
สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับท่ี 3 

ประวัติของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

1. ประวัติของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งใหม่  

1.1 นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ 
  

 
อายุ 

 
 
53 ปี 

 สัญชาต ิ ไทย 
 การศึกษา - ปริญญาตรี - Business Administration  

University of Southern California, USA 
 การอบรมจาก IOD - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

71/2008 
 ต าแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ (มีอ านาจ) บมจ.หลกัทรัพย์ ฟนิันเซีย ไซรสั 
  - กรรมการ บจ.ทรูวิชั่นส์ กรุป๊  
  - กรรมการ บจ.ทรู ยนูิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ 
  - กรรมการในคณะกรรมการ และ ผู้ช่วยประธานกรรมการ 

บจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
  - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 
  - กรรมการ บมจ.อิออนธนสินทรพัย์(ไทยแลนด์) 
  - กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บรหิาร  

บจ.เทเลคอมโฮลดิ้ง 
  - ประธานคณะผูบ้ริหาร บจ.ทรู มัลติมีเดีย 
  - กรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
 จ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีด ารง

ต าแหน่งกรรมการ 
 4 บริษัท 

 จ านวนบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

 5 บริษัท 

 ด ารงต าแหน่งเป็น  ประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส 
ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจบุัน 

 การเข้าร่วมประชุมปี 2558 - คณะกรรมการบริษัทฯ 11/12 ครั้ง 
 



1.2 นายวราห์ สุจริตกุล เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ   
  

 
อายุ 

 
 
51ปี 

 สัญชาต ิ ไทย 
 การศึกษา - ปริญญาโท - Business Administration  

University of New Hamshire, USA 
 การอบรมจาก IOD - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 21/2002 
 ต าแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟนินัเซีย ไซรัส 
  - กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล  

พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  - ประธานกรรมการ บจ.หลักทรพัย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์
  - กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า 
  - กรรมการ บจ.ฟินันซ่า แคปปิตอล 
  - กรรมการบริหาร บมจ.ฟนิันซ่า 
 จ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีด ารง

ต าแหน่งกรรมการ 
 2 บริษัท 

 จ านวนบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

 4 บริษัท 

 ด ารงต าแหน่งเป็น  รองประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 
ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจบุัน 

 การเข้าร่วมประชุมปี 2558 - คณะกรรมการบริษัทฯ 9/12 ครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 นางพรพร้ิง สุขสันติสุวรรณ เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ 
  

 
อายุ 

 
 
58 ปี 

 สัญชาต ิ ไทย 
  

การศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

American University of Human Sciences 
  - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 การอบรมจาก IOD - หลักสูตร Director Accreditation Program ( DAP) 48/2005 
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 105/2008 
  - หลักสูตร Corporate Governance for   

Capital Market Intermediaries Class 2/2015 
 ต าแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ (มีอ านาจ) บมจ.หลกัทรัพย์ ฟนิันเซีย ไซรสั 
  - กรรมการ (มีอ านาจ)  

บจ. หลักทรพัย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์
  - กรรมการ (มีอ านาจ)  

บจ.หลักทรัพย ์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่น
แนล 

  - อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในหลักทรัพย์  
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์   

  - อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   

 จ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

 1 บริษัท 

 จ านวนบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

 2 บริษัท 

 ด ารงต าแหน่งเป็น  กรรมการผู้อ านวยการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 
ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจบุัน 

 การเข้าร่วมประชุมปี 2558 - คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12 ครั้ง 
 

 

 



2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับ 

   การเสนอชื่อ 

   (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) 

ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นท่ีมีสิทธ์ออกเสียงท้ังหมด 
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ไม่มี ไม่มี 
2. นายวราห์ สุจริตกุล ไม่มี ไม่มี 
3. นางพรพร้ิง สุขสันติสุวรรณ ไม่มี ไม่มี 
 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน หรือบริษัท/กิจการท่ี 

   แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบียน 

กิจการท่ีแข่งขัน 
หรือ เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของ

บริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 4 1. ประธานกรรมการ  
บมจ.หลักทรัพย์ ฟนิันเซีย 
ไซรัส 
2. กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ  
บมจ.ไทคอน  
อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 
3. กรรมการ  
บมจ.อิออนธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด์) 
4.กรรมการ  
บมจ.ทรู คอรป์อเรชั่น 

5 ไม่มี 

2. นายวราห์ สุจริตกุล 2 1.รองประธานกรรมการ 
บมจ.หลักทรัพย์ ฟนิันเซีย 
ไซรัส 
2.กรรมการบริหาร  
บมจ.ฟินันซ่า 

4 1.ประธานกรรมการ 
 บจ.หลักทรพัย์  
เอสบีไอ ไทย 
ออนไลน ์
2.กรรมการบริหาร  
บจ.หลักทรัพย ์ 
ฟินันซ่า 



ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบียน 

กิจการท่ีแข่งขัน 
หรือ เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของ

บริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

3. นางพรพร้ิง สุขสันติสุวรรณ 1 กรรมการผู้อ านวยการ  
บมจ.หลักทรัพย์ ฟนิันเซีย 
ไซรัส 

2 1.กรรมการ (มี
อ านาจ) บจ. 
หลักทรพัย์ เอสบีไอ 
ไทย ออนไลน ์
2.กรรมการ (มี
อ านาจ) บจ.
หลักทรพัย์ ที่ปรึกษา
การลงทุน เอฟเอส
เอส อินเตอร์เนชั่น
แนล 

 

 


