
รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด จ านวนหุ้นที่ถือ ความสัมพันธ์

( ปี )  (31 ม.ค. 2563) ทางครอบครัว

และสัดส่วนใน ระหว่าง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

การถือหุ้น (%) ผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

1. ดร. ไกรศร จิตธรธรรม 67  - ปริญญาเอก หนว่ยวจิยัคอมพิวเตอร์ -0- - ปี 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

ประธานกรรมการ    (ศนูย์คอมพิวเตอร์) สถาบนัวจิยัชัน้สงู ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

ประธานกรรมการตรวจสอบ    มหาวทิยาลยัแหง่ชาตอิอสเตรเลยี ปี 2558 รองประธานกรรมการ บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง    ประเทศออสเตรเลยี ปี 2553-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

กรรมการอิสระ  - ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์บณัฑิต ปี 2542-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

   เกียรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง และกรรมการตรวจสอบ

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ    มหาวทิยาลยัแหง่ชาตอิอสเตรเลยี ปี 2526- 2556 รองศาสตราจารย์ คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก    ประเทศออสเตรเลยี   ปี 2530-2542 ผู้อ านวยการ ส านกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

 26 มีนาคม พ.ศ. 2542   ปี 2530-2542 กรรมการ สภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ    รางวลัดเีดน่ ปี 2541-2542 ประธานคณะอนกุรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพาณิชย์อิเลค็ทรอนิกส์

 25 เมษายน พ.ศ. 2561  - รางวลัสมาคมคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ ฝ่ายกฏหมาย และลายเซ็น กระทรวงพาณิชย์

   ออสเตรเลยี (พ.ศ. 2518) ปี 2541-2542 ผู้แทน (ประเทศไทย) คณะกรรมการประสานงานอาเซียน ด้านการพาณิชย์

 - เหรียญมหาวทิยาลยั  อิเลก็ทรอนิกส์

   มหาวทิยาลยัแหง่ชาตอิอสเตรเลยี (พ.ศ.2519) ปี 2541-2542 ประธานโครงการศกึษาเพ่ือ สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

จดัท าแผนยทุธศาสตร์

การพฒันาภาคเหนือตอนบน

ระยะ 10 ปี (2542-2551)

ปี 2541-2542 ที่ปรึกษา ร.ม.ว. กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม

 ปี 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชัน่

2. นายเปรมชยั กรรณสตู 66  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 628,213,626 น้องชายของนางนิจพร ปี 2528 - ปัจจบุนั   ประธานบริหาร บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

กรรมการ     University of Southern California (11.898%) จรณะจิตต์ ปี 2522 - ปัจจบุนั   ประธานบริหาร บจก. บางกอกสตลีไวร์

ประธานบริหาร     สหรัฐอเมริกา บดิาของนายปีต ิ  ปี 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd.

 - ปริญญาตรี วศิวกรรมเหมืองแร่ กรรณสตู, นายธรณิศ  ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ไทยมารุเคน

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ     Colorado School of Mines สหรัฐอเมริกา กรรณสตู และ กรรมการ บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก น.ส.ปราชญา กรรณสตู บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้

 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 บมจ. สยามสตลิซินดเิกต

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ บจก. กณิการ์ 

27 เมษายน พ.ศ. 2560

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต าแหน่ง

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)

(1)  ข้อมลูแสดงคณุวฒิุทางการศกึษา จ านวนหุ้นที่ถือ และประสบการณ์ท างานของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท

เอกสารแนบ 1 ชดุที่ 1 หน้าที่ 1



รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด จ านวนหุ้นที่ถือ ความสัมพันธ์

( ปี )  (31 ม.ค. 2563) ทางครอบครัว

และสัดส่วนใน ระหว่าง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

การถือหุ้น (%) ผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต าแหน่ง

2. นายเปรมชยั กรรณสตู (ตอ่) กรรมการ บจก. เคร่ืองจกัรกลสยาม

บจก. จนัทบรีุ คนัทรีคลบั

บจก. ซิโนลาว อาลมิูเนียม คอร์ปอเรชัน่

บจก. ซี.พี.เค.แพลนเตชัน่

บจก. ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชัน่แนล

บจก. เซาท์เทร์ินอินดสัตรีส์

บจก. ณ หทยั   

บจก. ดถีิ   

บจก. ตยาคี

บจก. ตองกราย 

บจก. ไตรดายคุ    

บจก. ถกลเกียรติ

บจก. ไทยนิปปอนสตลี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่

บจก. นิชิโอะ เร้นท์ออล (ประเทศไทย)

