บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

1.

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
 ประธำนกรรมกำร
 ประธำน
กรรมกำรบริ หำร
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

53 - ปริ ญญำโท คณะ Business
Economics สำขำกำรค้ ำ
ระหว่ำงประเทศ และสำขำ
กำรตลำด มหำวิทยำลัยซำน
ฟรำนซิสโก
รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ
- ปริ ญญำตรี คณะ Business
Economics สำขำกำรธนำคำร
มหำวิทยำลัยซำน ฟรำนซิสโก
รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ
- ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
(IOD) Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น 9/2547

สัดส่ วน
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
คูส่ มรสของ 14.40 2550 - ปั จจุบนั - ประธำนกรรมกำร
บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด
- ให้ บริ กำรรถ
นำงสมหะทัยฯ
- ประธำน
(มหำชน)
โดยสำรรับส่ง
กรรมกำรบริ หำร
พนักงำน

หน้ ำ 1

2554 – ปั จจุบนั - ประธำนกรรมกำร

บริ ษัทโกลบอล เอ็นไวรอน
เมนทอล เทคโนโลยี จำกัด

- ให้ บริ กำรบำบัด
น ้ำเสีย

2551 – ปั จจุบนั - ประธำนกรรมกำร

บริ ษัท ชีวำทัย จำกัด

- ดำเนินกำรด้ ำน
อสังหำริ มทรัพย์

2551 – ปั จจุบนั - รองประธำน
กรรมกำร

บริ ษัท บำงกอกคริ สตัล จำกัด - ผลิตและค้ ำส่ง อิฐ
แก้ ว กระเบื ้องโม
เสด

2550 – ปั จจุบนั - ประธำน
กรรมกำรบริ หำร

บริ ษัท พำรำกอน คำร์ เรนทัล - ให้ เช่ำยำนยนต์
จำกัด
ชนิดนัง่ ส่วนบุคคล

2548 – ปั จจุบนั - กรรมกำรผู้จดั กำร
ใหญ่

บริ ษัท ไทยศรี ประกันภัย
จำกัด (มหำชน)

2556 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท ชีวำทัย อินเตอร์ เชนจ์ - ค้ ำอสังหำ
จำกัด
ริ มทรัพย์

2540 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด

- กำรประกันวินำศ
ภัย

- ให้ บริ กำรเป็ นที่
ปรึกษำ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

1.

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
(ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท
ผู้บริหาร
(%)

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

2547 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท อมตะ ปิ โตรเลียม
จำกัด

2548 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท กรมดิษฐ์ พำร์ ค จำกัด - ให้ เช่ำอำคำร
พร้ อมทังให้
้ บริ กำร
และ
สำธำรณูปโภค

ปั จจุบนั

หน้ ำ 2

ตาแหน่ ง

- กรรมกำร

บริ ษัท กระจกไทย-อำซำฮี
จำกัด

- ให้ เช่ำ
อสังหำริ มทรัพย์
(เช่ำสถำนที่
ศูนย์กำรค้ ำพร้ อม
บริ กำร
สำธำรณูปโภคที่
เกี่ยวข้ อง)

- ประกอบกิจ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ
เช่น โรงงำนทำ
กระจก แก้ ว
ผลิตภัณฑ์เคมี อุต
หกรรมที่เกืยวกับ
กระจก

2537 – ปั จจุบนั - กรรมกำรบริ หำร

บริ ษัท คำเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด - ลิซซิง่ (ให้ เช่ำ
ทรัพย์สิน) เช่ำซื ้อ
รถยนต์ เครื่ องจักร
และทรัพย์สินอื่น –
บริ กำร

2545 – ปั จจุบนั - กรรมกำรบริ หำร

บริ ษัท ช้ ำงไอแลนด์ รี สอร์ ท
จำกัด

- รี สอร์ ทและสปำ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ลาดับ
1.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
(ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท
ผู้บริหาร
(%)

หน้ ำ 3

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

2551 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท ชีวำทัย ฮัพ ซูน จำกัด - ให้ เช่ำ ขำย ซื ้อ
และดำเนินงำน
ด้ ำน
อสังหำริ มทรัพย์

2551 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท ดีที แอนด์ จี จำกัด

2550 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท ทีทีแอล อุตสำหกรรม - ผลิตเส้ นด้ ำยและ
จำกัด (มหำชน)
ผ้ ำผืนจำหน่ำยทัง้
ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ

2557 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท ทุนไพบูลย์ จำกัด

- เข้ ำเป็ นหุ้นส่วน
จำกัดควำมรับผิด
ในห้ ำงหุ้นส่วน
จำกัดเป็ นผู้ถือหุ้น
ในบริ ษัทจำกัดและ
บริ ษัทมหำชน
จำกัด

2529 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท ไพบูลย์ธุรกิจ จำกัด

- ให้ เช่ำอำคำร
สถำนที่และ
เฟอร์ นิเจอร์

- เข้ ำเป็ นหุ้นส่วน
จำกัดควำม
รับผิดชอบในห้ ำง
หุ้นส่วนจำกัด หรื อ
เป็ นผู้ถือหุ้นใน
บริ ษัท

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ลาดับ
1.

2.

3.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
(ต่อ)

นำยวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
53 - ปริ ญญำโท คณะ
 รองประธำนกรรมกำร
พำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี
 กรรมกำรบริ หำร
สถำบันบัณฑิตบริ หำรธุรกิจศศิ
 ที่ปรึกษำ
นทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ปริ ญญำตรี คณะอุตสำหกรรม
- ไม่มี ศำสตร์ สำขำเครื่ องกลขนถ่ำย
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ ำพระนครเหนือ

นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
- กรรมกำร

- ประกำศนียบัตร สมำคม
ส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (IOD) Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 110/2557
49 - ปริ ญญำโท คณะ
พำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี
สถำบันบัณฑิตบริ หำรธุรกิจศศิ
นทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท
ผู้บริหาร
(%)

พี่ชำยของนำง
สมหะทัยฯ
ซึง่ เป็ นคูส่ มรส
ของ
นำยชำติชำยฯ

คูส่ มรสของ
นำยชำติชำยฯ
และน้ องสำว
นำยวิวฒ
ั น์ฯ

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน้ ำ 4

ประเภทธุรกิจ

2549 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท ไพลักษณ์ จำกัด

- ประกอบกิจกำร
โฮลดิ ้ง ลงทุนใน
สินทรัพย์

2536 – ปั จจุบนั - กรรมกำรบริ หำร

บริ ษัท สีมำธำนี จำกัด

- ห้ องพัก,อำหำร,
เครื่ องดื่ม,อื่นๆ

2557 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท อมตะ ทรำนสปอร์ ต
จำกัด

- ให้ เช่ำรถยนต์
พร้ อมบริ กำรอื่นที่
เกี่ยวข้ อง
- ให้ บริ กำรรถ
โดยสำรรับส่ง
พนักงำน

14.00 2558 – ปั จจุบนั - รองประธำน
2548 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
- กรรมกำรบริ หำร

2.40

ชื่อบริษัท

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด
(มหำชน)

2547 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท อมตะปิ โตรเลียม
จำกัด

- ให้ เช่ำ
อสังหำริ มทรัพย์

2546 – ปั จจุบนั - กรรมกำรผู้จดั กำร

บริ ษัท อมตะ ทรำนสปอร์ ต

- ให้ เช่ำรถยนต์
พร้ อมบริ กำรอื่นที่
เกี่ยวข้ อง

2546 - 2554

บริ ษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จำกัด - ให้ เช่ำ
อสังหำริ มทรัพย์

- กรรมกำร

2557 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด
(มหำชน)

- ให้ บริ กำรรถ
โดยสำรรับส่ง
พนักงำน

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

3.

นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
สมหะทัย กรมดิษฐ์
(ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา
มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำตรี คณะครุ ศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification
Program (DCP) รุ่ นที่
104/2551

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท
ผู้บริหาร
(%)

หน้ ำ 5

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

2555 – ปั จจุบนั - กรรมกำร
- ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริ หำร

บริ ษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด
(มหำชน)

- ลงทุนในบริ ษัทอื่น
(Holding
Company)

2555 – ปั จจุบนั - President
2547 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

Amata (Vietnam) Joint
Stock Company

- พัฒนำนิคม
อุตสำหกรรม

2550 – 2555

บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน่
จำกัด (มหำชน)

- อสังหำริ มทรัพย์
ในรู ปของกำร
พัฒนำนิคม
อุตสำหกรรมเพื่อ
ขำยให้ แก่
ผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรม

2554 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท โกลบอล เอ็นไวรอน
เมนทอล เทคโนโลยี จำกัด

- ให้ บริ กำรบำบัดน ้ำ
เสีย

2548 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด

- ให้ บริ กำรเป็ นที่
ปรึกษำ

2551 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท ชีวำทัย จำกัด

- ให้ เช่ำ กำรขำย
กำรซื ้อและ
ดำเนินงำนด้ ำน
อสังหำริ มทรัพย์

2557 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท ชีวำทัย อินเตอร์ เชนจ์ - ค้ ำอสังหำริ มทรัพย์
จำกัด

- ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
พัฒนำธุรกิจ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ลาดับ
3.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
(ต่อ)

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท
ผู้บริหาร
(%)

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2554 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

ปั จจุบนั
4.

5.

นำยปิ ยะ เตชำกูล
49 - ปริ ญญำโท คณะรัฐประศำสน
 กรรมกำร
ศำสตร์ สำขำบริ หำรรัฐกิจ
 กรรมกำรบริ หำร
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำร
 กรรมกำรบริ หำรควำม
ศำสตร์
เสี่ยง
- ปริ ญญำตรี คณะ
 กรรมกำรผู้จดั กำร
วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรม
เคมี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริ ม
- ไมมี สถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
(IOD) Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น 110/2557

ไม่มี

นำงสุวรรณี คำมัน่
- กรรมกำร
- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ

ไม่มี

(ชื่อ-สกุลเดิม)
สุวรรณี มะธิตะโน

62 - ปริ ญญำโท คณะแพทย์ศำสตร์
สำขำกำรพัฒนำชุมชน
มหำวิทยำลัยควีนส์ แลนด์ เมือง
บริ สเบน ประเทศออสเตรเลีย
- ปริ ญญำตรี สถิตศิ ำสตร์ บณ
ั ฑิต
แผนกวิชำสถิติ คณะ
พำณิชยศำสตร์ กำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation

ตาแหน่ ง

- กรรมกำร

17.50 2548 – ปั จจุบนั - กรรมกำร
- กรรมกำรบริ หำร
- กรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยง
- กรรมกำรผู้จดั กำร

-

หน้ ำ 6

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท อมตะ บี.กริ ม
เพำเวอร์ จำกัด

- ลงทุนในบริ ษัท
ต่ำงๆ เกี่ยวกับ
ธุรกิจพลังงำน

บริ ษัท อมตะ โฮลดิ ้ง จำกัด

- นำยหน้ ำ ตัวแทน
ส่งออก อำหำร
กระป๋ อง
- ให้ บริ กำรรถ
โดยสำรรับส่ง
พนักงำน

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด
(มหำชน)

2541 – ปั จจุบนั - หุ้นส่วนผู้จดั กำร

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรำนส์
เน็ต 2000

- ให้ บริ กำรขนส่ง
ทำงบก

2547 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท แก๊ สแอนด์เกียร์
โซลูชนั่ จำกัด

2557 – ปั จจุบนั - กรรมกำร
- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด
(มหำชน)

- จำหน่ำยอุปกรณ์
และเครื่ องใช้ ทำง
อุตสำหกรรม
- ให้ บริ กำรรถ
โดยสำรรับส่ง
พนักงำน

2551 - 2557

สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ

- รองเลขำธิกำร

- หน่วยงำนภำครัฐ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ลาดับ
5.

6.

7.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
นำงสุวรรณี คำมัน่
(ต่อ)

นำยกำชัย บุญจิรโชติ
- กรรมกำร
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- นำยธนพล
ประสำทเขตกำรณ์
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
- กรรมกำร
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ยง
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

-

53 -

49 -

-

-

Program (DCP) รุ่ นที่
118/2552
ประกำศนียบัตรหลักสูตร
Advance Audit Committee
Program (AACP) รุ่ นที่
27/2552
ปริ ญญำโท คณะนิติศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปริ ญญำตรี คณะนิตศิ ำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
(IOD) Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น 110/2557
ปริ ญญำเอก Electronic
Engineering
มหำวิทยำลัยโตเกียว
ประเทศญี่ปนุ่
ปริ ญญำโท Information and
Computer Sciences
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีโตโยฮำ
ชิ ประเทศญี่ปนุ่
ปริ ญญำตรี (เกียรติยมอันดับ
หนึง่ )คณะวิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
(IOD) หลักสูตรDirector
Certification Program (DCP)

