2541 - 2542 

ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจและงานวิจัยดาน
เทคนิค 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หัวหนาแผนกฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลเลิดสิน 

8. นายวิเชษฐ  พรสินศิริรักษ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

38 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (คอมพิวเตอร) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

130,000 หุน 
(0.03) 

- มี.ค. 45 - ปจจุบัน 
 
มี.ค. 42 – มค. 44 
 
ม.ค. 40 – ก.พ. 42 
 
พ.ย. 36 - ธ.ค.39 
 
ก.ย. 33 – ต.ค.36 

ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัท เอส. ไอ. จี. คอมบิบล็อค จํากัด 
ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย 
บริษัทหลักทรัพย เจ เอฟ ธนาคม จํากัด 
ผูจัดการฝายสารสนเทศและเทคโนโลยี 
บริษัทหลักทรัพย เจ เอฟ ธนาคม จํากัด 
ผูชวยผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
บริษัท เอสโซ แสตนดารด (ประเทศไทย) จํากัด  

 พ.ค. 28 – ส.ค. 33 นักวิเคราะหระบบฝายสารสนเทศและเทคโนโลยี 
บริษัท เอสโซ แสตนดารด (ประเทศไทย) จํากัด 
 

    

      
       
       
       
       

เอกสารแนบ 1 - 10 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ 
หุนในบริษัท (%) 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

                                ประวัติการทํางาน 

     ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 
9. Mr.George Huebsch 
ผูอํานวยการอาวุโส 
ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 

40 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
Baylor University, Waco, Texas, U.S.A. 

100,000 หุน 
(0.02) 

- ม.ค. 2545 – ปจจุบัน 
 
2543 - 2544 
 
2540 – 2543 
 
2538 – 2539 
 
2532 – 2538 
 
2531 - 2532 
 

ผูอํานวยการอาวุโส ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ผูอํานวยการฝายวิจัย 
บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด 
ผูอํานวยการฝายวิจัย 
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
ผูอํานวยการฝายวิจัย 
บริษัทหลักทรัพย พูนพิพัฒน ชโรเดอร จํากัด 
ผูอํานวยการฝายวิจัย 
บริษัทหลักทรัพย ยูเนี่ยน จํากัด 
ผูอํานวยการฝายวิจัย 
บริษัทหลักทรัพย เอเชีย จํากัด 

10. น.ส.เอมอร  ปณฑวิรุจน     48 ปริญญาโท  สาขาบัญชี 45,000 หุน - มิ.ย. 2543 - ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชี 
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชี    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (0.01)   บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

     2542 - 2543 ผูอํานวยการสํานักบัญชีและบริหารสํานักงาน 
  ปริญญาตรี   สาขาบัญชี    บริษัทหลักทรัพย ธนสยาม จํากัด 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   2538 - 2542 ผูอํานวยการสํานักบัญชี 
      บริษัทเงินทุนธนสยาม จํากัด (มหาชน) 
     2536 - 2538 สมุหบัญชี 
      บริษัทแมคนารี่คอนซัลแตนท จํากัด 
     2528 – 2538 ผูจัดการฝายการเงิน 
      บริษัทเนแวน (ไทย) จํากัด 

       

เอกสารแนบ 1 - 11 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1 

2. ขอมู/ลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท 
รายชื่อกรรมการ  บล.กิมเอ็ง

(ประเทศไทย) 
จํากัด 

(มหาชน) 

Kim Eng 
Securities 
USA Inc 

Kim Eng 
Securities 
Pte.Ltd 

Kim Eng 
Securities(L

ondon) 
Limited 

Kim Eng 
Finance 

(Sigapore) 
Pte. Ltd 

Rezan 
Pte Ltd 

Kim Eng 
Properties 
Pte. Ltd 

 

Kim Eng 
Futures 
Pte.Ltd 

PT Kim Eng 
Securities 

Kim Eng 
Holdings Ltd. 

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร X , XX          
2. นายปรีชา จรุงกิจอนันต I , II          
3. นายไพบูลย เสรีวิวัฒนา I , II          
4.นางกลอเรีย ซาว ยิน ลี I  I , III  I  I I I X 
5. นายโรแนล อุย เทียน แยท I          II II II II II I
6.นายมนตรี ศรไพศาล I , III          
7.นายจัด คินนี่ I          III
8.นายเหวย เฉิน หวาง I          
9. นายภูษิต แกวมงคลศรี I, III           
10. นายศุภชัย เอกกุล III          
11. นางบุญพร บริบูรณสงศิลป III          
12. นายโฆสิต บุญเรืองขาว III          
13. นางสาวเอมอร ปณฑวิรุจน III          
14. นายสิทธิพร ศรกาญจน* III          
 
หมายเหตุ 
x ประธานกรรมการ / กรรมการ  xx ประธานกรรมการตรวจสอบ   // กรรมการตรวจสอบ   III ผูบริหาร 
 
* นายสิทธิพร ศรกาญจน เปนผูบริหารในสายลูกคาหลักทรัพย ยอมรับหนาที่ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

เอกสารแนบ 1 - 12 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1 

 
รายชื่อกรรมการ  บล.กิมเอ็ง

(ประเทศ
ไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

Kim Eng 
Holdings 

(Hongkong) 
Limited 

Kim Eng 
Finance 
(Hong 
Kong) 
Limited 

Kim Eng 
Investment 

Limited 

KE Swan & 
Co Pte Ltd 

KE Strategic 
Pte Ltd 

Kim Eng 
Asset 

Management 
Pte.Ltd 

 

ATR-Kim 
Eng Capital 
Partners,In

c 

Kim Eng 
Research 
Sdn.Bhd. 