บจก. นิภา ลอจ์ด

บจก. บณัฑวุงศ์ 

บจก. บางกอกสตลีไวร์

บจก. ปนทุ       

บจก. ประปานครหลวงบริการ

บจก. ผลติพลงังาน

บจก. พระราม 9 สแควร์

บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเตล็

บจก. พลงังานสากล

บจก. พลงัไทยก้าวหน้า

บจก. พณัณิน    

บจก. พีท ีไทยลนิโด บารา พราทามา

บจก. ภคภมิู ดเีวลอปเม้นท์

บจก. ภมิูใจไทยซีเมนต์ 

บจก. เมียนม่า ไอทดีี

บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลยีนไทย เพาเวอร์ 1

เอกสารแนบ 1 ชดุที่ 1 หน้าที่ 2



รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด จ านวนหุ้นที่ถือ ความสัมพันธ์

( ปี )  (31 ม.ค. 2563) ทางครอบครัว

และสัดส่วนใน ระหว่าง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

การถือหุ้น (%) ผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต าแหน่ง

2. นายเปรมชยั กรรณสตู (ตอ่) กรรมการ บจก. รถไฟความเร็วสงูสายตะวนัออกเช่ือมสามสนามบนิ

บจก. โรงโม่หน้าพระลาน

บจก. ลาซาล   

บจก. ไวดเีมียร์ 

บจก. สยามแปซิฟิค โฮลดิง้

บจก. สยามผลติภณัฑ์คอนกรีตและอิฐ

บจก. สยามไฟเบอร์ ออพตคิส์

บจก. สระบรีุ คอนสตรัคชัน่ เทคโนโลยี

บจก. สระบรีุถ่านหนิ

บจก. สรีธร

บจก. สนิแร่เมืองไทย

บจก. เหมืองแร่ เอเซีย ไทย

บจก. อมารี ออร์คดิ ลอจ์ด

บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีนา่

บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีนา่ แอนด์ เรสซิเดนซ์ 

บจก. อิตลัไทย มารีน

บจก. อิตลัไทยเทรวี่

บจก. อิตาเลยีนไทย เพาเวอร์

บจก. อิตาเลยีนไทย แลนด์

บจก. อิตาเลยีนไทย หงสา

บจก. อิตาเลยีนไทย อินเตอร์เนชัน่แนล

บจก. อตุสาหกรรมหลอมเหลก็ลาว

บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชัน่

บจก. เอเชีย โลจิสตกิส์ ดเีวล๊อปเมนต์

บจก. เอเชีย อินดสัเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชัน่

บจก. เอเช่ียน เรล

บจก. เอเช่ียนสตลิ โปรดกัส์

บจก. เอทโีอ เอเซีย เทร์ินเอ้าท์

บจก. เอพีพีซี โฮลดิง้

เอกสารแนบ 1 ชดุที่ 1 หน้าที่ 3



รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด จ านวนหุ้นที่ถือ ความสัมพันธ์

( ปี )  (31 ม.ค. 2563) ทางครอบครัว

และสัดส่วนใน ระหว่าง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

การถือหุ้น (%) ผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต าแหน่ง

2. นายเปรมชยั กรรณสตู (ตอ่) กรรมการ บจก. เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชัน่

บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิง้ คอร์ปอเรชัน่

กิจการร่วมค้าไอทดี ี- อีจีซี

Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd.
ITD Bangladesh Co.,Ltd.
Momaz Logistics 
Pan African Mining Corporation
Thai Mozambique Logistica SA.

3. นางนิจพร จรณะจิตต์ 69  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 350,815,140 พ่ีสาวของนายเปรมชยั 2517 - ปัจจบุนั กรรมการรองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

กรรมการ     University of Wisconsin-Madison (6.644%) กรรณสตู ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. โอเอชทแีอล

กรรมการรองประธานบริหารอาวโุส     สหรัฐอเมริกา บจก. เจ้าพระยา ดเีวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชัน่

 - ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์บณัฑิต บจก. ศกัดิส์นิประสทิธ์ิ

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บจก. อมารี 

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก บจก. อมารี หวัหนิ จ ากดั 

 24 มีนาคม พ.ศ. 2537  -  Director Certification Program (DCP) บจก. อมารี เอ็ซเทท ภเูก็ต จ ากดั 

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ     ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ บจก. อมารี โฮเตล็ แอนด์ รีสอร์ท

25 เมษายน พ.ศ. 2561     บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 56/2005 บจก. อิตลัไทย เรียลเอ็ซเทท 

บจก. โอเรียนเตล็ เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ

กรรมการสรรหา บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้

และพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการ บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

บมจ. ททีซีีแอล

บมจ. สยามสตลิซินดเิกต         

บจก. เคร่ืองจกัรกลสยาม

บจก. จนัทบรีุ คนัทรีคลบั

บจก. ซงักิวไทย

บจก. ซิโนลาว อาลมิูเนียม คอร์ปอเรชัน่

บจก. ซี.พี.เค อินเตอร์เนชัน่แนล

บจก. ซี.พี.เค.แพลนเตชัน่

บจก. เซาท์เทร์ินอินดสัตรีส์

เอกสารแนบ 1 ชดุที่ 1 หน้าที่ 4



รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด จ านวนหุ้นที่ถือ ความสัมพันธ์

