บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลําดับ

รายชื่อ/ตําแหนง

1.

นายชาติชาย พานิชชีวะ
− ประธานกรรมการ
− ประธาน
กรรมการบริหาร
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไมมี –

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

53 - ปริญญาโท คณะ Business
Economics สาขาการคา
ระหวางประเทศ และสาขา
การตลาด มหาวิทยาลัยซาน
ฟรานซิสโก
รัฐแคลิฟอเนียร ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะ Business
Economics สาขาการธนาคาร
มหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก
รัฐแคลิฟอเนียร ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) Director Accreditation
Program (DAP) รุน 9/2547

สัดสวน
ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ความสัมพันธ
การถือ
ทางครอบครัว
หุนใน
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
ผูบริหาร
(%)
คูสมรสของ 14.40 2550 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ
บริษัท เอทีพี 30 จํากัด
- ใหบริการรถ
นางสมหะทัยฯ
- ประธาน
(มหาชน)
โดยสารรับสง
กรรมการบริหาร
พนักงาน

หนา 1

2554 – ปจจุบัน - ประธานกรรมการ

บริษัทโกลบอล เอ็นไวรอน
เมนทอล เทคโนโลยี จํากัด

- ใหบริการบําบัด
น้ําเสีย

2551 – ปจจุบัน - ประธานกรรมการ

บริษัท ชีวาทัย จํากัด

- ดําเนินการดาน
อสังหาริมทรัพย

2551 – ปจจุบัน - รองประธาน
กรรมการ

บริษัท บางกอกคริสตัล จํากัด - ผลิตและคาสง อิฐ
แกว กระเบื้องโม
เสด

2550 – ปจจุบัน - ประธาน
กรรมการบริหาร

บริษัท พารากอน คาร เรนทัล - ใหเชายานยนต
จํากัด
ชนิดนั่งสวนบุคคล

2548 – ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ
ใหญ

บริษัท ไทยศรีประกันภัย
จํากัด (มหาชน)

2556 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท ชีวาทัย อินเตอรเชนจ - คาอสังหา
จํากัด
ริมทรัพย

2540 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท ชาติชีวะ จํากัด

- การประกันวินาศ
ภัย

- ใหบริการเปนที่
ปรึกษา

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

รายชื่อ/ตําแหนง

1.

นายชาติชาย พานิชชีวะ
(ตอ)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือ
ทางครอบครัว
หุนใน
ระหวาง
บริษัท
ผูบริหาร
(%)

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

2547 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท อมตะ ปโตรเลียม
จํากัด

2548 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท กรมดิษฐ พารค จํากัด - ใหเชาอาคาร
พรอมทั้งใหบริการ
และ
สาธารณูปโภค

ปจจุบัน

หนา 2

ตําแหนง

- กรรมการ

บริษัท กระจกไทย-อาซาฮี
จํากัด

- ใหเชา
อสังหาริมทรัพย
(เชาสถานที่
ศูนยการคาพรอม
บริการ
สาธารณูปโภคที่
เกี่ยวของ)

- ประกอบกิจ
อุตสาหกรรมตางๆ
เชน โรงงานทํา
กระจก แกว
ผลิตภัณฑเคมี อุต
หกรรมที่เกืยวกับ
กระจก

2537 – ปจจุบัน - กรรมการบริหาร

บริษัท คาเธยลีสแพลน จํากัด - ลิซซิ่ง (ใหเชา
ทรัพยสิน) เชาซื้อ
รถยนต เครื่องจักร
และทรัพยสินอื่น –
บริการ

2545 – ปจจุบัน - กรรมการบริหาร

บริษัท ชางไอแลนด รีสอรท
จํากัด

- รีสอรทและสปา

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ
1.

รายชื่อ/ตําแหนง
นายชาติชาย พานิชชีวะ
(ตอ)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือ
ทางครอบครัว
หุนใน
ระหวาง
บริษัท
ผูบริหาร
(%)

หนา 3

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

2551 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จํากัด - ใหเชา ขาย ซื้อ
และดําเนินงาน
ดาน
อสังหาริมทรัพย

2551 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท ดีที แอนด จี จํากัด

2550 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม - ผลิตเสนดายและ
จํากัด (มหาชน)
ผาผืนจําหนายทั้ง
ในประเทศและ
ตางประเทศ

2557 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท ทุนไพบูลย จํากัด

- เขาเปนหุนสวน
จํากัดความรับผิด
ในหางหุนสวน
จํากัดเปนผูถือหุน
ในบริษัทจํากัดและ
บริษัทมหาชน
จํากัด

2529 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท ไพบูลยธุรกิจ จํากัด

- ใหเชาอาคาร
สถานที่และ
เฟอรนิเจอร

- เขาเปนหุนสวน
จํากัดความ
รับผิดชอบในหาง
หุนสวนจํากัด หรือ
เปนผูถือหุนใน
บริษัท

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ
1.

