
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและ 
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1  



 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 9 กรกฏาคม 2546 
 

ชื่อ-นามสกุล อายุ สัดสวนการ ความสัมพันธกับผูบริหาร คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปที่ผานมา 
ตําแหนง ถือหุนในบริษัท 

(รอยละ) 
   

1. นายฮิโรโซ ยามาดา 
อายุ 71 ป ประธานกรรมการ 
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

7.56 บิดาของนายฮิโรชิ ยามาดา Shiritsu Ootetsu  
Vocational School 

ป 2542 – ปจจุบัน  ตําแหนง ประธานกรรมการ 
 บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด 
ป 2542 – ปจจุบัน       ตําแหนง  ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
ป 2502 – 2541        ตําแหนง  กรรมการผูจัดการ 
 บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด 
 

2. นางโยชิมิ ยามาดา 
อายุ 69 ป กรรมการ 

0.40 มารดาของนายฮิโรชิ ยามาดา Osaka Furitsu Kanan  
High School 

ป 2542 – ปจจุบัน  ตําแหนง    กรรมการ 
                              บริษัท       ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
ป 2502 – ปจจุบัน ตําแหนง  กรรมการ 
 บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด 
 

3. นายฮิโรชิ  ยามาดา 
อายุ 43 ป กรรมการ กรรมการผูจัดการ 
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

4.57 บุตรของนายฮิโรโซ ยามาดา 
และนางโยชิมิ ยามาดา 

ปริญญาตรีดานเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัย ริวโคคุ 
 

ป 2542 – ปจจุบัน   ตําแหนง  กรรมการผูจัดการ 
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
ป 2542 – ปจจุบัน  ตําแหนง กรรมการ 
 บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด  
ป 2536 - 2542  ตําแหนง ผูจัดการฝายขาย 
 บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด  
 

4. นายโกเมนทร สืบวิเศษ  
อายุ 66 ป ประธานกรรมการตรวจสอบ  

-ไมมี- -ไมมี- นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปจจุบัน                ตําแหนง    ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
ป 2540-ปจจุบัน ตําแหนง     ที่ปรึกษากรมสรรพากร 
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 2 



 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
 

ชื่อ-นามสกุล อายุ สัดสวนการ ความสัมพันธกับผูบริหาร คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปที่ผานมา 
ตําแหนง ถือหุนในบริษัท 

(รอยละ) 
   

5. นายโยชิฮิซา ฮาเซกาวา  
อายุ 69 ป กรรมการตรวจสอบ 

-ไมมี- -ไมมี- ปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยทามางาวะ 

ปจจุบัน           ตําแหนง  กรรมการผูจัดการ 
 บริษัท โอเรียนเต็ลวูด โปรดักส จํากัด และ บริษัท อากเทรดดิ้ง จํากัด 
                             ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ    
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
 

6. นายพรเทพ ญาณประสาท 
อายุ 60 ป กรรมการตรวจสอบ 

0.05 -ไมมี- Pacific Hotel Management 
College California U.S.A., 
Diploma 
Inglewood College of 
Business California U.S.A., 
Diploma 
 

ปจจุบัน                   ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
ป 2530-2545        ตําแหนง       ผูจัดการฝายทั่วไป  
                                  บริษัท          ไทยมิตซูวา  จํากัด     

7. นายคาโอรุ นากาจิมา  
อายุ 46 ป ผูจัดการฝายโรงงาน 

-ไมมี- -ไมมี- ปริญญาตรีดานบริหารธุรกิจ 
สาขาการคา มหาวิทยาลัย ทาคุ
โชคุ 

ป 2544 – ปจจุบัน  ตําแหนง  ผูจัดการโรงงาน                                  
                               บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
ป 2537 - 2543  ตําแหนง ผูจัดการ 
 บริษัท ทอรทอยส เอเชีย จํากัด 
 

8. นายเทซุโอะ อะโซะ 
อายุ  53 ป ผูจัดการฝายทั่วไป 

-ไมมี- -ไมมี- ปริญญาตรีดานศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยโซเฟย 

ป 2546 – ปจจุบัน   ตําแหนง  ผูจัดการฝายทั่วไป  
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
ป 2540 - 2546  ตําแหนง ผูจัดการฝายบัญชีทั่วไป 
 บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด 
 

 
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 3 



 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
 

ชื่อ-นามสกุล อายุ สัดสวนการ ความสัมพันธกับผูบริหาร คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปที่ผานมา 
ตําแหนง ถือหุนในบริษัท 

(รอยละ) 
   

9. นายโซอิชิโร อิชิดะ  
อายุ 37 ป ผูจัดการแผนกขายและการตลาด 
 

-ไมมี- -ไมมี- ประกาศนียบัตร  
หลักสูตรวิศวกรรม  
มัธยมศึกษาโอซากา ซันโก  

ป 2544 – ปจจุบัน      ตําแหนง  ผูจัดการแผนกขายและการตลาด 
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
ป 2540 – 2544  ตําแหนง  ผูจัดการฝายขาย 
 บริษัท มิตซูวา อิเล็คทริค อินดัสตรี จํากัด 
 

10. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา 
อายุ 28 ป ผูจัดการแผนกควบคุมคุณภาพ 
 

-ไมมี- -ไมมี- ปริญญาตรี ดานวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยโอซากา อิเล็คทริก-
คอมมิวนิคเคชั่น 
 

ป 2543 - ปจจุบัน ตําแหนง  ผูจัดการแผนกควบคุมคุณภาพ 
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด มหาชน) 
 

11. นายพชร แกวนุกูล 
อายุ 33 ป ผูจัดการแผนกการเงิน  
 การบัญชี และ BOI 
 

-ไมมี- -ไมมี- นักศึกษาวิจัย คณะเศรษฐศาสตร 
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย 
ชูโอ ประเทศญี่ปุน และ 
ปริญญาตรีดานบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ป 2543- ปจจุบัน    ตําแหนง  ผูจัดการแผนกการเงิน การบัญชีและ BOI  
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
ป 2542  ตําแหนง เจาหนาที่แปลเอกสาร 
 บริษัท โตรินโด จํากัด 

12. นาง เอมอร เย็นมี 
อายุ 43 ป รองผูจัดการฝายจัดซื้อ 
 

-ไมมี- -ไมมี- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย รามคําแหง 

ป 2530 - ปจจุบัน ตําแหนง  รองผูจัดการฝายจัดซื้อ 
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
ป 2526 - 2528  ตําแหนง พนักงานบัญชี  
 บริษัท เอ. เอฟ. ซี จํากัด 
 

13. นาย สมชาติ พวงหลาย 
อายุ 36 ป ผูจัดการแผนกซอมแมพิมพ 

0.02 -ไมมี- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป 2530 - ปจจุบัน ตําแหนง  ผูจัดการแผนกซอมแมพิมพ 
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 4 



 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 5 

 
ชื่อ-นามสกุล อายุ สัดสวนการ ความสัมพันธกับผูบริหาร คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปที่ผานมา 

ตําแหนง ถือหุนในบริษัท 
(รอยละ) 

   

14. นายหลักชัย ฉิมสุทธิ 
อายุ 37 ป ผูจัดการ                          

แผนกประกอบและควบคุมสี 
 

-ไมมี- -ไมมี- ปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร  
วิทยาลัยราชภัฎพระนครเหนือ 
 

ป 2539 - ปจจุบัน ตําแหนง  ผูจัดการแผนกประกอบและควบคุมสี 
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
 ตําแหนง  ผูควบคุมงาน 
 บริษัท หจก. ตระกูลวิษณุ  
 

15. นายไพฑูรย กลัดเขียว 
อายุ 34 ป ผูจัดการ                          

แผนกฉีดขึ้นรูปพลาสติก 

-ไมมี- -ไมมี- ประกาศนียบัตร  
มัธยมศึกษาปที่ 6  
โรงเรียนปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 
 

ป 2531 - ปจจุบัน ตําแหนง  ผูจัดการแผนกฉีดขึ้นรูปพลาสติก  
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
ป 2531 ตําแหนง  พนักงานฝายผลิต 
 บริษัท ไทยโตชิบา จํากัด 
 

16. นาย ชัยพร คารวานนท 
อายุ 39 ป รองผูจัดการ                    

แผนกควบคุมการผลิต 
 

-ไมมี- -ไมมี- อนุปริญญา สาขาชางยนต
วิทยาลัยวิทยาเขตเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

ป 2530 - ปจจุบัน ตําแหนง  รองผูจัดการแผนกควบคุมการผลิต 
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
 

17. นาย นฤพนธ เย็นประเสริฐ 
อายุ 34 ป ผูจัดการแผนกบํารุงรักษา 
 

-ไมมี- -ไมมี- ปริญญาตรี  
วิทยาเขตพระนครเหนือ  
สาขาเครื่องกล 

ป 2536 - ปจจุบัน ตําแหนง  ผูจัดการแผนกบํารุงรักษา 
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
ป 2535 ตําแหนง  วิศวกร 
 บริษัท ธรรมนิติ จํากัด  
 

18. นาย เฉลิมพันธ เขียวสนั่น 
อายุ 41 ป ผูจัดการแผนกบุคคลและ 
 ธุรการทั่วไป 
 
 

-ไมมี- -ไมมี- ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 

ป 2542 - ปจจุบัน ตําแหนง  ผูจัดการแผนกบุคคลและธุรการทั่วไป 
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
2542 ตําแหนง  ผูจัดการแผนกบุคคล 
 บริษัท ลิ๊งค คารลิล จํากัด 
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