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท
ผู้บริหาร
(%)

ไม่มี

ไม่มี

-

-

หน้ ำ 7

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

2557 – ปั จจุบนั - กรรมกำร
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด
(มหำชน)

- ให้ บริ กำรรถ
โดยสำรรับส่ง
พนักงำน

2529 – ปั จจุบนั - หัวหน้ ำสำนักงำน

สำนักกฎหมำยนิตพิ ล

- ที่ปรึกษำด้ ำน
กฎหมำย

2557 – ปั จจุบนั -

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด
(มหำชน)

- ให้ บริ กำรรถ
โดยสำรรับส่ง
พนักงำน

2557 – ปั จจุบนั - ผู้อำนวยกำร

โครงกำรควำมร่ วมมือ
ระหว่ำงคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ กบั
ภำคอุตสำหกรรม คณะ
วิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

- สถำบันกำรศึกษำ

2558 – ปั จจุบนั - กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ

บริ ษัท ชิลแมทซ์ จำกัด

- จำหน่ำยอุปกรณ์
ทำควำมเย็น

กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ยง

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ลาดับ
7.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
(ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา
รุ่ น 195/2557,
- ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
Finance for Non-Finance
Directors (FND) รุ่ น 20/2548

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท
ผู้บริหาร
(%)

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

นำยภำสกร เชี่ยวชำญกิจ
- ผู้จดั กำรฝ่ ำยซ่อมบำรุ ง
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

37 - ปริ ญญำตรี คณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม สำขำออกแบบ
เครื่ องกล
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำ
พระนครเหนือ

2557

ไม่มี

-

- รองกรรมกำร
ผู้จดั กำร

บริ ษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ - ให้ บริ กำรวงจร
จำกัด (มหำชน)
สื่อสำรควำมเร็ ว
สูง โดยเน้ นกำรใช้
โครงข่ำยเคเบิ ้ลใย
แก้ วนำแสง
บริ ษัท บูลฟิ นิกซ์อินโนเวชัน่
จำกัด

- ให้ บริ กำรทำง
วิศวกรรมและให้
คำปรึกษำด้ ำน
เทคนิค

2555 - 2557

- ผู้ช่วยอธิกำรบดี

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

- สถำบันกำร
ศึกษำ

2550 - 2554

- ผู้อำนวยกำร

สถำบันวิจยั และพัฒนำ
อุตสำหกรรมโทรคมนำคม
บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด
(มหำชน)

- หน่วยงำนภำครัฐ

2557 – ปั จจุบนั - ผู้จดั กำรฝ่ ำยซ่อม
บำรุ ง
2556

- Maintenance
Supervisor

2547 - 2555 - Engineer Head
Section
หน้ ำ 8

ประเภทธุรกิจ
- ให้ คำปรึกษำและ
ออกแบบห้ องเย็น

2555 – ปั จจุ บั น - กรรมกำร

8.

ชื่อบริษัท

- ให้ บริ กำรรถ
โดยสำรรับส่ง
พนักงำน

บริ ษัท เนชัน่ แนล สตำร์ ช
แอนด์ เคมิเคล (ไทยแลนด์)
จำกัด

- ส่งออก ขำยปลีก
ขำยส่งแป้งมัน
สำปะหลังแปรรู ป

บริ ษัท สยำมเดลมองเต้
จำกัด

- พืชผลไม้ บรรจุ
ภำชนะปิ ดผนึก

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ลาดับ
9.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

นำงสำวนิชำนันท์ รัตนเกตุ 44 - ปริ ญญำโท คณะบริ หำรธุรกิจ
- กรรมกำรบริ หำรควำม
(MBA) สำขำกำรตลำด
เสี่ยง
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ผู้จดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร- ปริ ญญำตรี คณะบริ หำรธุรกิจ
ระยอง
สำขำกำรตลำด มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
(ชื่อ-สกุลเดิม)

สัดส่ วน
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
2548 – ปั จจุบนั - ผู้จดั กำรฝ่ ำย
บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด
- ให้ บริ กำรรถ
ปฏิบตั กิ ำร-ระยอง
(มหำชน)
โดยสำรรับส่ง
พนักงำน
2550 – ปั จจุบนั - กรรมกำร