2.

3.

รายชื่อ/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

นายชาติชาย พานิชชีวะ
(ตอ)

นายวิวัฒน กรมดิษฐ
53 - ปริญญาโท คณะ
− รองประธานกรรมการ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
− กรรมการบริหาร
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิ
− ที่ปรึกษา
นทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรม
- ไมมี ศาสตร สาขาเครื่องกลขนถาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ
- กรรมการ

- ประกาศนียบัตร สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) Director
Accreditation Program
(DAP) รุน 110/2557
49 - ปริญญาโท คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิ
นทรแหงจุฬาลงกรณ

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือ
ทางครอบครัว
หุนใน
ระหวาง
บริษัท
ผูบริหาร
(%)

พี่ชายของนาง
สมหะทัยฯ
ซึ่งเปนคูสมรส
ของ
นายชาติชายฯ

คูสมรสของ
นายชาติชายฯ
และนองสาว
นายวิวัฒนฯ

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

หนา 4

ประเภทธุรกิจ

2549 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท ไพลักษณ จํากัด

- ประกอบกิจการ
โฮลดิ้ง ลงทุนใน
สินทรัพย

2536 – ปจจุบัน - กรรมการบริหาร

บริษัท สีมาธานี จํากัด

- หองพัก,อาหาร,
เครื่องดื่ม,อื่นๆ

2557 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท อมตะ ทรานสปอรต
จํากัด

- ใหเชารถยนต
พรอมบริการอื่นที่
เกี่ยวของ
- ใหบริการรถ
โดยสารรับสง
พนักงาน

14.00 2558 – ปจจุบัน - รองประธาน
2548 - ปจจุบัน กรรมการ
- กรรมการบริหาร

2.40

ชื่อบริษัท

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด
(มหาชน)

2547 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท อมตะปโตรเลียม
จํากัด

- ใหเชา
อสังหาริมทรัพย

2546 – ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ

บริษัท อมตะ ทรานสปอรต

- ใหเชารถยนต
พรอมบริการอื่นที่
เกี่ยวของ

2546 - 2554

บริษัท กรมดิษฐ คอรป จํากัด - ใหเชา
อสังหาริมทรัพย

- กรรมการ

2557 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด
(มหาชน)

- ใหบริการรถ
โดยสารรับสง
พนักงาน

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

รายชื่อ/ตําแหนง

3.

นางสมหะทัย พานิชชีวะ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
สมหะทัย กรมดิษฐ
(ตอ)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification
Program (DCP) รุนที่
104/2551

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือ
ทางครอบครัว
หุนใน
ระหวาง
บริษัท
ผูบริหาร
(%)

หนา 5

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

2555 – ปจจุบัน - กรรมการ
- ประธานเจาหนาที่
บริหาร

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด
(มหาชน)

- ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding
Company)

2555 – ปจจุบัน - President
2547 – ปจจุบัน - กรรมการ

Amata (Vietnam) Joint
Stock Company

- พัฒนานิคม
อุตสาหกรรม

2550 – 2555

บริษัท อมตะ คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

- อสังหาริมทรัพย
ในรูปของการ
พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายใหแก
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม

2554 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอน
เมนทอล เทคโนโลยี จํากัด

- ใหบริการบําบัดน้ํา
เสีย

2548 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท ชาติชีวะ จํากัด

- ใหบริการเปนที่
ปรึกษา

2551 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท ชีวาทัย จํากัด

- ใหเชา การขาย
การซื้อและ
ดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย

2557 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท ชีวาทัย อินเตอรเชนจ - คาอสังหาริมทรัพย
จํากัด

- ประธานเจาหนาที่
พัฒนาธุรกิจ

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ
3.

รายชื่อ/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

นางสมหะทัย พานิชชีวะ
(ตอ)

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือ
ทางครอบครัว
หุนใน
ระหวาง
บริษัท
ผูบริหาร
(%)

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

2554 – ปจจุบัน - กรรมการ

ปจจุบัน
4.

5.

