บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ปี)

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม
(ประธานกรรมการ)

61

2. นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
(กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร)
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- ปริญญาเอก สาขา Juris Scientiae
Doctor (J.S.D) มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขา Master of Law
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิต สถาบันสานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
68 ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาตรี สาขา Science Marine
Transport of Philippines Maritime
Institute
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Certification Program (DCP) รุ่นที่
151 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-

23.36

เป็นพี่ชายของนางสาว
เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ
นางสาวพิมพ์กาญจน์
เหลืองสุวรรณ และ
นายธนานันต์ เหลือง
สุวรรณ และเป็นบิดา
ของนายพงศ์เทพ
เหลืองสุวรรณ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล
บมจ. เสริมสุข
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บมจ. ล็อกซเล่ย์
บมจ. ศิครินทร์

บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า
ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่องดื่ม
ธุรกิจหนังสือพิมพ์
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม
บริษัทเงินทุน
ธุรกิจด้านเทคโนโลยี การค้า และการบริการ
โรงพยาบาล

2546 - ปัจจุบัน

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า

2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)
บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง
บจก. ทีซีไอ ทีวี

2553 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร

บจก. นามยง มาริไทม์

2544 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ

บจก. ไตร-เมด (ประเทศไทย)
บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)
บจก. โกลด์ชิป
บจก. ไชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพ)

2539 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ

ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
กิจการค้าสุรา เบียร์
ตัวแทนเจ้าของเรือขนสินค้าเดินสมุทร
ดาเนินการวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ที่สนับสนุน
การพัฒนาสังคม
บริการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยระบบตู้คอนเทน
เนอร์
ขายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
นาเข้าและจาหน่ายสุรา
บริการขนส่งสินค้าทางทะเลชนิดเทกอง
บริการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยระบบตู้คอนเทน
เนอร์
บริการยกตู้คอนเทนเนอร์

เอกสารแนบ 1 - หน้า 1

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

3. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ
(กรรมการ)

อายุ
(ปี)
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- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
การจัดการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี
วิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
92 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)

2.32

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

เป็นน้องสาวของนาย
เทพรักษ์ เหลือง
สุวรรณ และ นาย
ธนานันต์ เหลือง
สุวรรณ และเป็นพี่สาว
ของนางสาวพิมพ์
กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2536 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง

2534 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2530 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

2526 - ปัจจุบัน
2525 - ปัจจุบัน
2515 - ปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการ
กรรมการ

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
บจก. มาร์ช ชิปปิ้ง
บจก. ภนาลัย แอสโซสิเอทส์
บจก. คอตส์ชิปปิ้ง (ประเทศไทย)
บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน
เซอร์วิส
บจก. นามยืนยง ชิปปิ้ง

2515 - ปัจจุบัน

ประเภทธุรกิจ
บริการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยระบบตู้คอนเทน
เนอร์
บริการขนส่งสินค้าทางบก นายหน้าและตัวแทน
ให้บริการเดินพิธีการทางกรมศุลกากร
ธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรม
บริการเรือชายฝั่งและตัวแทนเรือ
บริการเรือลากจูง
บริการเรือชายฝั่งและตัวแทนเรือ

บจก. ที.คอน.
บจก. พรเจริญเคหการ

ขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบก
การค้าอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)

กรรมการบริหาร

บจก. โรงแรมสหมิตร

โรงแรม

2514 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

2546 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล
บจก. ซี.เอส.บี ทรานสปอร์ต
บจก. ไชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพ)

2539 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2530 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

2526 - ปัจจุบัน
2525 - ปัจจุบัน
2515 - ปัจจุบัน
2515 - ปัจจุบัน
2514 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
บจก. ภนาลัย แอสโซสิเอทส์
บจก. คอตส์ชิปปิ้ง (ประเทศไทย)
บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน
เซอร์วิส
บจก. นามยืนยง ชิปปิ้ง
บจก. ที.คอน.
บจก. พรเจริญเคหการ
บจก. โรงแรมสหมิตร
บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนด้านอาคาร
สานักงานและอาคารชุด
บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า
บริการรับขนถ่ายสินค้า
บริการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยระบบตู้คอนเทน
เนอร์
บริการยกตู้คอนเทนเนอร์
ธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรม
บริการเรือชายฝั่งและตัวแทนเรือ
บริการเรือลากจูง

เอกสารแนบ 1 - หน้า 2

บริการเรือชายฝั่งและตัวแทนเรือ
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบก
การค้าอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)
โรงแรม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนด้านอาคาร
สานักงานและอาคารชุด

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล
4. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ
(กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน)

5. นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ
(กรรมการ)

อายุ
(ปี)
52
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- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Certification Program (DCP) รุ่นที่
136 ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit
Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37
ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
90 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Certification Program (DCP) รุ่นที่
151 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)
2.32

