
เอกสารแนบ 1
1.รายละเอียดเก่ียวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวนการถือหุน
(ตําแหนง) (ป) ในบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

พลเรือเอก อนุชิต  เภกะนันทน (มปช.) 64 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 0.06 2544-ปจจุบัน ท่ีปรึกษากรรมาธิการการตางประเทศ สภาผูแทนราษฎร
(ประธานกรรมการ)      ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนท่ี 4 2540-2543 ประธานที่ปรึกษาประจําประธาน สภาผูแทนราษฎร

     กรรมาธิการการทองเท่ียว
2540-2541 กรรมการ การทาเรือแหงประเทศไทย

2541 นายทหารพิเศษ กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค 
    โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

2541 นายทหารพิเศษ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค 
2540 รองผูบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพเรือ

นายวิโรจน ธีรวัฒนวาที 49 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ไมมี 2543-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 
(กรรมการผูจัดการ)      สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2540–2542 กรรมการบริษัท บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540 ผูจัดการพัฒนาโครงการโรงไฟฟา บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 
     สหโคเจน

2541-2545 ผูจัดการสวนพัฒนาโครงการ บจก. โคแวนตาเอ็นเนอรย่ี (ประเทศไทย) 

นายขจรศักด์ิ  วันรัตนเศรษฐ 55 ปริญญาโท  คณะบัญชี 0.06 2540-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล
(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)      Western Illinois University, USA. 2540-ปจจุบัน รองประธานบริหารฝายการเงิน บมจ. นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี      และทรัพยากรบุคคล
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540-ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส

2540-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. สหพัฒนพิบูล
2540-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนพิบูล

นายอมร อัศวานันท 54 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.12 2540-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. สยามพาณิชยลิสซิ่ง
(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)      มหาวิทยาลัยโบวลิ่งกรีน 2540-ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บจ. สยามสินธร

     สหรัฐอเมริกา 2540-ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการใหญ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
2540-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอ. ซี. ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
2540-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. คริสเตียน่ี นีลเสิน (ไทย)
2540-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ฟารอีสท ดี ดี บี
2540-ปจจุบัน กรรมการ บจ. บี เอ็น เอช เมดิเคิล เซนเตอร
2540-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ดอนเมือง อินเตอรเนชั่นแนล แอรพอรต โฮเต็ล
2540-ปจจุบัน กรรมการ อินเตอรเท็ก A/S

นายสุรงค องคโฆษิต 51 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไมมี 2540-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจก. เอส ธันเดอร 
(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)      Lamar University, Texas, USA.

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายบุณยสิทธ์ิ  โชควัฒนา 65 วิศวกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 2.00 2540-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บจก. อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส 
(กรรมการ)      มหาวิทยาลัยขอนแกน 2540-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บมจ. ธนูลักษณ

บริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 2540-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟูดส
     มหาวิทยาลัยบูรพา 2540-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล
บริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 2540-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2540-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง

2540-ปจจุบัน กรรมการท่ีปรึกษา บมจ. ไทยวาโก
2540-ปจจุบัน กรรมการท่ีปรึกษา บมจ. เท็กซไทลเพรสทีจ
2540-ปจจุบัน กรรมการท่ีปรึกษา บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร
2545-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. บางกอกไนลอน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
คุณวุฒิทางการศึกษา



ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวนการถือหุน
(ตําแหนง) (ป) ในบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา 54 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร 1.13 2540-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส
(กรรมการ)      Worcester Polytechnic Institute 2540-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ

     Massachusetts, USA 2540-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. แชมปเอช
2540-ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
2540-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ฟารอีสท ดี ดี บี
2540-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. โอ ซี ซี
2540-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง

นายทนง  ศรีจิตร 47 ปริญญาตรีรัฐศาสตร  ไมมี 2540-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย)
(กรรมการ)      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2542-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจก. เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี

2543-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 
2543-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. กบินทรพัฒนกิจ

นายธีระศักด์ิ  วิกิตเศรษฐ 50 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี 0.20 2540-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ. เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส
(กรรมการ)      Worcester Polytechnic Institute, 2540-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ชาลดอง (ประเทศไทย) 

     Massachusetts, USA. 2540-ปจจุบัน กรรมการ บจก. อีเอฟ 
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 2540-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ทอปเทร็นดแมนูแฟคเจอริ่ง 
     Clark University, 2540-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) 
     Massachusetts, USA.

ดร.อัตถกร  กลั่นความดี 53 ปริญญาเอก  วิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0.02 2540-ปจจุบัน กรรมการรองผูจัดการ บมจ. เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส
(กรรมการ)      University of Illinois at 2540-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจก. ทอปเทร็นดแมนูแฟคเจอริ่ง 

     Urbaha Champaign, USA 2540-ปจจุบัน กรรมการ บจก. อีเอฟ 

นายสันติ  วิลาสศักดานนท 52 ปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมมี 2540-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บจก. พี.ซี.บี. เซนเตอร (ประเทศไทย) 
(กรรมการ) 2540-ปจจุบัน กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง 

2540-ปจจุบัน กรรมการ บจก. มอลเทน (ไทยแลนด) 
2540-ปจจุบัน กรรมการ บจก. สมโพธิ์  เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) 
2540-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร

นายวันชัย รักษากุล 48 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ไมมี ปจจุบัน ผูจัดการท่ัวไป บมจ. สหโคเจน(ชลบุรี)
(ผูจัดการท่ัวไป)       สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 2545 ผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร บมจ. ปุยแหงชาติ

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543-2545 ผูจัดการโรงงาน บจก. ซิกา (ประเทศไทย) 
2541-2543 รองผูจัดการโครงการ/ บจก. เคมดัล เอเชีย

     ผูจัดการฝายวิศวกรรม

นางสาวศิริพร จิตต้ังตระการกุล 32 ปริญญาโท สาขาภาษาและการสื่อสาร ไมมี ปจจุบัน ผูจัดการสวนเลขานุการและ บมจ. สหโคเจน(ชลบุรี)
(ผูจัดการสวนเลขานุการและ      สถาบัณบัณฑิตพัฒน-      บริหารงานธุรการ
บริหารงานธุรการ)      บริหารศาสตรกรุงเทพฯ 2540-2545 ผูจัดการสํานักงาน/ บจก. โคแวนตาเอ็นเนอรย่ี (ประเทศไทย) 

     ฝายทรัพยากรบุคคล

นายคุณานันท      อุคคกิมาพันธุ 49 ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไมมี 2543 – ปจจุบัน ผูจัดการสวนวิศวกรรมและบริการ บมจ. สหโคเจน(ชลบุรี)
(ผูจัดการสวนวิศวกรรมและ 2542 ผูจัดการฝายซอมบํารุง OPERATION  POWER  SERVICE  CO.,  LTD. 
บริการลูกคา) 2541 ผูจัดการฝายวิศวกรรมเครื่องกล บมจ. ไทยคอปเปอร อินดัสตรี  

นางสาวเพ็ญพักตร วงศรักวาณิชย 34 ปริญญาตรี สาขาบัญชี ไมมี 2540 - ปจจุบัน สมุหบัญชี บมจ. สหโคเจน(ชลบุรี)
     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2539 - 2540 ผูชวยสมุหบัญชี บจก. ไทยอารม