นายปยะ เตชากูล
49 - ปริญญาโท คณะรัฐประศาสน
− กรรมการ
ศาสตร สาขาบริหารรัฐกิจ
− กรรมการบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
− กรรมการบริหารความ
ศาสตร
เสี่ยง
- ปริญญาตรี คณะ
− กรรมการผูจัดการ
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม
เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริม
- ไมมี สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) Director Accreditation
Program (DAP) รุน 110/2557

ไมมี

นางสุวรรณี คํามั่น
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ไมมี

(ชื่อ-สกุลเดิม)
สุวรรณี มะธิตะโน

62 - ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร
สาขาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยควีนส แลนด เมือง
บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต
แผนกวิชาสถิติ คณะ
พาณิชยศาสตรการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation

ตําแหนง

- กรรมการ

17.50 2548 – ปจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
- กรรมการผูจัดการ

-

หนา 6

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร จํากัด

- ลงทุนในบริษัท
ตางๆ เกี่ยวกับ
ธุรกิจพลังงาน

บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จํากัด

- นายหนา ตัวแทน
สงออก อาหาร
กระปอง
- ใหบริการรถ
โดยสารรับสง
พนักงาน

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด
(มหาชน)

2541 – ปจจุบัน - หุนสวนผูจัดการ

หางหุนสวนจํากัด ทรานส
เน็ต 2000

- ใหบริการขนสง
ทางบก

2547 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท แกสแอนดเกียร
โซลูชั่น จํากัด

2557 – ปจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด
(มหาชน)

- จําหนายอุปกรณ
และเครื่องใชทาง
อุตสาหกรรม
- ใหบริการรถ
โดยสารรับสง
พนักงาน

2551 – 2557

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

- รองเลขาธิการ

- หนวยงานภาครัฐ

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ
5.

6.

7.

รายชื่อ/ตําแหนง
นางสุวรรณี คํามั่น
(ตอ)

นายกําชัย บุญจิรโชติ
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- นายธนพล
ประสาทเขตการณ
ดร.สุพจน เธียรวุฒิ
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไมมี –

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

-

53 -

49 -

-

-

Program (DCP) รุนที่
118/2552
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Advance Audit Committee
Program (AACP) รุนที่
27/2552
ปริญญาโท คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) Director Accreditation
Program (DAP) รุน 110/2557
ปริญญาเอก Electronic
Engineering
มหาวิทยาลัยโตเกียว
ประเทศญี่ปุน
ปริญญาโท Information and
Computer Sciences
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตโยฮา
ชิ ประเทศญี่ปุน
ปริญญาตรี (เกียรติยมอันดับ
หนึ่ง)คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หลักสูตรDirector
Certification Program (DCP)

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือ
ทางครอบครัว
หุนใน
ระหวาง
บริษัท
ผูบริหาร
(%)

ไมมี

ไมมี

-

-

หนา 7

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

2557 – ปจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด
(มหาชน)

- ใหบริการรถ
โดยสารรับสง
พนักงาน

2529 – ปจจุบัน - หัวหนาสํานักงาน

สํานักกฎหมายนิติพล

- ที่ปรึกษาดาน
กฎหมาย

2557 – ปจจุบัน -

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด
(มหาชน)

- ใหบริการรถ
โดยสารรับสง
พนักงาน

2557 – ปจจุบัน - ผูอํานวยการ

โครงการความรวมมือ
ระหวางคณะ
วิศวกรรมศาสตรกับ
ภาคอุตสาหกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- สถาบันการศึกษา

2558 – ปจจุบัน - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชิลแมทซ จํากัด

- จําหนายอุปกรณ
ทําความเย็น

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ
7.

รายชื่อ/ตําแหนง
ดร.สุพจน เธียรวุฒิ
(ตอ)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา
รุน 195/2557,
- ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
Finance for Non-Finance
Directors (FND) รุน 20/2548

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือ
ทางครอบครัว
หุนใน
ระหวาง
บริษัท
ผูบริหาร
(%)

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
- ผูจัดการฝายซอมบํารุง
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไมมี -

37 - ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาออกแบบ
เครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2557

ไมมี

-

- รองกรรมการ
ผูจัดการ

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น - ใหบริการวงจร
จํากัด (มหาชน)
สื่อสารความเร็ว
สูง โดยเนนการใช
โครงขายเคเบิ้ลใย
แกวนําแสง
บริษัท บูลฟนิกซอินโนเวชั่น
จํากัด

- ใหบริการทาง
วิศวกรรมและให
คําปรึกษาดาน
เทคนิค

2555 – 2557 - ผูชวยอธิการบดี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- สถาบันการ
ศึกษา

2550 – 2554 - ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
บริษัท เอทีพี 30 จํากัด
(มหาชน)

- หนวยงานภาครัฐ

2557 – ปจจุบัน - ผูจัดการฝายซอม
บํารุง
2556

- Maintenance
Supervisor

2547 - 2555 - Engineer Head
Section
หนา 8

ประเภทธุรกิจ
- ใหคําปรึกษาและ
ออกแบบหองเย็น

2555 – ปจุจับน - กรรมการ

8.