( ปี )  (31 ม.ค. 2563) ทางครอบครัว

และสัดส่วนใน ระหว่าง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

การถือหุ้น (%) ผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต าแหน่ง

3. นางนิจพร จรณะจิตต์ (ตอ่) กรรมการ บจก. ทวาย ดเีว๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชัน่

บจก. ไทยมารุเคน

บจก. นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย)  

บจก. บางกอกสตลีไวร์

บจก. ผลติพลงังาน

บจก. พระราม 9 สแควร์    

บจก. พลงังานสากล

บจก. พลงัไทย ก้าวหน้า      

บจก. พีท ีไทยลนิโด บารา พราทามา

บจก. ฟิวเจอร์ พร็อสเพอริตีอิ้นเวสเมนท์

บจก. ภคภมิู  ดเีวลอปเม้นท์

บจก. ภมิูใจไทยซีเมนต์

บจก. ไอทดี ีเมียนม่า อินเตอร์เนชัน่แนล

บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลยีนไทย เพาเวอร์ 1

บจก. โรงโม่หน้าพระลาน

บจก. สยามผลติภณัฑ์คอนกรีตและอิฐ

บจก. สระบรีุ คอนสตรัคชัน่ เทคโนโลยี

บจก. สระบรีุถ่านหนิ

บจก. สรีธร

บจก. สนิแร่เมืองไทย

บจก. เหมืองแร่ เอเซีย ไทย

บจก. อาควาไทย

บจก. อิตลัไทยเทรวี่   

บจก. อิตลัไทยมารีน

บจก. อิตลัไทยโฮลดิง้ คมัปะนี   

บจก. อิตาเลยีนไทย เพาเวอร์

บจก. อิตาเลยีนไทย แลนด์

บจก. อิตาเลยีนไทย หงสา

บจก. อิตาเลยีนไทย อินเตอร์เนชัน่แนล

บจก. อมารี พทัยา

เอกสารแนบ 1 ชดุที่ 1 หน้าที่ 5



รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด จ านวนหุ้นที่ถือ ความสัมพันธ์

( ปี )  (31 ม.ค. 2563) ทางครอบครัว

และสัดส่วนใน ระหว่าง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

การถือหุ้น (%) ผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต าแหน่ง

3. นางนิจพร จรณะจิตต์ (ตอ่) กรรมการ บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชัน่

บจก. เอเชีย โลจิสตกิส์ ดเีวล๊อปเมนต์

บจก. เอเชีย อินดสัเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชัน่

บจก. เอเชียไทยไม

บจก. เอเช่ียน เรล

บจก. เอเซ่ียน สตลิ โปรดกัส์   

บจก. เอทโีอ เอเชีย เทร์ินเอ้าท์

บจก. เอพีพีซี ฮ่องกง

บจก. เอพีพีซี โฮลดิง้ 

บจก. โอโซ่ พทัยา

บจก. โอโซ่ กะตะ

First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd.

Italian-Thai Development (Myanmar) Co., Ltd.

ITD Bangladesh Co., Ltd.

Pan African Mining Corporation

Saraburi Coal International

Sumarta Mining Development

4. นายไผท ชาครบณัฑิต 78  - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต 69,540 - 2553 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

กรรมการ    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (0.001%) 2546 - ปัจจบุนั กรรมการรองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

กรรมการรองประธานบริหารอาวโุส ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

รองประธานกรรมการบริหารความ-  - Director Certification Program (DCP) บจก. ไทยนิปปอน สตลี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่

เสีย่ง    ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ บจก. ไทยมารุเคน

   บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 56/2005 บจก. บางกอกสตลีไวร์

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ บจก. ผลติพลงังาน

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก บจก. พลงัไทยก้าวหน้า

 21 มีนาคม พ.ศ. 2546 บจก. พีท ีไทยลนิโด บารา พราทามา

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ บจก. ภคภมิู ดเีวลอปเม้นท์  

25 เมษายน พ.ศ. 2561 บจก. ภมิูใจไทยซีเมนต์ 

บจก. เมียนม่า  ไอทดีี

บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลยีนไทย เพาเวอร์ 1

เอกสารแนบ 1 ชดุที่ 1 หน้าที่ 6



รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด จ านวนหุ้นที่ถือ ความสัมพันธ์

( ปี )  (31 ม.ค. 2563) ทางครอบครัว

และสัดส่วนใน ระหว่าง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

การถือหุ้น (%) ผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต าแหน่ง

4. นายไผท ชาครบณัฑิต (ตอ่) กรรมการ บจก. สรีธร

บจก. สนิแร่เมืองไทย

บจก. อาควาไทย

บจก. อิตลัไทยเทรวี่

บจก. อิตลัไทยมารีน

บจก. อิตาเลยีนไทย หงสา

บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชัน่

บจก. เอเชีย โลจิสตกิส์ ดเีวล๊อปเมนต์

บจก. เอเชีย อินดสัเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชัน่

บจก. เอพีพีซี โฮลดิง้ 

กิจการร่วมค้า ไอทดี ี- อีจีซี   

กิจการร่วมค้า ไอโอท ี

First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd.

Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd.

Italian-Thai International SDN.BHD.
5. นายธวชัชยั สทุธิประภา 77  - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  -0- - ปี 2548- ปัจจบุนั กรรมการรองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

กรรมการ    สาขาโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรรมการ บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

กรรมการรองประธานบริหารอาวโุส บจก. ไทยมารุเคน

 - Director Accreditation Program (DAP) บจก. ภคภมิู ดเีวล๊อปเมนต์

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ    รุ่นที่ 48/2005 บจก. ภมิูใจไทยซีเมนต์

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก  - Finance for Non Finance Director บจก. สยาม สตลี ทาวเวอร์

 24 มีนาคม พ.ศ. 2548    ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ บจก. สระบรีุ คอนสตรัคชัน่ เทคโนโลยี

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ    บริษัทไทย (IOD) บจก. สรีธร

25 เมษายน พ.ศ. 2561  - Sharing Forum on Financial Instruments บจก. เอเชีย ฟาสเทนน่ิง ซิสเทม็ส์ จ ากดั 

   for Directors บจก. เอเชีย โลจิสตกิส์ ดเีวล๊อปเมนต์

บจก. เอเชีย อินดสัเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชัน่

นางจินดา สทุธิประภา 77 10,000 บจก. เอเช่ียน เรล

 (คูส่มรส) (0.000%) บจก. เอทโีอ - เอเซีย  เทร์ินเอ้าท์ส

กิจการร่วมค้า ไอทดี ีเอสเอ็มซีซี

กิจการร่วมค้า ไอทดี-ีอีทเีอฟ-เอ็มวเีอ็ม

เอกสารแนบ 1 ชดุที่ 1 หน้าที่ 7



รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด จ านวนหุ้นที่ถือ ความสัมพันธ์

( ปี )  (31 ม.ค. 2563) ทางครอบครัว

และสัดส่วนใน ระหว่าง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

การถือหุ้น (%) ผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต าแหน่ง

6. นายวลิเลีย่ม ล ีเซนท์กราฟ 80  - A.B. (cum laude) Harvard College  -0- - ปี 2548 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

กรรมการอิสระ    สหรัฐอเมริกา ปี 2548 - ปัจจบุนั และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ ปี 2539 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โอเอชทแีอล

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก

 24 มีนาคม พ.ศ. 2548

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ

 25 เมษายน พ.ศ. 2562

7. นายไส้ หวา่ ไซม่อน ซุน 60  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  -0- - 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ  บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

กรรมการอิสระ    Chaminade University of Honolulu, Hawaii กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ    สหรัฐอเมริกา 2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้

 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต และประธานกรรมการสรรหา

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ    University of Hawaii, Hawaii สหรัฐอเมริกา และพิจารณาคา่ตอบแทน

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก

15 มิถนุายน พ.ศ. 2561

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ

25 เมษายน พ.ศ. 2562

8. นายวรัิช ก้องมณีรัตน์ 66  - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาโยธา 200,000 - ปี 2555 - ปัจจบุนั รองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหารอาวโุส    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ (0.003%) ปี 2557 - ปัจจบุนั  กรรมการ Thai Mozambique Logistica S.A.

9. นายอนนัต์  อมัระปาล 74  - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต 10,000 - ปี 2555 - ปัจจบุนั รองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหารอาวโุส    สาขาโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (0.000%) ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. เอเชีย โลจิสตกิส์ ดเีวล๊อปเมนต์

บจก. เอเชีย อินดสัเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชัน่

 นางนงนารถ อมัระปาล 62 137,500

(คูส่มรส) (0.002%)

เอกสารแนบ 1 ชดุที่ 1 หน้าที่ 8



รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด จ านวนหุ้นที่ถือ ความสัมพันธ์

( ปี )  (31 ม.ค. 2563) ทางครอบครัว

และสัดส่วนใน ระหว่าง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

การถือหุ้น (%) ผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต าแหน่ง

10. นายสเุมธ  สรุบถโสภณ 56  - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต 107,000 - ปี 2555 - ปัจจบุนั รองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหารอาวโุส    สาขาโยธา (0.002%) ปี 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ ITD Bangladesh Co.,Ltd.

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ปี 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd.

11. นายธรณิศ กรรณสตู 30  - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต 28,210,960 บตุรชายของ ปี 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

กรรมการ    สาขาอตุสาหการ (0.534%) นายเปรมชยั กรรณสตู บมจ. สยามสตลิซินดเิกต        

กรรมการบริหารความเสีย่ง    University of California, Berkeley น้องชายของ Thai Mozambique Logistica S.A.