บริ ษัท เอ็น พี อำร์ ทรำนส์
ทัวร์ จำกัด

- ขนส่งผู้โดยสำร
ทำงบก

2556 – ปั จจุบนั - ผู้จดั กำรฝ่ ำย
ทรัพยำกรมนุษย์

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด
(มหำชน)

- ให้ บริ กำรรถ
โดยสำรรับส่ง
พนักงำน

2550 - 2556

- หัวหน้ ำแผนก
ทรัพยำกรมนุษย์
2552 – ปั จจุบนั - ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี

บริ ษัท บำงกอกโคมัตสุเซลส์ - จำหน่ำยอะไหล่
จำกัด
สินค้ ำ
บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด
- ให้ บริ กำรรถ
(มหำชน)
โดยสำรรับส่ง
พนักงำน

2557 – ปั จจุบนั - ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรเงิน
และควบคุม

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด
(มหำชน)

- ให้ บริ กำรรถ
โดยสำรรับส่ง
พนักงำน

2549 - 2557 - ผู้ช่วยอำวุโส
ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริ ษัท สำนักงำน อีวำย
จำกัด

- สำนักงำนบัญชี

- นำงสำวณภำภรณ์ รัตนเกตุ

10.

นำยนฤบดี ยี่บญ
ุ ยันต์
- ผู้จดั กำรฝ่ ำยบุคคลและ
ธุรกำร

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี 11. นำงสำวพรรณี คูหำวัลย์
- ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี

34 - ปริ ญญำตรี คณะบริ หำรธุรกิจ
สำขำกำรบริ หำรทรัพยำกรมนุษย์
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

36 - ปริ ญญำโท คณะบริ หำรธุรกิจ
(MBA) สำขำวิชำกำรบัญชี
บริ หำร วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์
(ชื่อ-สกุลเดิม)
มหำวิทยำลัยบูรพำ
- ไม่มี - ปริ ญญำตรี คณะบัญชี สำขำ
บัญชี มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ
12. นำงสำวโชติกำ วีระศิลป์
31 - ปริ ญญำตรี คณะบัญชี สำขำ
- ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและ
บัญชี มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ
ควบคุม

ไม่มี

-

ไม่มี

-

ไม่มี

-

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- นำงสำวจินตนำ วีระศิลป์

หน้ ำ 9

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

สัดส่ วน
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์
การถือ
อายุ
ทางครอบครัว
ลาดับ
รายชื่อ/ตาแหน่ ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
หุ้นใน
(ปี )
ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
13. นำยชัยยุทธ นวลสำย
41 - ปริ ญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์
ไม่มี
2557 – ปั จจุบนั - ผู้ช่วยผู้จดั กำรฝ่ ำย
บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด
- ให้ บริ กำรรถ
- กรรมกำรบริ หำรควำม
สำขำวิทยำศำสตร์ ควำม
ควำมปลอดภัยและ (มหำชน)
โดยสำรรับส่ง
เสี่ยง
ปลอดภัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ตรวจสอบ
พนักงำน
- ผู้ช่วยผู้จดั กำรฝ่ ำยควำม
รำชนคริ นทร์
ปลอดภัย
- ปริ ญญำตรี คณะบริ หำรธุรกิจ
2556 – 2557 - เจ้ ำหน้ ำที่ควำม
บริ ษัท สำปะหลังพัฒนำ
- ผลิตและจำหน่ำย
สำขำบริ หำรทรัพยำกรมนุษย์
ปลอดภัยวิชำชีพ
จำกัด
แป้งมันสำปะหลัง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำช
ดัดแปลง
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นคริ นทร์
- ไม่มี 2550 – 2556 - เจ้ ำหน้ ำที่ควำม
บริ ษัท ส.วชิรพันธุ์ ซีเนียร์
- บริ กำรบรรจุ
ปลอดภัยวิชำชีพ
จำกัด
ผลิตภัณฑ์หีบห่อ

หน้ ำ 10

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถอื หุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร
/ ผู้มีอานาจควบคุม
1. นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นำยวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
นำยปิ ยะ เตชำกูล
นำงสุวรรณี คำมัน่
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
นำยกำชัย บุญจิรโชติ
นำยชัยยุทธ นวลสำย