ชื่อบริษัท

- ใหบริการรถ
โดยสารรับสง
พนักงาน

บริษัท เนชั่นแนล สตารช
แอนด เคมิเคล (ไทยแลนด)
จํากัด

- สงออก ขายปลีก
ขายสงแปงมัน
สําปะหลังแปรรูป

บริษัท สยามเดลมองเต
จํากัด

- พืชผลไมบรรจุ
ภาชนะปดผนึก

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ
9.

10.

รายชื่อ/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวนิชานันท รัตนเกตุ 44 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
- กรรมการบริหารความ
(MBA) สาขาการตลาด
เสี่ยง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ผูจัดการฝายปฏิบัติการ- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
ระยอง
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
(ชื่อ-สกุลเดิม)

- นางสาวณภาภรณ รัตนเกตุ

นายนฤบดี ยี่บุญยันต
- ผูจัดการฝายบุคคลและ
ธุรการ

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไมมี 11. นางสาวพรรณี คูหาวัลย
- ผูจัดการฝายบัญชี

34 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

36 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
(MBA) สาขาวิชาการบัญชี
บริหาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
(ชื่อ-สกุลเดิม)
มหาวิทยาลัยบูรพา
- ไมมี - ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขา
บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
12. นางสาวโชติกา วีระศิลป 31 - ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขา
- ผูจัดการฝายการเงินและ
บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ควบคุม

สัดสวน
ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ความสัมพันธ
การถือ
ทางครอบครัว
หุนใน
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
ผูบริหาร
(%)
ไมมี
2548 – ปจจุบัน - ผูจัดการฝาย
บริษัท เอทีพี 30 จํากัด
- ใหบริการรถ
ปฏิบัติการ-ระยอง
(มหาชน)
โดยสารรับสง
พนักงาน

ไมมี

-

ไมมี

-

ไมมี

-

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- นางสาวจินตนา วีระศิลป

หนา 9

2550 – ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท เอ็น พี อาร ทรานส
ทัวร จํากัด

- ขนสงผูโดยสาร
ทางบก

2556 – ปจจุบัน - ผูจัดการฝาย
ทรัพยากรมนุษย

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด
(มหาชน)

- ใหบริการรถ
โดยสารรับสง
พนักงาน

2550 – 2556

- หัวหนาแผนก
ทรัพยากรมนุษย
2552 – ปจจุบัน - ผูจัดการฝายบัญชี

บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส - จําหนายอะไหล
จํากัด
สินคา
บริษัท เอทีพี 30 จํากัด
- ใหบริการรถ
(มหาชน)
โดยสารรับสง
พนักงาน

2557 – ปจจุบัน - ผูจัดการฝายการเงิน
และควบคุม

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด
(มหาชน)

- ใหบริการรถ
โดยสารรับสง
พนักงาน

2549 - 2557 - ผูชวยอาวุโส
ผูตรวจสอบบัญชี

บริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด

- สํานักงานบัญชี

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

สัดสวน
ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ความสัมพันธ
การถือ
อายุ
ทางครอบครัว
ลําดับ
รายชื่อ/ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา
หุนใน
(ป)
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
ผูบริหาร
(%)
13. นายชัยยุทธ นวลสาย
41 - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร
ไมมี
2557 – ปจจุบัน - ผูชวยผูจัดการฝาย
บริษัท เอทีพี 30 จํากัด
- ใหบริการรถ
- กรรมการบริหารความ
สาขาวิทยาศาสตรความ
ความปลอดภัยและ (มหาชน)
โดยสารรับสง
เสี่ยง
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตรวจสอบ
พนักงาน
- ผูชวยผูจัดการฝายความ
ราชนครินทร
ปลอดภัย
2556 – 2557 - เจาหนาที่ความ
บริษัท สําปะหลังพัฒนา
- ผลิตและจําหนาย
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
จํากัด
ปลอดภัยวิชาชีพ
แปงมันสําปะหลัง
สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย
ดัดแปลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นครินทร
- ไมมี 2550 – 2556 - เจาหนาที่ความ
บริษัท ส.วชิรพันธุ ซีเนียร
- บริการบรรจุ
จํากัด
ปลอดภัยวิชาชีพ
ผลิตภัณฑหีบหอ
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บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