รองประธานบริหารอาวโุส    สหรัฐอเมริกา นายปีต ิ กรรณสตู ปี 2562 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

ผู้ช่วยประธานบริหาร น้องชายของ ปี 2557 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยประธานบริหาร บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

นางสาวปราชญา  ปี 2559 - ปัจจบุนั รองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ กรรณสตู ปี 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อมารี

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก ปี 2561 - ปัจจบุนั บจก. อิตลัไทย เรียลเอ็ซเทท

 30 เมษายน พ.ศ. 2557 บจก. แอล เอ็น จี พลสั อินเตอร์เนชัน่แนล

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ

27 เมษายน พ.ศ. 2560 

12. นายปีต ิกรรณสตู 39  - Applied Economics 463 บตุรชายของ ปี 2557 - ปัจจบุนั รองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

กรรมการ    University of Saint Andrews (0.000%) นายเปรมชยั กรรณสตู ปี 2553 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

กรรมการบริหารความเสีย่ง    สกอตแลนด์ สหราชอาณาจกัร พ่ีชายของนางสาว ปี 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหารอาวโุส ปราชญา  กรรณสตู ปี 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลยีนไทย เพาเวอร์ 1

พ่ีชายของนายธรณิศ ปี 2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ITD MADAGASCAR  S.A

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ กรรณสตู ปี 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สระบรีุถ่านหนิ

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก บจก. อินเตอร์เนชัน่แนล ชิปปิง้ คอร์ปอเรชัน่

24 มีนาคม พ.ศ. 2551 ปี 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อิตาเลยีนไทย เพาเวอร์

 : วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ลา่สดุ ปี 2548-2556 กรรมการบริหาร บจก. อ่าวสยาม มารีน

25 เมษายน พ.ศ. 2562 ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เหมืองแร่ เอเซีย ไทย

Pan African Mining Corporation

Pan Sakoa Coal SA

กรรมการผู้จดัการ บจก. คอนสตรัคชัน่ คอนกรีต

บจก. อินทรินสคิ  รีซอร์สเซส

บจก. อมารี โฮเตล็ แอนด์ รีสอร์ท
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด จ านวนหุ้นที่ถือ ความสัมพันธ์

( ปี )  (31 ม.ค. 2563) ทางครอบครัว

และสัดส่วนใน ระหว่าง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

การถือหุ้น (%) ผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต าแหน่ง

13. นางสาวปราชญา กรรณสตู 37  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 38,839,766 บตุรสาวของ ปี 2558 - ปัจจบุนั รองประธานบริหารอาวโุสและผู้ช่วย บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหารอาวโุส    Hawaii Pacific University สหรัฐอเมริกา (0.736%) นายเปรมชยั กรรณสตู ปี 2558 - ปัจจบุนั กรรมการรองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

และผู้ช่วยกรรมการรองประธาน น้องสาวของ กรรมการ บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีนา่ แอนด์ เรสซิเดนซ์

บริหารอาวโุส  นายปีต ิกรรณสตู  ปัจจบุนั บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีนา่ 

พ่ีสาวของ บจก. เอ็มเอสไอไทยแลนด์ 

นายธรณิศ กรรณสตู บจก. แอล เอ็น จี พลสั อินเตอร์เนชัน่แนล

บจก. โอเรียนเตล็ เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ

14. นายปิยชยั กรรณสตู 45  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 23,303,438 - ปี 2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ไอทดี ีซีเมนท์เทชัน่ อินเดยี

รองประธานบริหารอาวโุส    Waseda University ประเทศญ่ีปุ่ น (0.441%) ITD Construction SDN.BHD.

Italian-Thai Vietnam Development Co.,Ltd.

ปี 2555 - ปัจจบุนั รองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

ปี 2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เคร่ืองจกัรกลสยาม

ปี 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อิตาเลยีนไทย เพาเวอร์

บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลยีนไทย เพาเวอร์ 1

15. นายชาตชิาย  ชตุมิา 60  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  -0- - ปี 2555 - ปัจจบุนั รองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหารอาวโุส    Ohio University สหรัฐอเมริกา ปี 2553 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

กรรมการบริหารความเสีย่ง ปี 2539 - 2554 รองประธานบริหาร บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชี  - Director Certificate Program (DCP) ปี 2545- ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สยามแปซิฟิค อิเลคทริคไวร์ แอนด์ เคเบิล้

และการเงิน (CFO)    รุ่นที่ 204/2015  ปี 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สยามสตลิซินดเิกต 

 - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ ITD Bangladesh Co., Ltd.