Kim Eng 
Capital 
Pte. Ltd. 

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร X , XX          
2. นายปรีชา จรุงกิจอนันต I , II          
3. นายไพบูลย เสรีวิวัฒนา I , II          
4.นางกลอเรีย ซาว ยิน ลี I        I I I  I 
5. นายโรแนล อุย เทียน แยท I          I I I II II I
6.นายมนตรี ศรไพศาล I , III          
7.นายจัด คินนี่ I          I
8.นายเหวย เฉิน หวาง I          
9. นายภูษิต แกวมงคลศรี I, III           
10. นายศุภชัย เอกกุล III          
11. นางบุญพร บริบูรณสงศิลป III          
12. นายโฆสิต บุญเรืองขาว III          
13. นางสาวเอมอร ปณฑวิรุจน III          
14. นายสิทธิพร ศรกาญจน* III          
หมายเหตุ 
x ประธานกรรมการ / กรรมการ  xx ประธานกรรมการตรวจสอบ   // กรรมการตรวจสอบ   III ผูบริหาร 
 
* นายสิทธิพร ศรกาญจน เปนผูบริหารในสายลูกคาหลักทรัพย ยอมรับหนาที่ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

เอกสารแนบ 1 - 13 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1 

 
รายชื่อกรรมการ  บล.กิมเอ็ง

(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

Yuata 
Securities(Thail
and) Company 

Limited 

Kim Eng 
Securities 

Nominees Pte 
Ltd 

Ong Asia 
Limited 

Kim Eng 
Properties 
USA Inc 

Kim Eng 
Capital 
(Hong 
Kong) 
Limited 

Kim Eng 
Securities(H
ong Kong) 

Limited 

EVA Asset 
Management 

Limited 

Hart 
Industries(Far 
East)Limited 

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร X , XX         
2. นายปรีชา จรุงกิจอนันต I , II         
3. นายไพบูลย เสรีวิวัฒนา I , II         
4.นางกลอเรีย ซาว ยิน ลี I  I       
5. นายโรแนล อุย เทียน แยท I  II       I I
6.นายมนตรี ศรไพศาล I , III         
7.นายจัด คินนี่ I         
8.นายเหวย เฉิน หวาง I         
9. นายภูษิต แกวมงคลศรี I, III         
10. นายศุภชัย เอกกุล III         
11. นางบุญพร บริบูรณสงศิลป III         
12. นายโฆสิต บุญเรืองขาว III         
13. นางสาวเอมอร ปณฑวิรุจน III         
14. นายสิทธิพร ศรกาญจน* III         
หมายเหตุ 
x ประธานกรรมการ / กรรมการ  xx ประธานกรรมการตรวจสอบ   // กรรมการตรวจสอบ   III ผูบริหาร 
 
* นายสิทธิพร ศรกาญจน เปนผูบริหารในสายลูกคาหลักทรัพย ยอมรับหนาที่ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เอกสารแนบ 1 - 14 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1 

 
รายชื่อกรรมการ  บล.กิมเอ็ง

(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

ATR –Kim Eng 
Direct 

Investments 
Inc 

ATR-Kim Eng 
Fixed Income 

Inc 

Professional 
Mutual 

Holding,Inc 

Prebon 
Philippines 

Inc 

ATR-Kim 
Eng 

Derivatives 
Inc 

ATR-
Professional 

Life 
Assurance 
Corporation 

Ong Asia 
Credit (HK) 

Limited 

Ong & 
Company 

Private Limited 

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร X , XX         
2. นายปรีชา จรุงกิจอนันต I , II         
3. นายไพบูลย เสรีวิวัฒนา I , II         
4.นางกลอเรีย ซาว ยิน ลี I         
5. นายโรแนล อุย เทียน แยท I        I 
6.นายมนตรี ศรไพศาล I , III         
7.นายจัด คินนี่ I         
8.นายเหวย เฉิน หวาง I         
9. นายภูษิต แกวมงคลศรี I, III         
10. นายศุภชัย เอกกุล III         
11. นางบุญพร บริบูรณสงศิลป III         
12. นายโฆสิต บุญเรืองขาว III         
13. นางสาวเอมอร ปณฑวิรุจน III         
14. นายสิทธิพร ศรกาญจน* III         
 
หมายเหตุ 
x ประธานกรรมการ / กรรมการ  xx ประธานกรรมการตรวจสอบ   // กรรมการตรวจสอบ   III ผูบริหาร 
 