2.32

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
เป็นน้องสาวของนาย
เทพรักษ์ เหลือง
สุวรรณ นายธนานันต์
เหลืองสุวรรณ และ
นางสาวเพ็ญศรี
เหลืองสุวรรณ

เป็นน้องชายของนาย
เทพรักษ์ เหลือง
สุวรรณ และเป็นพี่ชาย
ของนางสาวเพ็ญศรี
เหลืองสุวรรณ และ
นางสาวพิมพ์กาญจน์
เหลืองสุวรรณ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2546 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า

2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)
บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง
บจก. ธรรมนารายณ์
บจก. ดี ซี ซี
บจก. เอ็น.วาย.อินเตอร์
บจก. ภนาลัย แอสโซสิเอทส์
บจก. โรงแรมสหมิตร
บจก. โกลด์ชิป
บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

2537 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง

2534 - ปัจจุบัน
2531 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
บจก. นามยง มาริไทม์

2530 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. คอตส์ชิปปิ้ง (ประเทศไทย)
บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน
เซอร์วิส
บมจ. นามยง เทอร์มินัล
บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง
บจก. นามยง มาริไทม์

ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
กิจการค้าสุรา เบียร์
ตัวแทนเจ้าของเรือขนสินค้าเดินสมุทร
บริษัทขายสินค้าบน website ให้นารายณ์ภัณฑ์
บริษัทซอฟแวร์บนระบบบัตรเครดิต
จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องใช้ของสุนัข
ธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรม
โรงแรม
บริการขนส่งสินค้าทางทะเลชนิดเทกอง
บริการยกตู้คอนเทนเนอร์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนด้านอาคาร
สานักงานและอาคารชุด
บริการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยระบบตู้คอนเทน
เนอร์
บริการขนส่งสินค้าทางบก นายหน้าและตัวแทน
บริการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยระบบตู้คอนเทน
เนอร์
บริการเรือชายฝั่งและตัวแทนเรือ
บริการเรือลากจูง

2541 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ

บจก. โกลด์ชิป
บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง

2536 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต

เอกสารแนบ 1 - หน้า 3

บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า
ตัวแทนเจ้าของเรือขนสินค้าเดินสมุทร
บริการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยระบบตู้คอนเทน
เนอร์
บริการขนส่งสินค้าทางทะเลชนิดเทกอง
บริการยกตู้คอนเทนเนอร์
บริการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยระบบตู้คอนเทน
เนอร์
บริการขนส่งสินค้าทางบก นายหน้าและตัวแทน

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

กรรมการบริษัทไทย

6. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ
(กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าทีด่ ้านบริหารจัดการ รักษาการ
ผู้อานวยการฝ่ายบุคคล และรักษาการ
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย)

7. นายอมรณัติ จรรยงค์
(กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ)

8. นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์
(กรรมการ)
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- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
84 ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

-

- ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุด สถาบันศูนย์
ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวง
คมนาคม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
84 ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

0.00

- ปริญญาโท สาขาการบริหารภาครัฐ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

29.99

เป็นลูกชายของนาย
เทพรักษ์ เหลือง
สุวรรณ

-

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2533 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ภนาลัย แอสโซสิเอทส์

ธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรม

2526 - ปัจจุบัน
2515 - ปัจจุบัน
2514 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

บจก. นามยืนยง ชิปปิ้ง
บจก. พรเจริญเคหการ
บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

2555 - ปัจจุบัน

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร
จัดการ / รักษาการ
ผู้อานวยการฝ่ายบุคคล /
รักษาการผู้อานวยการฝ่าย
กฎหมาย
กรรมการ
กรรมการ

บริการเรือชายฝั่งและตัวแทนเรือ
การค้าอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนด้านอาคาร
สานักงานและอาคารชุด
บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2548 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน
ปฏิบัติการ
กรรมการ
กรรมการ

2554 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 1 - หน้า 4

บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โรโร เทอร์มินัล
บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี
บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์
เซอร์วิสเซส
บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)
บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์เอกชน
จาหน่ายน้ามันและจาหน่ายก๊าซเติมรถทุก
ประเภท
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และรับจ้างบริหารสถานี
จาหน่ายก๊าซธรรมชาติ
นาเข้าและจาหน่ายสุรา
บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า

บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โรโร เทอร์มินัล

ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์เอกชน

บมจ. นามยง เทอร์มินัล
หจก. บึงกาฬ-กรุงเทพ ค้าไม้
บจก. พี เอ็น เอ็น เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์

บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า
ขายไม้แปรรูป สิ่งประดิษฐ์และขายเฟอร์นิเจอร์
ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ บริการน้า ไฟฟ้า โทรศัพท์

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

9. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์
(กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ)