   รุ่นที่ 67/2007  ปี 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบรีุ

 - Successful Formulation & 

   Executive of Strategy รุ่นที่ 12/2011

   ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

   บริษัทไทย (IOD)

16. นายสมภพ พินิจชยั 63  - พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทาง 115,900  - ปี 2558-ปัจจบุนั  รองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหารอาวโุส    บริหารธุรกิจ (Finance)  (0.002%) ปี 2553 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปี 2538 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อิตลัไทย มารีน 
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด จ านวนหุ้นที่ถือ ความสัมพันธ์

( ปี )  (31 ม.ค. 2563) ทางครอบครัว

และสัดส่วนใน ระหว่าง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

การถือหุ้น (%) ผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต าแหน่ง

17. นายวรวฒิุ  หรัิญยไพศาลสกลุ 59  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  -0- - ปี 2558-ปัจจบุนั  รองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหารอาวโุส    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2556-ปัจจบุนั กรรมการและผู้จดัการใหญ่ บจก. เอเซีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชัน่ 

เลขานกุารบริษัท ปี 2553-ปัจจบุนั กรรมการและเลขานกุาร บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

กรรมการและเลขานกุาร  - Company Secretary Program รุ่นที่ 29/2009 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  - Effective Minute Taking รุ่นที่ 13/2009 ปี 2551-ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

 * โปรดดคูณุสมบตัเิลขานกุารบริษัท    ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

 ในเอกสารแนบท้ายนี ้    (IOD)

18. นายประสทิธ์ิ  รัตนารามิก 69  - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต 208,432 - ปี 2558-ปัจจบุนั  รองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหารอาวโุส    สาขาวศิวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (0.004%)

19. นายเกรียงศกัดิ ์ กอวฒันา 61  - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต  -0- - ปี 2561 - ปัจจบุนั รองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหารอาวโุส    สาขาโยธา LAMAR University สหรัฐอเมริกา ปี 2558 - 2560 รองประธานบริหาร บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

 - ปริญญาตรี มหาวทิยาลยักรุงเทพ

นางอรณี กอวฒันา 62 57,116 ภรรยา

(คูส่มรส)  (0.001%)

20. นายศกัดิช์ยั พืชน์ไพบลูย์ 63  - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาโยธา 10,000 ปี 2561 - ปัจจบุนั รองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหารอาวโุส    มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  (0.000%)

21. นายประสาธน์  โฆสรัสวดี 70  - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาโยธา 5,000 - ปี 2561 - ปัจจบุนั รองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหารอาวโุส    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (0.000%) ปี 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สยามสตลิซินดเิกต

 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต ปี 2546 - ปัจจบุนั บจก. ภมิูใจไทยซีเมนต์

   (เกียรตนิิยมอนัดบั 1) ปี 2544 - ปัจจบุนั บจก. พีท ีไทยลนิโด บารา พราทามา

   มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

22. นายวเิชียร รุ่งรุจิรัตน์ 61  - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต  -0- - ปี 2558 - ปัจจบุนั รองประธานบริหาร บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหาร    สาขาโยธา สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย

นางพิมพ์ภณี  รุ่งรุจิรัตน์ 600,000

(คูส่มรส) (0.011%)
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด จ านวนหุ้นที่ถือ ความสัมพันธ์
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต าแหน่ง

23. นายประเสริฐ เสนาะ 56  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  -0- - ปี 2558 - ปัจจบุนั รองประธานบริหาร บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหาร    มหาวทิยาลยัรามค าแหง

24. นางสาวกาญจนา เจริญยศ 58  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  -0- - ปี 2553 - ปัจจบุนั รองประธานบริหาร (ฝ่ายบญัชี) บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหาร (ฝ่ายบญัชี)    (การเงินการธนาคาร) มหาวทิยาลยัรามค าแหง ปี 2552 - 2553  ผู้ช่วยรองประธานบริหาร (ฝ่ายบญัชี) บมจ. อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์

ผู้ควบคมุดแูลการท าบญัชี 
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รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทั
(2)  ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งของผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุม

รายช่ือกรรมการ บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทั
รายช่ือบริษทั ท่ีเก่ียวข้อง

1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  X

2. นายเปรมชยั กรรณสตู

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  /        //
บจก. เมยีนมาร ์- อติาเลยีนไทย เพาเวอร ์1  /        //
บจก. เอเชยี โลจสิตกิส ์ดเีวล๊อปเมนต์  /        //
บจก. เอเชยี อนิดสัเทรยีล แอนด ์พอรท์ คอรป์อเรชัน่  /        //
บจก. เอเชีย่น เรล  /        //
บจก. เอเชีย่นสตลิ โปรดกัส์  /        //
บจก. เอทโีอ เอเซยี เทริน์เอา้ท์  /        //
บจก. เอพพีซี ีโฮลดิง้  /        //
บจก. เอม็ซอีารพ์ ีโฮลดิง้ คอรป์อเรชัน่  /        //
บจก. เอม็ซอีารพ์ ีคอนสตรคัชัน่  /        //
บจก. โรงโมห่น้าพระลาน  /        //
บจก. ไทยมารุเคน  /        //
บจก. ไวดเีมยีร ์  /        //