* นายสิทธิพร ศรกาญจน เปนผูบริหารในสายลูกคาหลักทรัพย ยอมรับหนาที่ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เอกสารแนบ 1 - 15 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1 

 
รายชื่อกรรมการ  บล.กิมเอ็ง

(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

Ong Asia 
Securities 

(HK)Limited 

Kim Eng 
Nominees 

(Hong Kong) 
Limited 

Eva 
Shareholders 
Value Fund 

Limited 

TPG 
Corporation 

Ong 
Research 
Private 
limited 

Ong 
Nominees 

Private 
Limited 

Ong Research 
(Malaysia) Sdn 

Bhd 

Ong Tradition 
Singapore 

Private Limited 

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร X , XX         
2. นายปรีชา จรุงกิจอนันต I , II         
3. นายไพบูลย เสรีวิวัฒนา I , II         
4.นางกลอเรีย ซาว ยิน ลี I         
5. นายโรแนล อุย เทียน แยท I  I       
6.นายมนตรี ศรไพศาล I , III         
7.นายจัด คินนี่ I         
8.นายเหวย เฉิน หวาง I         
9. นายภูษิต แกวมงคลศรี III         
10. นายศุภชัย เอกกุล III         
11. นางบุญพร บริบูรณสงศิลป III         
12. นายโฆสิต บุญเรืองขาว III         
13. นางสาวเอมอร ปณฑวิรุจน III         
14. นายสิทธิพร ศรกาญจน* III         
 
หมายเหตุ 
x ประธานกรรมการ / กรรมการ  xx ประธานกรรมการตรวจสอบ   // กรรมการตรวจสอบ   III ผูบริหาร 
 
* นายสิทธิพร ศรกาญจน เปนผูบริหารในสายลูกคาหลักทรัพย ยอมรับหนาที่ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เอกสารแนบ 1 - 16 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1 

 
รายชื่อกรรมการ  บล.กิมเอ็ง

(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

Kim Eng 
Research Pte 

Ltd 

Kim Eng 
Futures(Hong 
Kong)Limited 

ATR-Kim 
Eng 

Securities 
Inc 

Ong(money 
Brokers)Hold
ing Private 

Limited 

บจ. แฟมิลี่ 
โนฮาว  

บจ. สยาม
พาณิชย    
ลิสซิ่ง 

บมจ.        
ทาอากาศ
ยานไทย 

บจ. ธรรมนิติ 

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร X , XX       X X 
2. นายปรีชา จรุงกิจอนันต I , II       I I 
3. นายไพบูลย เสรีวิวัฒนา I , II         
4.นางกลอเรีย ซาว ยิน ลี I         
5. นายโรแนล อุย เทียน แยท I         I
6.นายมนตรี ศรไพศาล I , III         
7.นายจัด คินนี่ I         
8.นายเหวย เฉิน หวาง I         
9. นายภูษิต แกวมงคลศรี III         
10. นายศุภชัย เอกกุล III         
11. นางบุญพร บริบูรณสงศิลป III         
12. นายโฆสิต บุญเรืองขาว III         
13. นางสาวเอมอร ปณฑวิรุจน III         
14. นายสิทธิพร ศรกาญจน* III         
 
หมายเหตุ 
x ประธานกรรมการ / กรรมการ  xx ประธานกรรมการตรวจสอบ   // กรรมการตรวจสอบ   III ผูบริหาร 
* นายสิทธิพร ศรกาญจน เปนผูบริหารในสายลูกคาหลักทรัพย ยอมรับหนาที่ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
 

เอกสารแนบ 1 - 17 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                              เอกสารแนบ 1 

รายชื่อกรรมการ  บล.กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

บจ. ธรรมนิติ 
และทรูธ 

บมจ. ทีมพรีซิชั่น บจ. บีอารซี
เอส 

บจ. บีแอนดพี 
เซอรวิส  

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร X , XX     
2. นายปรีชา จรุงกิจอนันต I , II I    
3. นายไพบูลย เสรีวิวัฒนา I , II  II  I I
4.นางกลอเรีย ซาว ยิน ลี I     
5. นายโรแนล อุย เทียน แยท I      
6.นายมนตรี ศรไพศาล I , III     
7.นายจัด คินนี่ I     
8.นายเหวย เฉิน หวาง I     
9. นายภูษิต แกวมงคลศรี III     
10. นายศุภชัย เอกกุล III     
11. นางบุญพร บริบูรณสงศิลป III     
12. นายโฆสิต บุญเรืองขาว III     
13. นางสาวเอมอร ปณฑวิรุจน III     
14. นายสิทธิพร ศรกาญจน* III     
 
หมายเหตุ 
x ประธานกรรมการ / กรรมการ  xx ประธานกรรมการตรวจสอบ   // กรรมการตรวจสอบ   III ผูบริหาร 
 
* นายสิทธิพร ศรกาญจน เปนผูบริหารในสายลูกคาหลักทรัพย ยอมรับหนาที่ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
 

เอกสารแนบ 1 - 18 


	I, III
	I, III
	I, III
	I, III
	III
	X
	X
	I
	I

	I
	III
	I

	II
	I
	
	I


	III

