เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ณ 30 เมษายน 2550

ลําดับ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

1.

นายสุวัฒน แดงพิบูลยสกุล
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
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2.

รศ. ดร. อิทธิพล ปานงาม
รองประธานกรรมการ

62

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรการแพทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program
รุนที่ 61/2007 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ปริญญาเอกและปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล
Liverpool University, U.K.
ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program
รุนที่ 61/2007 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
สามีของ
คุณชมเดือน
ศตวุฒิ

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
2.19

-

4.46

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

2533 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

2544 – 2549

กรรมการอํานวยการ/กรรมการบริหาร สถาบันพาณิชยนาวี/สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย
การขนสง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
บมจ. ไทย เอ็น ดี ที จํากัด

2545 – ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 – หนาที่ 1

ตําแหนง

บมจ. ไทย เอ็น ดี ที

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ณ 30 เมษายน 2550

ลําดับ
3.

4.

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ

นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

อายุ
(ป)
60

59

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท
นิวเคลียรเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program
รุนที่ 61/2007 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตร สาขาโยธา
Bringhamyoung University, U.S.A.
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร สาขาโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program
รุนที่ 61/2007 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ภรรยาของ
คุณสุวัฒน
แดงพิบูลยสกุล

นองชายของ
คุณชมเดือน ศต
วุฒิ

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
54.79

5.34

เอกสารแนบ 1 – หนาที่ 2

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2525 – ปจจุบัน

ตําแหนง

2545 – 2547

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ

2548 – 2550
2549 – 2550

นายกสมาคม
กรรมการสมาคม

2513 – ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน

วิศวกรวิชาชีพ 9 วช.
กรรมการ
กรรมการบริหาร

ชื่อหนวยงาน/บริษัท
บมจ. ไทย เอ็น ดี ที

สมาคมการตรวจสอบโดยไม
ทําลายแหงประเทศไทย (สมท.)
สมาคมการตรวจสอบฯ (สมท.)
สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย

กรมทางหลวง
บมจ. ไทย เอ็น ดี ที

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ณ 30 เมษายน 2550 (ตอ)
อายุ
(ป)

ลําดับ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

5.

นาวาอากาศตรีเอนก พันธุรักษ
กรรมการ

71

6.

ดร.วิชา จิวาลัย
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

63

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล
(เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program
รุนที่ 61/2007 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตร
ดานแผนที่จากภาพถาย
สถาบัน ITC
ประเทศเนเธอรแลนด
ปริญญาเอก
Geodetic Science มหาวิทยาลัย
แหงรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
-

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
-

-

-

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

2545 - ปจจุบัน

กรรมการ

2546 - 2547

อนุกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ
เกี่ยวกับการสงเสริมองคการ
มหาชน
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

2550 - ปจจุบัน

กรรมการ

เอกสารแนบ 1 – หนาที่ 3

ชื่อหนวยงาน/บริษัท
บมจ. ไทย เอ็น ดี ที

บมจ. ไทย เอ็น ดี ที
บมจ.เอสทีพแี อนดไอ
บจก.สลิลธารา
บจก.เวิลดรีสอรท
บจก.บานปูลม
คณะกรรมการผังเมือง

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ณ 30 เมษายน 2550 (ตอ)

ลําดับ
6.

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ดร.วิชา จิวาลัย (ตอ)
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ประกาศนียบัตร
Director Certification Program
รุนที่ 14/2002
Director Accreditation Program
รุนที่ 8/2004
Finance for Non-Finance Director
รุนที่ 10/2004
Audit Committee Program
รุนที่ 11/2006
The Role of Chairman 2000
รุนที่ 13/2006
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

2550 - ปจจุบนั กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(ตอ)
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิคส
นายกสมาคม
นายกกิตติมศักดิ์
กรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา

เอกสารแนบ 1 – หนาที่ 4

ชื่อหนวยงาน/บริษัท
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติ

สมาคมการสํารวจและการแผนที่
สมาคมอาคารชุดไทย
สภาวิศวกร

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ณ 30 เมษายน 2550 (ตอ)

ลําดับ
7.