ขอมูลบริษทั ทีเ่ กี่ยวของกับผูถอื หุน กรรมการและผูบริหารของบริษัท
รายชื่อกรรมการ / ผูบริหาร
/ ผูมีอํานาจควบคุม
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายวิวัฒน กรมดิษฐ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คํามั่น
ดร.สุพจน เธียรวุฒิ
นายกําชัย บุญจิรโชติ
นายชัยยุทธ นวลสาย

บริษัทฯ
บมจ.เอทีพี 30
x,xx,@,/,///
(24.00%)*

1

2

บริษัทที่เกี่ยวของ
3

4

xx,@,///(51.00%)** xx,@,///(100%)* xx,@,///(51.00%)** xx,@,///(99.99%)*** xx,@,///(35.00%)**

xx,@,/,///
xx,///

5
xx,@,///(25.00%)^

xx,@,///(51.00%)**

xx,///(100%)*

xx,@,///(51.00%)** xx,@,///(99.99%)***

///(35.00%)**

xx,@,/,//,///
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx
//

น.ส.โชติกา วีระศิลป

//

น.ส.นิชานันท รัตนเกตุ

//

นายนฤบดี ยี่บุญยันต

//

น.ส.พรรณี คูหาวัลย

//

นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
//
หมายเหตุ : 1) x = ประธานกรรมการ , xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผูมีอํานาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผูบริหาร, /// = ผูถือหุน
2) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดสวนการถือหุนในบริษัทนั้น
3) * = สัดสวนการถือหุนโดยกลุมนายชาติชาย พานิชชีวะ (ประกอบดวย นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทัย พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริศ พานิชชีวะ / เด็กหญิงอาภา
พิศ พานิชชีวะ)
4) ** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท ชาติชีวะ จํากัด (บริษัท ชาติชีวะ จํากัด ถือหุนโดยกลุมนายชาติชาย พานิชชีวะ 100%)
5) *** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท ชีวาทัย จํากัด (บริษัทชีวาทัย จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ชาติชีวะ จํากัด 51%)
6) **** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท คาเธยลีสแพลน จํากัด (มหาชน) (บริษัท คาเธยลีสแพลน จํากัด (มหาชน) ถือหุนโดยคุณชาติชาย พานิชชีวะ 99.99%)
7) ^ = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท กรมดิษฐ คอรป จํากัด (บริษัท กรมดิษฐ คอรป จํากัด ถือหุนโดยคุณวิวัฒน กรมดิษฐ 11.76%)
หนา 11

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ / ผูบริหาร /
ผูมีอํานาจควบคุม
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายวิวัฒน กรมดิษฐ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คํามั่น
ดร.สุพจน เธียรวุฒิ
นายกําชัย บุญจิรโชติ
นายชัยยุทธ นวลสาย

บริษัทฯ
บมจ.เอทีพี 30

บริษัทที่เกี่ยวของ
6

7

x,xx,@,/,///
(24.00%)*

xx,@,///(25.00%)**

xx,///

xx,@,/,///

///(0.0004%)

xx,///

///(25.00%)**

8

9

10

xx,@,///(17.21%) xx,@,///(16.00%)*

///(16.00%)*

xx,@,/,//,///

xx,@,///(47.25%)

xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx
//

น.ส.โชติกา วีระศิลป

//

น.ส.นิชานันท รัตนเกตุ

//

นายนฤบดี ยี่บุญยันต

//

น.ส.พรรณี คูหาวัลย

//

นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
//
หมายเหตุ : 1) x = ประธานกรรมการ , xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผูมีอํานาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผูบริหาร, /// = ผูถือหุน
2) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดสวนการถือหุนในบริษัทนั้น
3) * = สัดสวนการถือหุนโดยกลุมนายชาติชาย พานิชชีวะ (ประกอบดวย นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทัย พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริศ พานิชชีวะ / เด็กหญิงอาภา
พิศ พานิชชีวะ)
4) ** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท ชาติชีวะ จํากัด (บริษัท ชาติชีวะ จํากัด ถือหุนโดยกลุมนายชาติชาย พานิชชีวะ 100%)
5) *** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท ชีวาทัย จํากัด (บริษัทชีวาทัย จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ชาติชีวะ จํากัด 51%)
6) **** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท คาเธยลีสแพลน จํากัด (มหาชน) (บริษัท คาเธยลีสแพลน จํากัด (มหาชน) ถือหุนโดยคุณชาติชาย พานิชชีวะ 99.99%)
7) ^ = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท กรมดิษฐ คอรป จํากัด (บริษัท กรมดิษฐ คอรป จํากัด ถือหุนโดยคุณวิวัฒน กรมดิษฐ 11.76%)
หนา 12