อายุ
(ปี)
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คุณวุฒิทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
99 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ
University of South Australia
- ปริญญาโท สาขาการจัดการระหว่าง
ประเทศ The George Washington
University, USA
- ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
1 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Certification Program (DCP) รุ่นที่
51 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit
Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38
ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บจก. พี เอ็น เอ็น บิวตี้โฮม

เสริมความงาม

2554 - ปัจจุบัน

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ที่ปรึกษาด้านเทคนิคและการจัดการ

2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

กรรมการส่งเสริมกิจการ
ที่ปรึกษา

2554 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ/เลขาธิการ

2553 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

บจก. ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวน
เจอร์
บจก. เอ ไอ เอ็ม เอส
บจก. เอ ไอ เอ็ม เอส พญาไท
บจก. พีพีทีซี
บจก. สุขศรีวงศ์
บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี
บจก. โอ๊คทรี
มูลนิธิสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่ง
จุฬาฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม
จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การ
ธนาคาร และสถาบันการเงิน - สภา
ผู้แทนราษฎร
สมาคมผู้ทาประโยชน์เพื่อ
พระพุทธศาสนาฯ
มูลนิธิพุทธอุทยานโลก
บจก. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี
บจก. เอครอน แอคคูโนวา
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2550 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ

บจก. เอส เอ บี เอส โฮลดิ้ง
บจก. ตวันนาโฮเต็ล

เอกสารแนบ 1 - หน้า 5

โรงเรียนกวดวิชา
สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ
โรงไฟฟ้า
อสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพลังงานทดแทน
โรงแรม
ให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการ
ลงทุนของสถาบัน
สถานศึกษา
งานพุทธศาสนา-วุฒิสภา

งานการเงินการคลัง-สภาผู้แทนราษฎร

องค์กรการกุศล
องค์กรการกุศล
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
วิจัยทางคลินิคอย่างครบวงจร
หน่วยงานที่ช่วยในการส่งเสริมการลงทุน โดยให้
สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
โรงแรม

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2549 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน

10. ดร. เวทางค์ พ่วงทรัพย์
(กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
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- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์
Cornell University, USA
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
The American University, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
46 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Certification Program (DCP) รุ่นที่
104 ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

-

-

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2548 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ
รองประธานกรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ

2546 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป

มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร
Beijing Huamao Surapan Hotel
Development
บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
ร้านภูฟ้า

2543 - ปัจจุบัน
2540 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

บจก. ชุมพร เบย์ ฮิลล์
บจก. ปรีดาปราโมทย์

2538 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เอ็กซ์เซล ลิงค์

2555 - ปัจจุบัน

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

2553 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2530 - ปัจจุบัน
2551 - 2554

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
กรรมการ

เอกสารแนบ 1 - หน้า 6

ประเภทธุรกิจ

บจก. นวัตกรรมจามจุรี
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร

พัฒนานวัตกรรม
บริษัทเงินทุน
องค์กรการกุศล
โรงแรม

บมจ. หลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศ
ไทย)
บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี
มหาวิทยาลัยเนชั่น
บจก. ส. สหทรัพย์
บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และ
อุตสาหกรรม

สถานศึกษา
โครงการในพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
อสังหาริมทรัพย์
บริการซ่อมแซม บารุงรักษาเกี่ยวกับงานทางด้าน
โทรศัพท์ ระบบโทรคมนาคม เครื่อง
อิเล็คทรอนิคส์ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
จาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และให้บริการบารุงรักษาเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า
บริษัทหลักทรัพย์
ธุรกิจพลังงานทดแทน
สถานศึกษา
นวด สปา อสังหาริมทรัพย์
สิ่งทอและอสังหาริมทรัพย์

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ปี)

11. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
(กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

62

12. นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญ์ชยรัฐ
(กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

58

13. นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ
(ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

34

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (HRD) มหาวิทยาลัย
แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี สาขา มัธยมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Certification Program (DCP) รุ่นที่
136 ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (ACP) รุ่นที่
37 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Certification Program (DCP) รุ่นที่
163 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า

-

-

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า

-

-

2555 - ปัจจุบัน

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า

2548 - 2555

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

กากับดูแลตลาดทุนไทย

2544 - 2548

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส

สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บมจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ

ช่วงเวลา

เอกสารแนบ 1 - หน้า 7

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

สอบบัญชี

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)

2.
บริษัท

การดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
ศาสตราจารย์ นายเทพรักษ์ นางสาวเพ็ญศรี
นางสาว
นายธนานันต์ นายพงศ์เทพ
กิตติคุณ ดร. เหลืองสุวรรณ เหลืองสุวรรณ พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ เหลืองสุวรรณ
ผู้บริหารและ
วิษณุ เครืองาม
เหลืองสุวรรณ
ผู้มีอานาจควบคุม