บจก. ซโินลาว อาลมูเินียม คอรป์อเรชัน่  /        //
บจก. นิชโิอะ เรน้ทอ์อล (ประเทศไทย) /
บจก. บางกอกสตลีไวร์  /        //
บจก. ผลติพลงังาน  /        //
บจก. พระราม 9 สแควร์ /
บจก. พระราม 9 สแควร ์โฮเตล็ /
บจก. พลงัไทยกา้วหน้า  /        //
บจก. พที ีไทยลนิโด บารา พราทามา  /        //

บจก. ภคภมู ิดเีวลอปเมน้ท์  /        //
บจก. ภมูใิจไทยซเีมนต์  /        //
บจก. สยามแปซฟิิค โฮลดิง้  /        //
บจก. สยามไฟเบอร ์ออพตคิส์ /
บจก. สยามผลติภณัฑค์อนกรตีและอฐิ  /        //
บจก. สระบุร ีคอนสตรคัชัน่ เทคโนโลยี  /        //
บจก. อติลัไทย มารนี  /        //

หมายเหตุ  X =  ประธานกรรมการ  /   =  กรรมการ  //  =  กรรมการบริหาร



รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทั
รายช่ือบริษทั ท่ีเก่ียวข้อง

2. นายเปรมชยั กรรณสตู (ต่อ)

บจก. อติลัไทยเทรวี่  /        //
บจก. อติาเลยีนไทย เพาเวอร์  /        //

บจก. อติาเลยีนไทย แลนด์  /        //
บจก. อติาเลยีนไทย หงสา  /        //
บจก. อติาเลยีนไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล  /        //
บมจ. จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้ /
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd.  X
Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd.  /        //
ITD Bangladesh Co.,Ltd.  /        //
Momaz Logistics  /        //

Thai Mozambique Logistica SA.  /        //

3. นางนิจพร จรณะจิตต์

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  /        //
บจก. โอเรยีนเตล็ เรสซเิดนซ์ กรุงเทพ X

บมจ. จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้ /
บมจ. ททีซีแีอล /
บมจ. สยามสตลิซนิดเิกต          /        //

บจก. ซโินลาว อาลมูเินียม คอรป์อเรชัน่  /        //
บจก. ไทยมารุเคน /
บจก. นิชโิอะ เรน้ท ์ออล (ประเทศไทย)  

บจก. บางกอกสตลีไวร์ /
บจก. ผลติพลงังาน  /        //
บจก. พระราม 9 สแควร ์   /
บจก. พลงัไทย กา้วหน้า       /        //
บจก. พที ีไทยลนิโด บารา พราทามา  /        //

บจก. ภคภมู ิดเีวลอปเมน้ท์  /        //
บจก. ภมูใิจไทยซเีมนต์  /        //
บจก. เมยีนมาร ์- อติาเลยีนไทย เพาเวอร ์1  /        //

บจก. โรงโมห่น้าพระลาน  /        //

บจก. เอเชีย่นสตลิ โปรดกัส์  /        //
บจก. เอเชีย่น เรล  /        //

หมายเหตุ  X =  ประธานกรรมการ  /   =  กรรมการ  //  =  กรรมการบริหาร



รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทั
รายช่ือบริษทั ท่ีเก่ียวข้อง

3. นางนิจพร จรณะจิตต ์(ต่อ)
บจก. สยามผลติภณัฑค์อนกรตีและอฐิ  /        //
บจก. สระบุร ีคอนสตรคัชัน่ เทคโนโลยี  /        //

บจก. อติลัไทยเทรวี ่   /        //
บจก. อติลัไทยมารนี  /        //
บจก. อติาเลยีนไทย เพาเวอร์  /        //
บจก. อติาเลยีนไทย แลนด์  /        //
บจก. อติาเลยีนไทย หงสา  /        //
บจก. อติาเลยีนไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล  /        //
บจก. เอเชยี โลจสิตกิส ์ดเีวล๊อปเมนต์  /        //
บจก. เอเชยี อนิดสัเทรยีล แอนด ์พอรท์ คอรป์อเรชัน่ /
บจก. เอทโีอ เอเชยี เทริน์เอา้ท์  /        //
บจก. เอพพีซี ีโฮลดิง้  /        //
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd.  /        //
Italian-Thai Development (Myanmar) Co., Ltd.  /        //
ITD Bangladesh Co., Ltd.  /        //

4. นายไผท ชาครบณัฑิต
บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  /        //

บจก. ไทยมารุเคน /
บจก. บางกอกสตลีไวร์ /
บจก. ผลติพลงังาน /
บจก. พลงัไทยกา้วหน้า  /        //
บจก. พที ีไทยลนิโด บารา พราทามา /
บจก. ภคภมู ิดเีวลอปเมน้ท ์  /        //
บจก. ภมูใิจไทยซเีมนต์  /        //
บจก. เมยีนมา่ ไอทดีี /

บจก. เมยีนมาร ์- อติาเลยีนไทย เพาเวอร ์1  /        //
บจก. สนิแร่เมอืงไทย  /        //
บจก. อติลัไทยเทรวี่ /
บจก. อติลัไทยมารนี /
บจก. อติาเลยีนไทย หงสา  /        //
บจก. เอเชยี โลจสิตกิส ์ดเีวล๊อปเมนต์ /