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ / ผูบริหาร /
ผูมีอํานาจควบคุม
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายวิวัฒน กรมดิษฐ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คํามั่น
ดร.สุพจน เธียรวุฒิ
นายกําชัย บุญจิรโชติ
นายชัยยุทธ นวลสาย

บริษัทฯ
บมจ.เอทีพี 30

บริษัทที่เกี่ยวของ
11

x,xx,@,/,///
(24.00%)*

12

13

14

xx,@,///(49.99%)*** xx,@,///(0.001%)

15
xx,@,///(2.61%)

xx,@,/,///
xx,///

///(49.99%)***

xx,@,/,//,///

xx,@,///

xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx

xx

xx,xxx,xxxx
//

น.ส.โชติกา วีระศิลป

//

น.ส.นิชานันท รัตนเกตุ

//

นายนฤบดี ยี่บุญยันต

//

น.ส.พรรณี คูหาวัลย

//

นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
//
หมายเหตุ : 1) x = ประธานกรรมการ , xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผูมีอํานาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผูบริหาร, /// = ผูถือหุน
2) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดสวนการถือหุนในบริษัทนั้น
3) * = สัดสวนการถือหุนโดยกลุมนายชาติชาย พานิชชีวะ (ประกอบดวย นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทัย พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริศ พานิชชีวะ / เด็กหญิงอาภา
พิศ พานิชชีวะ)
4) ** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท ชาติชีวะ จํากัด (บริษัท ชาติชีวะ จํากัด ถือหุนโดยกลุมนายชาติชาย พานิชชีวะ 100%)
5) *** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท ชีวาทัย จํากัด (บริษัทชีวาทัย จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ชาติชีวะ จํากัด 51%)
6) **** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท คาเธยลีสแพลน จํากัด (มหาชน) (บริษัท คาเธยลีสแพลน จํากัด (มหาชน) ถือหุนโดยคุณชาติชาย พานิชชีวะ 99.99%)
7) ^ = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท กรมดิษฐ คอรป จํากัด (บริษัท กรมดิษฐ คอรป จํากัด ถือหุนโดยคุณวิวัฒน กรมดิษฐ 11.76%)
หนา 13

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ / ผูบริหาร /
ผูมีอํานาจควบคุม
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายวิวัฒน กรมดิษฐ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คํามั่น
ดร.สุพจน เธียรวุฒิ
นายกําชัย บุญจิรโชติ
นายชัยยุทธ นวลสาย

บริษัทฯ
บมจ.เอทีพี 30
x,xx,@,/,///
(24.00%)*

บริษัทที่เกี่ยวของ
16

17

xx,@,///

xx,@

18

19

20

xx

xx,@,///(99.99%)****

xx,@,/,///
xx,///
xx,@,/,//,///
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx

xx,@,///(99.99%)

xx,xxx,xxxx
//

น.ส.โชติกา วีระศิลป

//

น.ส.นิชานันท รัตนเกตุ

//

นายนฤบดี ยี่บุญยันต

//

น.ส.พรรณี คูหาวัลย

//

นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
//
หมายเหตุ : 1) x = ประธานกรรมการ , xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผูมีอํานาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผูบริหาร, /// = ผูถือหุน
2) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดสวนการถือหุนในบริษัทนั้น
3) * = สัดสวนการถือหุนโดยกลุมนายชาติชาย พานิชชีวะ (ประกอบดวย นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทัย พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริศ พานิชชีวะ / เด็กหญิงอาภา
พิศ พานิชชีวะ)
4) ** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท ชาติชีวะ จํากัด (บริษัท ชาติชีวะ จํากัด ถือหุนโดยกลุมนายชาติชาย พานิชชีวะ 100%)
5) *** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท ชีวาทัย จํากัด (บริษัทชีวาทัย จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ชาติชีวะ จํากัด 51%)
6) **** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท คาเธยลีสแพลน จํากัด (มหาชน) (บริษัท คาเธยลีสแพลน จํากัด (มหาชน) ถือหุนโดยคุณชาติชาย พานิชชีวะ 99.99%)
7) ^ = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท กรมดิษฐ คอรป จํากัด (บริษัท กรมดิษฐ คอรป จํากัด ถือหุนโดยคุณวิวัฒน กรมดิษฐ 11.76%)
หนา 14