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

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1

2

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.โชติกำ วีระศิลป์

//

น.ส.นิชำนันท์ รัตนเกตุ

//

นำยนฤบดี ยี่บญ
ุ ยันต์

//

น.ส.พรรณี คูหำวัลย์

//

นำยภำสกร เชี่ยวชำญกิจ
//
หมำยเหตุ : 1) x = ประธำนกรรมกำร , xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรตรวจสอบ, xxxx = กรรมกำรอิสระ, @ = กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม, / = กรรมกำรบริ หำร, // = ผู้บริ หำร, /// = ผู้ถือหุ้น
2) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัทนัน้
3) * = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยกลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ (ประกอบด้ วย นำยชำติชำย พำนิชชีวะ / นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ / นำยพำทิศ พำนิชชีวะ / นำยสำริ ศ พำนิชชีวะ / เด็กหญิงอำภำ
พิศ พำนิชชีวะ)
4) ** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด (บริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด ถือหุ้นโดยกลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ 100%)
5) *** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (บริ ษัทชีวำทัย จำกัด ถือหุ้นโดยบริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด 51%)
6) **** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท คำเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหำชน) (บริ ษัท คำเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นโดยคุณชำติชำย พำนิชชีวะ 99.99%)
7) ^ = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จำกัด (บริ ษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จำกัด ถือหุ้นโดยคุณวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ 11.76%)
หน้ ำ 11

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร /
ผู้มีอานาจควบคุม
1. นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นำยวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
นำยปิ ยะ เตชำกูล
นำงสุวรรณี คำมัน่
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
นำยกำชัย บุญจิรโชติ
นำยชัยยุทธ นวลสำย

บริษัทฯ
บมจ.เอทีพี 30

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
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.โชติกำ วีระศิลป์

//

น.ส.นิชำนันท์ รัตนเกตุ

//

นำยนฤบดี ยี่บญ
ุ ยันต์

//

น.ส.พรรณี คูหำวัลย์

//

นำยภำสกร เชี่ยวชำญกิจ
//
หมำยเหตุ : 1) x = ประธำนกรรมกำร , xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรตรวจสอบ, xxxx = กรรมกำรอิสระ, @ = กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม, / = กรรมกำรบริ หำร, // = ผู้บริ หำร, /// = ผู้ถือหุ้น
2) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัทนัน้
3) * = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยกลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ (ประกอบด้ วย นำยชำติชำย พำนิชชีวะ / นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ / นำยพำทิศ พำนิชชีวะ / นำยสำริ ศ พำนิชชีวะ / เด็กหญิงอำภำ
พิศ พำนิชชีวะ)
4) ** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด (บริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด ถือหุ้นโดยกลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ 100%)
5) *** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (บริ ษัทชีวำทัย จำกัด ถือหุ้นโดยบริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด 51%)
6) **** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท คำเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหำชน) (บริ ษัท คำเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นโดยคุณชำติชำย พำนิชชีวะ 99.99%)
7) ^ = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จำกัด (บริ ษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จำกัด ถือหุ้นโดยคุณวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ 11.79%)
หน้ ำ 12

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร /
ผู้มีอานาจควบคุม
1. นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นำยวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
นำยปิ ยะ เตชำกูล
นำงสุวรรณี คำมัน่
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
นำยกำชัย บุญจิรโชติ
นำยชัยยุทธ นวลสำย

บริษัทฯ
บมจ.เอทีพี 30

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
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.โชติกำ วีระศิลป์

//

น.ส.นิชำนันท์ รัตนเกตุ

//

นำยนฤบดี ยี่บญ
ุ ยันต์

//

น.ส.พรรณี คูหำวัลย์

//

นำยภำสกร เชี่ยวชำญกิจ
//
หมำยเหตุ : 1) x = ประธำนกรรมกำร , xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรตรวจสอบ, xxxx = กรรมกำรอิสระ, @ = กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม, / = กรรมกำรบริ หำร, // = ผู้บริ หำร, /// = ผู้ถือหุ้น
2) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัทนัน้
3) * = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยกลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ (ประกอบด้ วย นำยชำติชำย พำนิชชีวะ / นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ / นำยพำทิศ พำนิชชีวะ / นำยสำริ ศ พำนิชชีวะ / เด็กหญิงอำภำ
พิศ พำนิชชีวะ)
4) ** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด (บริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด ถือหุ้นโดยกลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ 100%)
5) *** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (บริ ษัทชีวำทัย จำกัด ถื อหุ้นโดยบริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด 51.00%)
6) **** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท คำเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหำชน) (บริ ษัท คำเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นโดยคุณชำติชำย พำนิชชีวะ 99.99%)
7) ^ = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จำกัด (บริ ษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จำกัด ถือหุ้นโดยคุณวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ 11.76%)
หน้ ำ 13