8.

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นายวิรัช กฤตผล
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

นายวิชัย วัชรวัฒนากุล
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)
64

54

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
Program for Management
Development
มหาวิทยาลัยฮารวารดสหรัฐอเมริกา
Director Certification Program
รุนที่ 24/2002 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี
บัญชี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยหอการคา
นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
-

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
-

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2543 – 2545

2544 – 2548
2550 - ปจจุบัน

-

-

2538 – ปจจุบัน

2550 - ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 – หนาที่ 5

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

กรรมการของคณะอนุกรรมการ
กํากับสูตรการปรับอัตราคาไฟฟา
โดยอัตโนมัติ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร

สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ปรึกษาทางดานการบัญชีและ
ภาษีอากร
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

อิสระ

บมจ. ปูนซิเมนตไทย
บมจ. ไทย เอ็น ดี ที จํากัด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย

บมจ. ไทย เอ็น ดี ที

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ณ 30 เมษายน 2550 (ตอ)
อายุ
(ป)

ลําดับ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

8.

นายวิชัย วัชรวัฒนากุล (ตอ)
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

9.

นายสหวัสส เตชาชาญ
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ

46

10.

นายอู ทิน หมอง อาเย
ผูจัดการฝายเทคนิค

44

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประกาศนียบัตรชัน้ สูง
สาขาการสอบบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program
รุนที่ 61/2007 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร
ดานวิศวกรรมศาสตร เครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยี
นอรท อีส-เทิรน
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล
Yangon Institute of Technology
Burma
ประกาศนียบัตร
Welding Engineer International
Institute of Welding

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

-

10 หุน

2532 - ปจจุบัน

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ

บมจ. ไทย เอ็น ดี ที

-

10 หุน

2541 - ปจจุบัน

ผูจัดการฝายเทคนิค

บมจ. ไทย เอ็น ดี ที

เอกสารแนบ 1 – หนาที่ 6

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ณ 30 เมษายน 2550 (ตอ)

ลําดับ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

10.

นายอู ทิน หมอง อาเย (ตอ)
ผูจัดการฝายเทคนิค

11.

นายสมอุย ตั้งจิตตถาวรกุล
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ

38

12.

นายธรรมรัฐ สรอยสมบุญ
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ

38

คุณวุฒิทางการศึกษา
สาขาซอมแซมและบํารุงรักษา จักรกล
ยานยนต
Mandalay Regional College
Burma.
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี
Aviation Maintenance,
San Jose State University USA
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร สาขาการเชือ่ ม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

-

10 หุน

2542 – ปจจุบัน

ผูจัดการฝายปฏิบัติการ

บมจ. ไทย เอ็น ดี ที

-

10 หุน

2541 – ปจจุบัน

ผูจัดการฝายปฏิบัติการ

บมจ. ไทย เอ็น ดี ที)

เอกสารแนบ 1 – หนาที่ 7

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ณ 30 เมษายน 2550 (ตอ)

ลําดับ
13.

14.

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

นางสาววัจนา สกุลแรมรุง
46
ผูจัดการฝายบริหารสํานักงาน
ดูและงานบุคคล/ธุรกิจ จัดซือ้
และ คลังสินคา
นายนิมิตร หาญวุฒิพงศ
45
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร
ผูตรวจสอบภาษีอากร

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
-

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
2.47

-

-

เอกสารแนบ 1 – หนาที่ 8

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

2540 - ปจจุบัน

ผูจัดการฝายบริหารสํานักงานดู
และงานบุคคล/ธุรกิจ จัดซือ้ และ
คลังสินคา

บมจ. ไทย เอ็น ดี ที

2540 - 2547
2548
2549 - ปจจุบัน

ผูจัดการสวนบัญชี
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

บจก. อุตสาหกรรมแวนตาไทย
บมจ. ซี ไอ กรุป
บมจ. ไทย เอ็น ดี ที

