
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร  
 

 
นายตัน เช็ค เต็ค 

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร  
อายุ 65 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี (เกียรตินยิม) สาขาธุรกิจ และบัญช ี
University of Edinburgh 

การฝึกอบรม สถาบัน IOD 
หลักสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10 ปี 2558 

สัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัทฯ (ร้อยละ) 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปี 

เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 2548 – มี.ค. 2559 กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 เม.ย. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
UOB Kay Hian Private Limited, Singapore 

 
นายวิโรจน์   ตั้งเจตนาพร 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
อายุ 59 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี  การเงิน 
University of New South Wales, Australia 

การฝึกอบรม สถาบัน IOD 
หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30 ปี 2547 
หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4 ปี 2548 
หลักสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1 ปี 2557 

สัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัทฯ (ร้อยละ) 

0.0002 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปี 

พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน 
มี.ค. 2550  -   ปัจจุบัน 
 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน 
 
พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน 

กรรมการ 
บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท พร็อพแม็ก จ ากัด 

  



 
นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ 
อายุ 62 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท การตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ปริญญาโท การตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การฝึกอบรม สถาบัน IOD 
หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17 ปี 2547 
หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55 ปี 2548 
หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8 ปี 2548 
หลักสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive Class      
ปี 2557 

สัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัทฯ (ร้อยละ) 

0.04 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปี 

2559 - ปัจจุบัน 
 
2548 – ปัจจุบัน 
 
2561 – ปัจจุบัน 
 
2548 – ปัจจุบัน 
 
2547 – ปัจจุบัน 
 
2546 – ปัจจุบัน 
 
2532 - ปัจจุบัน 
 
2531 – ปัจจุบัน 
 
2531 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับ
ดูแลกิจการ  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท ชินพงษ์สวัสดิ์ จ ากัด 
กรรมการ 
บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์หัวหิน จ ากดั 
กรรมการ 
บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ท็อป เบลนด์ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
กรรมการ 
บริษัท พงษ์วิไล จ ากัด 
รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จ ากัด 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จ ากดั 

   
  



 
นายโล โป เวง 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และ ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกจิการ  
อายุ 79 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ 
University of  Dubuque 

การฝึกอบรม สถาบัน IOD 
หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 57 ปี 2548 
หลักสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10 ปี 2558 

สัดส่วนการถือหุ้น    
ในบริษัทฯ (ร้อยละ) 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานใน
ระยะ 5 ปี 

พ.ย. 2559 – ส.ค. 2562 
 
มี.ค. 2550 – ส.ค. 2562 
 

ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ และ
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
นายไพบูลย์   จุลศักดิ์ศรีสกุล 

กรรมการ(ไมม่ีอ านาจจดัการ) ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ และ พ.ร.บ.สญัญาซื อขายล่วงหน้า กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง และ ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
อายุ 37 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ  
มหาวิทยาลยัอีสต์แองเกลีย 

การฝึกอบรม หลักสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2559 
สัดส่วนการถือหุ้น    
ในบริษัทฯ (ร้อยละ) 

ไม่มี  
 

ประสบการณ์ท างานใน
ระยะ 5 ปี 

ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน 
 
 
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน 
ม.ค. 2554 – ปัจจุบัน 
ม.ค. 2554 – ปัจจุบัน 
ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และ กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ  
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
รองประธานกรรมการ บริษัท คิงส ์เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) 
รองประธานกรรมการ บริษัท คิงส ์เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูช่ัน จ ากัด 
รองประธานกรรมการ บริษัท บียอนด์ แพ็คเกจจิ ง จ ากัด   
รองประธานกรรมการ บริษัท คิงสแ์พ็ค อินดัสเดรียล จ ากัด 
 

  



 
นางโอ วี เหม่ียน 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
อายุ 46 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
Nanyang Technological University 

การฝึกอบรม สถาบัน IOD 
หลักสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10 ปี 2558 

สัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัทฯ (ร้อยละ) 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปี 

พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน 
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน  

กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ  
กรรมการบริหาร และกรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
UOB Kay Hian Private Limited, Singapore 

  



 
นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ 
กรรมการ 
อายุ 49 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท  สาขาบรหิารการเงิน 
Bentley College, Massachusetts, USA 

การฝึกอบรม สถาบัน IOD 
หลักสตูร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 48 ปี 2548 

สัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัทฯ (ร้อยละ) 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปี 

เม.ย.2553 - ปัจจุบัน 
 
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2557 – ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
ก.ค 2548– ปัจจุบัน 
 
2559 – ก.พ.2561 

กรรมการ (ไมม่ีอ านาจจัดการ) 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด 
กรรมการอิสระ 
บริษัท คริสเตียนีและนลีเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 
 
นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กรรมการบรหิาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
อายุ 57 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ 
University of Laverne 

การฝึกอบรม สถาบัน IOD 
หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21 ปี 2547 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุน่ท่ี 14 ปี 2555 
สถาบัน IOD 
หลักสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 6 ปี 2558 

สัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัทฯ (ร้อยละ) 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปี 

พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน 
ก.ย. 2547 - ปัจจุบัน 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
นายโยธิน วิริเยนะวัตร์ 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ สาย Retail 3   
อายุ 53 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบรหิารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

การฝึกอบรม สถาบัน IOD 
หลักสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 

สัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัทฯ (ร้อยละ) 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปี 

ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน 
 
 
ต.ค. 2554 – พ.ย.2561 

กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการอาวุโสฝ่ายคา้หลักทรัพย์ สาย Retail 3  และ
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ สาย Retail C  และ
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

  



 
นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ 

ประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบตัิการ 
อายุ 45 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การฝึกอบรม สถาบัน IOD 
หลักสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5 ปี 2559 

สัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัทฯ (ร้อยละ) 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปี 

เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน ประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบตัิการ 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 ต.ค. 2557 – มี.ค. 2559 รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 ธ.ค. 2554  - ต.ค. 2557 
 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
นายจรัสพงศ์  พรปริญญา 

กรรมการผู้จดัการอาวุโสฝ่าย Institutional Sales 1 
อายุ 53 ปี 
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

University of Miami 
สัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัทฯ (ร้อยละ) 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปี 

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน 
 
ม.ค. 2556 – พ.ย. 2561 

กรรมการผู้จดัการอาวุโสฝ่าย Institutional Sales 1 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการผู้จดัการฝ่าย Institutional Sales 1 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

   
  



 
นางสาวอุษา แสงแจ่ม 

กรรมการผู้จดัการอาวุโส สาย Retail 8 
อายุ 54 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกริก 
สัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัทฯ (ร้อยละ) 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปี 

ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการผู้จดัการอาวุโส สาย Retail 8 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 ก.ย. 2557 – ธ.ค. 2561 กรรมการผู้จดัการอาวุโส BU8 
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ีจ ากดั (มหาชน) 

 
นายฉัฐพรรษ สุทธิทักษ์ 
กรรมการผู้จดัการอาวุโส สาย Retail 9 
อายุ 58 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัทฯ (ร้อยละ) 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปี 

ธ.ค. 2561 – เม.ย. 2562 กรรมการผู้จดัการอาวุโส สาย Retail 9 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 มิ.ย. 2559 – ธ.ค. 2561 ประธานเจา้หน้าท่ีการตลาด 
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ีจ ากดั (มหาชน) 

 