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร /
ผู้มีอานาจควบคุม
1. นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นำยวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
นำยปิ ยะ เตชำกูล
นำงสุวรรณี คำมัน่
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
นำยกำชัย บุญจิรโชติ
นำยชัยยุทธ นวลสำย

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

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
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.โชติกำ วีระศิลป์

//

น.ส.นิชำนันท์ รัตนเกตุ

//

นำยนฤบดี ยี่บญ
ุ ยันต์

//

น.ส.พรรณี คูหำวัลย์

//

นำยภำสกร เชี่ยวชำญกิจ
//
หมำยเหตุ : 1) x = ประธำนกรรมกำร , xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรตรวจสอบ, xxxx = กรรมกำรอิสระ, @ = กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม, / = กรรมกำรบริ หำร, // = ผู้บริ หำร, /// = ผู้ถือหุ้น
2) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัทนัน้
3) * = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยกลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ (ประกอบด้ วย นำยชำติชำย พำนิชชีวะ / นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ / นำยพำทิศ พำนิชชีวะ / นำยสำริ ศ พำนิชชีวะ / เด็กหญิงอำภำ
พิศ พำนิชชีวะ)
4) ** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด (บริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด ถือหุ้นโดยกลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ 100%)
5) *** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (บริ ษัทชีวำทัย จำกัด ถื อหุ้นโดยบริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด 51.00%)
6) **** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท คำเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหำชน) (บริ ษัท คำเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นโดยคุณชำติชำย พำนิชชีวะ 99.99%)
7) ^ = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จำกัด (บริ ษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จำกัด ถือหุ้นโดยคุณวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ 11.76%)
หน้ ำ 14

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร /
ผู้มีอานาจควบคุม
1. นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นำยวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
นำยปิ ยะ เตชำกูล
นำงสุวรรณี คำมัน่
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
นำยธนพล บุญจิรโชติ
นำยชัยยุทธ นวลสำย

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

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
21

22

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

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

23

24

25

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

///(25.00%)**

///(25.00%)**

xx,@

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

น.ส.โชติกำ วีระศิลป์

//

น.ส.นิชำนันท์ รัตนเกตุ

//

นำยนฤบดี ยี่บญ
ุ ยันต์

//

น.ส.พรรณี คูหำวัลย์

//

นำยภำสกร เชี่ยวชำญกิจ
//
หมำยเหตุ : 1) x = ประธำนกรรมกำร , xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรตรวจสอบ, xxxx = กรรมกำรอิสระ, @ = กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม, / = กรรมกำรบริ หำร, // = ผู้บริ หำร, /// = ผู้ถือหุ้น
2) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัทนัน้
3) * = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยกลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ (ประกอบด้ วย นำยชำติชำย พำนิชชีวะ / นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ / นำยพำทิศ พำนิชชีวะ / นำยสำริ ศ พำนิชชีวะ / เด็กหญิงอำภำ
พิศ พำนิชชีวะ)
4) ** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด (บริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด ถือหุ้นโดยกลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ 100%)
5) *** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (บริ ษัทชีวำทัย จำกัด ถื อหุ้นโดยบริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด 51.00%)
6) **** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท คำเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหำชน) (บริ ษัท คำเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นโดยคุณชำติชำย พำนิชชีวะ 99.99%)
7) ^ = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จำกัด (บริ ษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จำกัด ถือหุ้นโดยคุณวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ 11.76%)
หน้ ำ 15

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร /
ผู้มีอานาจควบคุม
1. นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นำยวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
นำยปิ ยะ เตชำกูล
นำงสุวรรณี คำมัน่
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
นำยธนพล บุญจิรโชติ
นำยชัยยุทธ นวลสำย

