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เอกสารแนบ 1 :  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัทฯ

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ปยอนหลังชื่อ – สกุล
ตํ าแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท

(%)
(09/11/44)

ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายโยชิกิ โมริ*
ประธานกรรมการ

50 ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร
Nanzan University of Japan
ประเทศญี่ปุน

0.75 2540 – ปจจุบัน

2539 – ปจจุบัน

2533 – ปจจุบัน

2533 – ปจจุบัน

2524 – ปจจุบัน

กรรมการ

ประธาน

กรรมการอํ านวยการ

ประธานกรรมการ

กรรมการอํ านวยการ

บริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรชั่น จํ ากัด /
ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท เอน็ซีเอส โคซาน จํ ากัด / ธุรกิจ
ประกันภัย
บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส (เอเชยี) จํ ากัด /
ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากัด / ธุรกิจสิน
เชื่อรายยอย

นายมาซาโอะ มิซูโน*
รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูจัดการ

43 ปริญญาตรี สาขากฎหมาย Aichi
Gakuin University of Japan
ประเทศญี่ปุน
Directors Certificate สมาคมสง
เสริมสถาบันกรรมการไทย

0.75 2544 – ปจจุบัน

2535 – ปจจุบัน

2541 – 2544   

กรรมการ

กรรมการผูจัดการ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรชั่น จํ ากัด /
ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรชั่น จํ ากัด /
ธุรกิจสินเชื่อรายยอย

นายมิคิโอะ ซูเอดะ*
กรรมการ

45 ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
Kansai University of Japan
ประเทศญี่ปุน

0.25 2543 – ปจจุบัน

2542 – ปจจุบัน

2540 – 2542

2535 – 2540

กรรมการ

กรรมการ

ผูจดัการทั่วไป

ผูจดัการ

บริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรชั่น จํ ากัด /
ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรชั่น จํ ากัด /
ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากัด / ธุรกิจ
สินเชื่อรายยอย
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ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ปยอนหลังชื่อ – สกุล
ตํ าแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท

(%)
(09/11/44)

ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายมิตซูฮิโกะ ยาชิโร
กรรมการ

42 อนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร
Tokyo Science and
Engineering College ประเทศ
ญี่ปุน

0.10 2544 – ปจจุบัน

2537 – 2544

2537

กรรมการ

ผูชวยผูจัดการทั่วไป

ผูชวยผูจัดการทั่วไป

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส (เอเชยี) จํ ากัด /
ธุรกิจสินเชื่อรายยอย

นางสุพร วัธนเวคิน
กรรมการ

37 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิต  พฒันบริหาร
ศาสตร
Director Certificate สมาคมสง
เสริมสถาบันกรรมการไทย

0.25 2543 – ปจจุบัน

2541 – 2543

2538 – 2541

กรรมการ

กรรมการผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรชั่น จํ ากัด /
ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท จีเอ ลิสซิ่ง คอรปอเรชั่น จํ ากัด / ธุรกิจสิน
เชื่อเชาซื้อ

นายขวัญชัย โหมดประดิษฐ
กรรมการ

37 ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0.05 2544 – ปจจุบัน

2539 – 2544

2538 – 2539

กรรมการ

รองกรรมการผูจัดการ

ผูจัดการอาวุโส

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท จีอี แคปปตอล (ประเทศไทย) จํ ากัด /
ธุรกิจสินเชื่อรายยอย

นายอภิชาต นันทเทิม
กรรมการ

46 ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร
Atlanta University ประเทศสหรัฐ
อเมริกา

0.05 2544 – ปจจุบัน

2541 – 2544

2538 – 2539

กรรมการ

รองกรรมการผูจัดการ

ผูจัดการอาวุโส

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท จีอี แคปปตอล (ประเทศไทย) จํ ากัด
/ ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
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ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ปยอนหลังชื่อ – สกุล
ตํ าแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท

(%)
(09/11/44)

ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายชัชวาลย เจียรวนนท
กรรมการ

39 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
University of Southern
California ประเทศสหรัฐอเมริกา

15.25 2543 – ปจจุบัน

2543 – ปจจุบัน

2543 – ปจจุบัน

2540 – ปจจุบัน

2540 – ปจจุบัน

2540 – ปจจุบัน

2536 – ปจจุบัน

2541 – 2543

กรรมการ

ประธานบริหาร

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

ประธาน

ประธานบริหาร

กรรมการ

ประธาน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท เทเลคอม โฮลดิ้ง จํ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจ
โฮลดิ้ง
บริษัท แคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย)
จํ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑอีเล็ค-
โทรนิคส
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจ
หลักทรัพย
บริษัท เอเชยี อินโฟเนท จํ ากัด / ธุรกิจ
อินเทอรเน็ต
บริษัท เอเชยี มัลติมเีดีย จํ ากัด / ธุรกิจโครงขาย
มัลติมเีดีย
บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสื่อสาร
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรชั่น จํ ากัด /
ธุรกิจสินเชื่อรายยอย

นายฮิโรยูกิ อาซาอิ
กรรมการ

53 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร
Nagoya University of Japan
ประเทศญี่ปุน

0.25 2541 – ปจจุบัน

2538 – ปจจุบัน

กรรมการ

กรรมการผูจัดการ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากัด / ธุรกิจ
สินเชื่อรายยอย

นายคาซูฮิเดะ คามิตานิ
กรรมการ

45 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
Ritsumeikan University of
Japan ประเทศญี่ปุน

0.25 2537 – ปจจุบัน

2536 – ปจจุบัน

2533 – ปจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผูจัดการ

บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากัด / ธุรกิจ
สินเชื่อรายยอย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส (เอเชยี) จํ ากัด /
ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
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หนา 70