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ / ผูบริหาร /
ผูมีอํานาจควบคุม
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายวิวัฒน กรมดิษฐ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คํามั่น
ดร.สุพจน เธียรวุฒิ
นายธนพล บุญจิรโชติ
นายชัยยุทธ นวลสาย

บริษัทฯ
บมจ.เอทีพี 30
x,xx,@,/,///
(24.00%)*

21

22

xx,@,///(25.00%)** xx,@,///(25.00%)** xx,@,///(1.68%)

xx,@,/,///
xx,///

บริษัทที่เกี่ยวของ
23

24

25

xx,@
xx,@,///(99.99%)

///(25.00%)**

///(25.00%)**

xx,@

xx,@,/,//,///
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx
//

น.ส.โชติกา วีระศิลป

//

น.ส.นิชานันท รัตนเกตุ

//

นายนฤบดี ยี่บุญยันต

//

น.ส.พรรณี คูหาวัลย

//

นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
//
หมายเหตุ : 1) x = ประธานกรรมการ , xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผูมีอํานาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผูบริหาร, /// = ผูถือหุน
2) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดสวนการถือหุนในบริษัทนั้น
3) * = สัดสวนการถือหุนโดยกลุมนายชาติชาย พานิชชีวะ (ประกอบดวย นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทัย พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริศ พานิชชีวะ / เด็กหญิงอาภา
พิศ พานิชชีวะ)
4) ** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท ชาติชีวะ จํากัด (บริษัท ชาติชีวะ จํากัด ถือหุนโดยกลุมนายชาติชาย พานิชชีวะ 100%)
5) *** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท ชีวาทัย จํากัด (บริษัทชีวาทัย จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ชาติชีวะ จํากัด 51%)
6) **** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท คาเธยลีสแพลน จํากัด (มหาชน) (บริษัท คาเธยลีสแพลน จํากัด (มหาชน) ถือหุนโดยคุณชาติชาย พานิชชีวะ 99.99%)
7) ^ = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท กรมดิษฐ คอรป จํากัด (บริษัท กรมดิษฐ คอรป จํากัด ถือหุนโดยคุณวิวัฒน กรมดิษฐ 11.76%)
หนา 15

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ / ผูบริหาร /
ผูมีอํานาจควบคุม
14. นายชาติชาย พานิชชีวะ
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

นายวิวัฒน กรมดิษฐ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คํามั่น
ดร.สุพจน เธียรวุฒิ
นายธนพล บุญจิรโชติ
นายชัยยุทธ นวลสาย

บริษัทฯ
บมจ.เอทีพี 30

บริษัทที่เกี่ยวของ
26

27

28

///(8.00%)^

/// (11.76%)

x,xx,@,/,///
(24.00%)*
xx,@,/,///
xx,///

xx,@, ///(0.3643%)

xx,@

xx,@,/,//,///
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx
//

น.ส.โชติกา วีระศิลป

//

น.ส.นิชานันท รัตนเกตุ

//

นายนฤบดี ยี่บุญยันต

//

น.ส.พรรณี คูหาวัลย

//

นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
//
หมายเหตุ : 1) x = ประธานกรรมการ , xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผูมีอํานาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผูบริหาร, /// = ผูถือหุน
2) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดสวนการถือหุนในบริษัทนั้น
3) * = สัดสวนการถือหุนโดยกลุมนายชาติชาย พานิชชีวะ (ประกอบดวย นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทัย พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริศ พานิชชีวะ / เด็กหญิงอาภา
พิศ พานิชชีวะ)
4) ** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท ชาติชีวะ จํากัด (บริษัท ชาติชีวะ จํากัด ถือหุนโดยกลุมนายชาติชาย พานิชชีวะ 100%)
5) *** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท ชีวาทัย จํากัด (บริษัทชีวาทัย จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ชาติชีวะ จํากัด 51%)
6) **** = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท คาเธยลีสแพลน จํากัด (มหาชน) (บริษัท คาเธยลีสแพลน จํากัด (มหาชน) ถือหุนโดยคุณชาติชาย พานิชชีวะ 99.99%)
7) ^ = สัดสวนการถือหุนโดยผานบริษัท กรมดิษฐ คอรป จํากัด (บริษัท กรมดิษฐ คอรป จํากัด ถือหุนโดยคุณวิวัฒน กรมดิษฐ 11.76%)
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บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวของ
รายชื่อบริษัท

