
เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับ ผูบริหาร และ ผูมีอํ านาจควบคุม

ชื่อ-สกุล ตํ าแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการถือ ประสบการณท ํางาน
(ป) การศึกษา หุนในบริษัท

(%)
ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท

1. นาย ยูจีน เอส. เดวิส
(Mr. Eugene S. David)

2. นายวรสิทธิ ์โภคาชัยพัฒน

ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํ านาจลงนาม
กรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูมีอํ านาจลงนาม
กรรมการบริหาร
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ปรญิญาโท
บรหิารธุรกิจสาขาการเงินและธุรกิจระหวาง
ประเทศ
New York University, USA
ปรญิญาตรี
ความสัมพันธระหวางประเทศ
/ภาษาฝรั่งเศส
University of Virginia, Charlottesville, USA

ปรญิญาโท
คอมพิวเตอรและการบริหารระบบขอมูล
Bentley College, Massachusetts, USA
ปรญิญาตรี
เศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ
Carnegie-Mellon University
Pensylvania, USA

6.9%

14.66%

2535 –  ปจจุบัน
2532 –  2534

2530 – 2532

2527 –  2532

 ปจจุบัน
2535 – 2544
2533 - 2534

2531 – 2533

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

ประธาน

ผูอํ านวยการฝายตราสาร
หนี้

  กรรมการผูจัดการ
 กรรมการบริหาร
ผูชวยผูจัดการ

หวัหนาฝายวิเคราะหหลัก
ทรัพย

บมจ. ฟนันซา
บริษัท เชสแมนแฮตตัน
(ประเทศไทย) จ ํากัด
Asian Primary Dealers Committee
of U.S. Fixed Income Securities
First Boston Corp (Japan)

บมจ. ฟนันซา
บมจ. ฟนันซา
บริษัท เชสแมนแฮตตัน
(ประเทศไทย) จ ํากัด
บมจ. เงินทุนทิสโก



เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล ตํ าแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการถือ ประสบการณท ํางาน
(ป) การศึกษา หุนในบริษัท (%) ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท

3. นาย วราห สุจริตกุล

4. นาย เคนเนธ ล ีไวท   

กรรมการผูมีอํ านาจลงนาม
กรรมการบริหาร

กรรมการผูมีอํ านาจลงนาม
กรรมการบริหาร

 38

56

ปรญิญาโท
บริหารธุรกิจ
University of New Hampshire, USA
ปรญิญาตรี
วศิวกรรมศาสตร, จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปรญิญาโท
ธรุกิจระหวางประเทศ
University of Puget Sound
Tacoma, Washington, USA
ปรญิญาตรี
ธรุกิจระหวางประเทศ
Netherlands School of Business
Breukelen, The Netherlands

-ไมมี-

-ไมมี-

2544 – ปจจุบัน
2544 – ปจจุบัน
2541 -  2543
2540 – 2543

2537 -  2540

2533 – 2537

 ปจจุบัน
2535-2544

2529-2535

กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร

 Executive Director
Executive Vice President –

Finance
Senior Vice President

Head of Project Finance
Second Vice President

กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ

ผูจัดการใหญ

บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํ ากัด
บมจ. ฟนันซา
บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น
บริษัท Sithe Pacific
Development L.L.C.
บมจ. เอกธนกิจ

ธนาคาร เชสแมนแฮตตัน

บมจ. ฟนันซา
บริษัท แปซิฟค สยาม สตราทีจิค
คอนซลัติ้ง จํ ากัด
ธนาคาร เชสแมนแฮตตัน



เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล ตํ าแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการถือ ประสบการณท ํางาน
(ป) การศึกษา หุนในบริษัท (%) ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท/องคกร

5. นาย วิทยา เวชชาชีวะ กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

66 ปรญิญาโท
Harvard Law School, Harvard University
(LL.M.)
ปรญิญาตรแีละโท
Gonville and Caius College, Cambridge
(M.A., LL.B.)
Barrister-at-Law, Gray’s Inn

-ไมมี- 2545 - ปจจุบัน
ปจจุบัน

2534-2535
2531

2527

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธาน

 

ปลัดกระทรวง
Ambassador to
United States

Ambassador to Belgium and
the European Community

บมจ. ฟนันซา
Thailand-US Educational
(“Fulbright”) Foundation

PLAN Foster Parents
(Thailand) Foundation

“K” Line (Thailand) Ltd. and
affiliates

Thailand’s Chapter of the
Centre for Security Co-
operation in Asia and the
Pacific (CSCAP)

กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศ



เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล ตํ าแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการถือ ประสบการณท ํางาน
(ป) การศึกษา หุนในบริษัท (%) ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท

6. นาง กรรณิการ งามโสภี

7. นาย วีระวงค จิตตมิตรภาพ

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
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ปรญิญาโท
บัญชี
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร

Master of Management
Sasin Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn
University

ปรญิญาตรี
บัญชี, เกียรตินิยมอันดับที่ 2
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร

นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร
ปรญิญาโท
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
University of Pennsylvania
เนติบัณฑิตไทย
ปรญิญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-ไมมี-

-ไมมี-

2544-ปจจุบัน

2542-2543
2541-2543

2538-2540
2537-2538

2536-2537

2525-2535

2536-ปจจุบัน

2544-ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

Executive Vice President
–Chief Audit    

Director
Chief Financial Officer

Asst. Managing Director
General Manager

Senior Vice President –
Finance

Country Administrative
Officer

กรรมการผูจัดการ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
อาจารยพิเศษ
คณะนิติศาสตร

Siam Commercial Bank PCL.

The Cogeneration PCL.
Sithe Pacific Develeopment
LLC.
Finance One PCL.
Peregrine & Nithi Finance and
Securities Co., Ltd.
Bangkok Transit System

Chase Manhattan Bank

บจ. ไวท แอนด เคส
(ประเทศไทย)
บมจ. ไอทีวี
บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร
บล. บีท ีจํ ากัด
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



เอกสารแนบ

ชื่อ-สกุล ตํ าแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการถือ ประสบการณท ํางาน
(ป) การศึกษา หุนในบริษัท (%) ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท

8. นางสาว ประไพพิศ ประดิษฐเวคิน

9. นาย ธรีชัย ประทุมสุวรรณ

10. นางสาว รัชน ีมหัตเดชกุล

11. นาง เคโกะ เซบาตะ

ประธานเจาหนาที่ฝาย
บริหารจัดการ
(Chief Operating Officer)

ผูอํ านวยการฝายการลงทุน

ผูอํ านวยการฝายการลงทุน   

ผูอํ านวยการฝายการลงทุน  
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36
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ปรญิญาตรี
บัญชี
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร

ปรญิญาโท
บริหารธุรกิจ
The City University of New York –
Baruch College, New York, USA.
ปรญิญาตรี
บัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปรญิญาโท
บริหารธุรกิจ
Santa Clara University
California, USA.
ปรญิญาตรี
บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

ปรญิญาตรี
บริหารธุรกิจ
Sophia University, Japan

7.7%

0.15%

0.18%

-ไมมี-

2528-ปจจุบัน

2538-ปจจุบัน

2537-2538
2531-2535

2537-ปจจุบัน

2536-2537

2532-2532

2536-ปจจุบัน

2530-2536

ประธานเจาหนาที่ฝาย
บริหารจัดการ
(Chief Operating
Officer)

ผูอํ านวยการฝายการลง
ทุน   
Assistant Treasurer
บัญชี

ผูอํ านวยการฝายการลง
ทุน   
นกัวิเคราะหการเงิน

Internal Audit
Assistance

ผูอํ านวยการฝายการลง
ทุน   
Market Strategist
Security Analyst

บมจ. ฟนันซา

บมจ. ฟนันซา

บมจ. ปูนซเิมนตไทย
บมจ. ปูนซเิมนตไทย

บมจ. ฟนันซา

American Appraisal
(Thailand) CO., Ltd,
Diethelm & CO.

บมจ. ฟนันซา

James Capel Pacific, Tokyo
County NatWest Securities,
Tokyo



เอกสารแนบ

การด ํารงตํ าแหนงของผูบริหารและผูมีอ ํานาจควบคุม

รายชื่อผูบริหาร และผูมีอํ านาจควบคุม บริษัทฯ บริษัทยอย
FSL FFM

1. นาย ยูจีน เอส. เดวิส
2. นาย วรสิทธิ ์โภคาชัยพฒัน
3. นาย วราห สุจริตกุล
4. นาย เคนเนธ ล ีไวท
5. นาย วิทยา เวชชาชีวะ
6. นาง กรรณิการ งามโสภี
7. นาย วีระวงค จิตตมติรถาพ
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หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ, /  = กรรมการ,  // = กรรมการบริหาร, O = กรรมการผูจัดการ
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