บมจ. นามยง เทอร์มินัล
บริษัทย่อย
1 บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
บริษัทร่วม
1 บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โรโร เทอร์มินัล
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1 บจก. โกลด์ชิป
2 บจก. คอตส์ชิปปิ้ง (ประเทศไทย)
3 บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง
4 บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
5 บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)
6 บจก. ชุมพร เบย์ ฮิลล์
7 บจก. ไชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพ)
8 บจก. ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล
เวนเจอร์
9 บจก. ซี.เอส.บี ทรานสปอร์ต
บจก. ดี ซี ซี
11 บจก. ตวันนาโฮเต็ล
12 บจก. ไตร-เมด (ประเทศไทย)
13 บจก. ที.คอน.
14 บจก. ทีซีไอ ทีวี
15 บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
16 บจก. ธรรมนารายณ์
17 บจก. นวัตกรรมจามจุรี
18 บจก. นามยง มาริไทม์
19 บจก. นามยืนยง ชิปปิ้ง
20 บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)
21 บจก. ปรีดาปราโมทย์
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/,//

นาง
เบญจวรรณ
สร่างนิทร

นางขวัญวิรุฬห์
ปัญญ์ชยรัฐ

นางสาว
ปฐมภรณ์
อุปโชติสุวรรณ

/,//

/,//

V

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)
บริษัท

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ศาสตราจารย์ นายเทพรักษ์ นางสาวเพ็ญศรี
นางสาว
นายธนานันต์ นายพงศ์เทพ
กิตติคุณ ดร. เหลืองสุวรรณ เหลืองสุวรรณ พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ เหลืองสุวรรณ
ผู้บริหารและ
วิษณุ เครืองาม
เหลืองสุวรรณ
ผู้มีอานาจควบคุม
บจก. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี
บจก. พรเจริญเคหการ
บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์
เซอร์วิสเซส
บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี
บจก. พี เอ็น เอ็น บิวตี้โฮม
บจก. พี เอ็น เอ็น เซอร์วิส อพาร์
ทเมนท์
บจก. พีพีทีซี
บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง
บจก. ภนาลัย แอสโซสิเอทส์
บจก. มาร์ช ชิปปิ้ง
บจก. โรงแรมสหมิตร
บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน
เซอร์วิส
บจก. ส. สหทรัพย์
บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ
บจก. สุขศรีวงศ์
บจก. เอ ไอ เอ็ม เอส
บจก. เอ ไอ เอ็ม เอส พญาไท
บจก. เอ็กซ์เซล ลิงค์
บจก. เอครอน แอคคูโนวา
บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
บจก. เอ็น.วาย.อินเตอร์
บจก. เอส เอ บี เอส โฮลดิ้ง
บจก. โอ๊คทรี
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. ล็อกซเล่ย์
บมจ. ศิครินทร์
บมจ. เสริมสุข

นายอมรณัติ
จรรยงค์

นางสาวโนรี ศาสตราจารย์ ดร. เวทางค์
สุขสวัสดิ์ พิเศษ ดร. สาคร พ่วงทรัพย์
สุขศรีวงศ์
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นาง
เบญจวรรณ
สร่างนิทร

นางขวัญวิรุฬห์
ปัญญ์ชยรัฐ

นางสาว
ปฐมภรณ์
อุปโชติสุวรรณ

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)
บริษัท

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ศาสตราจารย์ นายเทพรักษ์ นางสาวเพ็ญศรี
นางสาว
นายธนานันต์ นายพงศ์เทพ
กิตติคุณ ดร. เหลืองสุวรรณ เหลืองสุวรรณ พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ เหลืองสุวรรณ
ผู้บริหารและ
วิษณุ เครืองาม
เหลืองสุวรรณ
ผู้มีอานาจควบคุม
บมจ. หลักทรัพย์ โอเอสเค
(ประเทศไทย)
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน
บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี
บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และ
อุตสาหกรรม
หจก. บึงกาฬ-กรุงเทพ ค้าไม้
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
มหาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัยเนชั่น
มูลนิธิพุทธอุทยานโลก
มูลนิธิสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งจุฬาฯ
มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร
ร้านภูฟ้า
สมาคมผู้ทาประโยชน์เพื่อ
พระพุทธศาสนาฯ
Beijing Huamao Surapan Hotel
Development

หมายเหตุ :

X

=

ประธานกรรมการ

นายอมรณัติ
จรรยงค์

นางสาวโนรี ศาสตราจารย์ ดร. เวทางค์
สุขสวัสดิ์ พิเศษ ดร. สาคร พ่วงทรัพย์
สุขศรีวงศ์

นาง
เบญจวรรณ
สร่างนิทร
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//// =

หุ้นส่วนผู้จัดการ

V

=

ผู้บริหาร

นางขวัญวิรุฬห์
ปัญญ์ชยรัฐ

นางสาว
ปฐมภรณ์
อุปโชติสุวรรณ