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ปยอนหลังชื่อ – สกุล
ตํ าแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท

(%)
(09/11/44)

ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายนพพันธ เมอืงโคตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ

53 ปริญญาโท สาขากฎหมาย
มหาวิทยาลัยนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

0.20 2544 – ปจจุบัน

2537 – ปจจุบัน
2536 – 2544

2524 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท สยาม-จสัโก จํ ากัด / ธุรกิจคาปลีก
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล บิสซิเนส ลอวเยอรส
จํ ากัด / ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย

นายเดช บุลสุข
กรรมการตรวจสอบ

51 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

0.05 2544 – ปจจุบัน

2527 – ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท แมคไทย จํ ากัด / ธุรกิจอาหาร

นายชุนอิจิ โคบายาชิ
กรรมการตรวจสอบ

58 อนุปริญญา สาขาภาษาศาสตร
Kanda Foreign Language
Institute ประเทศญี่ปุน

0.05 2544 – ปจจุบัน

2534 – ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท อินตอรเนชั่นแนล แอดมนิิสเตรชัน่
(ประเทศไทย) จํ ากัด / ธุรกิจใหคํ าปรึกษาดาน
บัญชีและกฎหมาย

นายคิโยยาสุ อาซานูมะ
รองกรรมการผูจัดการ – ฝาย
เรงรัดหนี้สิน ฝายควบคุม
สินเชื่อ และฝายลูกคาสัมพันธ

41 อนุปริญญา สาขาการทองเที่ยว
Tokyo Kanko Special School
of Japan ประเทศญี่ปุน

0.10 2544 – ปจจุบัน

2543 – ปจจุบัน

2540 – 2543

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

หัวหนาสํ านักงานผูแทน

บริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรชั่น จํ ากัด /
ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
สํ านักงานผูแทน กรุงเทพฯ บริษัท อิออน เครดิต
เซอรวิส จํ ากัด
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หนา 71

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ปยอนหลังชื่อ – สกุล
ตํ าแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท

(%)
(09/11/44)

ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายโทโยฟูมิ โฮริอูชิ
รองกรรมการผูจัดการ – ฝาย
บริหาร

37 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร
Kokugakuin University of
Japan ประเทศญี่ปุน

0.10 2544 – ปจจุบัน

2543 – 2544

2541 – 2543

รองกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ที่ปรึกษาดานวางแผนและ
ปฏิบัติการ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรชั่น จํ ากัด /
ธุรกิจสินเชื่อรายยอย

นายพันธุชัย พันธุวนิชกุล
รองกรรมการผูจัดการ – แผนก
ตรวจสอบภายใน

50 ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

0.05 2543 – ปจจุบัน

2541 – 2543

2540 – 2541

รองกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรชั่น จํ ากัด /
ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท จีเอ ลิสซิ่ง คอรปอเรชั่น จํ ากัด / ธุรกิจ
สินเชื่อรายยอย

นายสมศกัดิ์ เหมเปยม
ผูอํ านวยการ – ฝายสารสนเทศ

36 ประกาศนียบัตร สาขา
คอมพิวเตอร สถาบันโตเกียว
คอมพิวเตอร ประเทศญี่ปุน

0.05 2537 – ปจจุบัน

2534 – 2537

ผูอํ านวยการ

วิศวกรระบบ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท Toppan Moore System จํ ากัด / ธุรกิจ
จํ าหนายผลิตภัณฑคอมพิวเตอร

นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล
ผูอํ านวยการ – ฝายการเงิน

47 ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

0.05 2539 – ปจจุบัน

2536 – 2539

ผูอํ านวยการ

ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท เจบ็เซน แอนด เจสเซน (ไทยแลนด)
จํ ากัด / ธุรกิจสื่อสาร

นายธีระวัฒน เฉลิมวันเพญ็
ผูอํ านวยการ – ฝายควบคุมสิน
เชื่อ และฝายลูกคาสัมพันธ

34 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Sul Ross State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

0.05 2539 – ปจจุบัน

2538 – 2539

ผูอํ านวยการ

หัวหนางานอาวุโส

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท จีอี แคปปตอล (ประเทศไทย) จํ ากัด /
ธุรกิจสินเชื่อรายยอย



บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                       แบบ 69-1

หนา 72

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ปยอนหลังชื่อ – สกุล
ตํ าแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท

(%)
(09/11/44)

ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายธวัชชัย พีชะพัฒน
ผูอํ านวยการ – ฝายสารสนเทศ

31 ปริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลากระบัง

- 2537 – ปจจุบัน

2536 – 2537

ผูอํ านวยการ

เจาหนาที่วิเคราะหระบบ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจ
ผลิตปูนซีเมนต

นายสุรสิงห ถาวร
ผูอํ านวยการ – ฝายบริหาร

41 ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- 2544 – ปจจุบัน

2540 –  2544

ผูอํ านวยการ

ผูชวยผูจัดการ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
ธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมแหงประเทศญี่ปุน /
ธนาคารพาณิชย

นายพรชัย ฐิติวุฒิวงศ
ผูอํ านวยการ – ฝายการเงิน

48 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
University of Detroit           
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- 2544 – ปจจุบัน

2540 - 2544

ผูอํ านวยการ

ผูชวยผูจัดการอาวุโส

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
ธนาคาร ไดอิจิ คังเงียว จํ ากัด - ธนาคารพาณิชย

หมายเหตุ :  กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายโยชิกิ โมริ หรือนายมาซาโอะ มิซูโน หรือ นายมิคิโอะ ซูเอดะ พรอมประทับตราสํ าคญัของบริษัทฯ
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