หมายเหตุ  X =  ประธานกรรมการ  /   =  กรรมการ  //  =  กรรมการบริหาร



รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทั
รายช่ือบริษทั ท่ีเก่ียวข้อง

4. นายไผท ชาครบณัฑิต (ต่อ)
บจก. เอเชยี อนิดสัเทรยีล แอนด ์พอรท์ คอรป์อเรชัน่ /
บจก. เอพพีซี ีโฮลดิง้ /

กจิการร่วมคา้ ไอทดี ี- อจีซี ี  //
กจิการร่วมคา้ ไอโอท ี /
First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd.  /        //
Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd.  /        //

5. นายธวชัชยั สทุธิประภา
บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  /        //
บจก. ไทยมารุเคน  /        //
บจก. ภคภมู ิดเีวล๊อปเมนต์  /        //
บจก. ภมูใิจไทยซเีมนต์  /        //
บจก. สระบุร ีคอนสตรคัชัน่ เทคโนโลยี  /        //
บจก. เอเชยี โลจสิตกิส ์ดเีวล๊อปเมนต์ /
บจก. เอเชยี อนิดสัเทรยีล แอนด ์พอรท์ คอรป์อเรชัน่ /
บจก. เอเชีย่น เรล /
บจก. เอทโีอ - เอเซยี เทริน์เอา้ทส์  /        //
กจิการร่วมคา้ ไอทดี ีเอสเอม็ซซีี //

กจิการร่วมคา้ ไอทดี-ีอทีเีอฟ-เอม็วเีอม็ //

6. นายวิลเล่ียม ลี เซนท์กราฟ
บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  /

7. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  /    

บมจ. จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้  /    

8. นายวิรชั  ก้องมณีรตัน์
บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  //

Thai Mozambique Logistica S.A.  /    //

9. นายอนันต ์ อมัระปาล
บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  //

บจก. เอเชยี โลจสิตกิส ์ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั  /

บจก. เอเชยี อนิดสัเทรยีล แอนด ์พอรท์ คอรป์อเรชัน่  /

หมายเหตุ  X =  ประธานกรรมการ  /   =  กรรมการ  //  =  กรรมการบริหาร



รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทั
รายช่ือบริษทั ท่ีเก่ียวข้อง

10. นายสเุมธ สรุบถโสภณ
บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  //

ITD Bangladesh Co.,Ltd.  /          //

First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd.  /          //

11. นายธรณิศ  กรรณสตู
บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  /       //
บมจ. สยามสตลิซนิดเิกต        /
Thai Mozambique Logistica S.A.  /    

12. นายปีติ  กรรณสตู
บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  /       //

บจก. เมยีนมาร ์-  อติาเลยีนไทย เพาเวอร ์1  /       //

บจก. ITD MADAGASCAR  S.A  /       //

บจก. อติาเลยีนไทย เพาเวอร์  /       //

13. นางสาวปราชญา กรรณสตู

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  //
บจก. โอเรยีนเตล็ เรสซเิดนซ์ กรุงเทพ /

14. นายปิยชยั กรรณสตู
บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  //

บจก. เมยีนมาร ์- อติาเลยีนไทย เพาเวอร ์1  /       //
บจก. อติาเลยีนไทย เพาเวอร์  /       //
บมจ. ไอทดี ีซเีมนทเ์ทชัน่ อนิเดยี  /       //
ITD Construction SDN.BHD.  /       //
Italian-Thai Vietnam Development Co.,Ltd.  /       //

15. นายชาติชาย ชติุมา
บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  //
ITD Bangladesh Co., Ltd.  /    //

บจก. สยามแปซฟิิค อเิลคทรคิไวร ์แอนด ์เคเบิล้  / 
บมจ. สยามสตลิซนิดเิกต  /

16. นายสมภพ  พินิจชยั
บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  //

บจก. อติลัไทยมารนี  /       //

หมายเหตุ  X =  ประธานกรรมการ  /   =  กรรมการ  //  =  กรรมการบริหาร



รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทั
รายช่ือบริษทั ท่ีเก่ียวข้อง

17. นายวรวฒิุ  หิรญัยไพศาลสกลุ
บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  //

18. นายประสิทธ์ิ รตันารามิก

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  //

19. นายเกรียงศกัด์ิ กอวฒันา
บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  //

20. นายศกัด์ิชยั  พืชน์ไพบลูย์

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  //

21. นายประสาธน์ โฆสรสัวดี
บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  //
บมจ. สยามสตลิซนิดเิกต /
บจก. พที ีไทยลนิโด บารา พราทามา /
บจก. ภมูใิจไทยซเีมนต์  /    //

22. นายวิเชียร รุ่งรจิุรตัน์

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  //

23. นายประเสริฐ เสนาะ

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  //

24.  นางสาวกาญจนา เจริญยศ

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  //