1.
2.
3.
4.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จํากัด

ดําเนินธุรกิจใหบริการบําบัดน้ําเสีย

บริษัท ชาติชีวะ จํากัด

ดําเนินธุรกิจใหบริการเปนที่ปรึกษา

บริษัท ชีวาทัย จํากัด

ดําเนินธุรกิจใหเชา การขาย การซื้อและดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

บริษัท ชีวาทัย อินเตอรเชนจ จํากัด

ดําเนินธุรกิจคาอสังหาริมทรัพย
ดําเนินธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย (เชาสถานทีศ่ ูนยการคา พรอมบริการ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวของ)

5. บริษัท อมตะ ปโตรเลียม จํากัด
6. บริษัท กรมดิษฐ พารค จํากัด

ดําเนินธุรกิจใหเชาอาคาร พรอมทั้งใหบริการและสาธารณูปโภค
ดําเนินธุรกิจประกอบกิจอุตสาหกรรมตางๆ เชน โรงงานทํากระจก แกว ผลิตภัณฑ
เคมี อุตหกรรมที่เกืยวกับกระจร

7. บริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จํากัด
8. บริษัท แกสแอนดเกียร โซลูชั่นส จํากัด

ดําเนินธุรกิจจําหนายอุปกรณและเครื่องใชทางอุตสาหกรรม - คาปลีก,คาสง
ดําเนินธุรกิจลิซซิ่ง (ใหเชาทรัพยสิน) เชาซื้อรถยนต เครื่องจักร และทรัพยสินอื่น –
บริการ
ดําเนินธุรกิจรีสอรทและสปา

9. บริษัท คาเธยล ีสแพลน จํากัด (มหาชน)
10. บริษัท ชางไอแลนด รีสอรท จํากัด
11. บริษัท ชิลแมทช จํากัด
12. บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จํากัด

ดําเนินธุรกิจจําหนายอุปกรณและระบบปรับอากาศ - นําเขา,คาปลีก,คาสง
ดําเนินธุรกิจใหเชา ขาย ซื้อและดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
ดําเนินธุรกิจเขาเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดชอบในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผู
ถือหุนในบริษัท

13. บริษัท ดีที แอนด จี จํากัด
14. หางหุนสวนจํากัด ทรานสเน็ต 2000
15. บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

ดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงทางบก
ดําเนินธุรกิจผลิตเสนดายและผาผืนจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ
ดําเนินธุรกิจเขาเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัดเปนผูถือหุน ใน
บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด

16. บริษัท ทุนไพบูลย จํากัด
17. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
18. บริษัท บลูฟนิกซอินโนเวชั่น จํากัด
19. บริษทั บางกอก คริสตัล จํากัด

ดําเนินธุรกิจการประกันวินาศภัย
ดําเนินธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและใหคําปรึกษาทางเทคนิค

บริษัท ไพบูลยธุรกิจ จํากัด

ดําเนินธุรกิจอิฐแกว กระเบื้องโมเสด
ดําเนินธุรกิจใหเชายานยนตชนิดนัง่ สวนบุคคลรถกระบะ รถตูและรถขนาดเล็กที่
คลายกัน
ดําเนินธุรกิจใหเชาอาคารสถานที่และเฟอรนิเจอร

บริษัท ไพลักษณ จํากัด

ดําเนินธุรกิจประกอบกิจการโฮลดิ้ง ลงทุนในสินทรัพย

บริษัท สีมาธานี จํากัด

ดําเนินธุรกิจหองพัก,อาหาร,เครื่องดื่ม,อื่นๆ

บริษัท อมตะ ทรานสปอรต จํากัด

ดําเนินธุรกิจใหเชารถยนต พรอมบริการอื่นที่เกี่ยวของ

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร จํากัด

ดําเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทตางๆ เกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)

ดําเนินธุรกิจประกอบกิจการลงทุนในบริษัทอื่นๆ

บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จํากัด

ดําเนินธุรกิจนายหนา ตัวแทน สงออก อาหารกระปอง
ดําเนินธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย (ที่ดิน พื้นที)่ พรอมการใหบริการที่เกี่ยวของ
(สาธารณูปโภค) จําหนายหนังสือ แผนดีวีดีและซีดี

20. บริษัท พารากอน คาร เรนทัล จํากัด
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28. บริษัท กรมดิษฐ คอรป จํากัด

0
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