บริษัทฯ
บมจ.เอทีพี 30

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
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.โชติกำ วีระศิลป์

//

น.ส.นิชำนันท์ รัตนเกตุ

//

นำยนฤบดี ยี่บญ
ุ ยันต์

//

น.ส.พรรณี คูหำวัลย์

//

นำยภำสกร เชี่ยวชำญกิจ
//
หมำยเหตุ : 1) x = ประธำนกรรมกำร , xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรตรวจสอบ, xxxx = กรรมกำรอิสระ, @ = กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม, / = กรรมกำรบริ หำร, // = ผู้บริ หำร, /// = ผู้ถือหุ้น
2) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัทนัน้
3) * = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยกลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ (ประกอบด้ วย นำยชำติชำย พำนิชชีวะ / นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ / นำยพำทิศ พำนิชชีวะ / นำยสำริ ศ พำนิชชีวะ / เด็กหญิงอำภำ
พิศ พำนิชชีวะ)
4) ** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด (บริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด ถือหุ้นโดยกลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ 100%)
5) *** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (บริ ษัทชีวำทัย จำกัด ถื อหุ้นโดยบริ ษัท ชำติชีวะ จำกัด 51.00%)
6) **** = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท คำเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหำชน) (บริ ษัท คำเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นโดยคุณชำติชำย พำนิชชีวะ 99.99%)
7) ^ = สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผ่ำนบริ ษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จำกัด (บริ ษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จำกัด ถือหุ้นโดยคุณวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ 11.76%)
หน้ ำ 16

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
รายชื่อบริษัท

1.
2.
3.
4.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด

ดำเนินธุรกิจให้ บริกำรบำบัดน ้ำเสีย

บริษัท ชำติชีวะ จำกัด

ดำเนินธุรกิจให้ บริกำรเป็ นที่ปรึกษำ

บริษัท ชีวำทัย จำกัด

ดำเนินธุรกิจให้ เช่ำ กำรขำย กำรซื ้อและดำเนินงำนด้ ำนอสังหำริมทรัพย์

บริษัท ชีวำทัย อินเตอร์ เชนจ์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจค้ ำอสังหำริมทรัพย์
ดำเนินธุรกิจให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (เช่ำสถำนทีศ่ นู ย์กำรค้ ำ พร้ อมบริกำร
สำธำรณูปโภคที่เกี่ยวข้ อง)

5. บริษัท อมตะ ปิ โตรเลียม จำกัด
6. บริษัท กรมดิษฐ์ พำร์ ค จำกัด

ดำเนินธุรกิจให้ เช่ำอำคำร พร้ อมทังให้
้ บริกำรและสำธำรณูปโภค

7. บริษัท กระจกไทย-อำซำฮี จำกัด

ดำเนินธุรกิจประกอบกิจอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น โรงงำนทำกระจก แก้ ว ผลิตภัณฑ์
เคมี อุตหกรรมที่เกืยวกับกระจร

8. บริษัท แก๊ สแอนด์เกียร์ โซลูชนั่ ส์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์และเครื่องใช้ ทำงอุตสำหกรรม - ค้ ำปลีก,ค้ ำส่ง
ดำเนินธุรกิจลิซซิ่ง (ให้ เช่ำทรัพย์สิน) เช่ำซื ้อรถยนต์ เครื่องจักร และทรัพย์สินอื่น –
บริกำร

9. บริษัท คำเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหำชน)
10. บริษัท ช้ ำงไอแลนด์ รีสอร์ ท จำกัด
11. บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด
12. บริษัท ชีวำทัย ฮัพ ซูน จำกัด

ดำเนินธุรกิจรีสอร์ ทและสปำ
ดำเนินธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์และระบบปรับอำกำศ - นำเข้ ำ,ค้ ำปลีก,ค้ ำส่ง
ดำเนินธุรกิจให้ เช่ำ ขำย ซื ้อและดำเนินงำนด้ ำนอสังหำริมทรัพย์
ดำเนินธุรกิจเข้ ำเป็ นหุ้นส่วนจำกัดควำมรับผิดชอบในห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็ นผู้
ถือหุ้นในบริษัท

13. บริษัท ดีที แอนด์ จี จำกัด
14. ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรำนส์เน็ต 2000
15. บริษัท ทีทีแอล อุตสำหกรรม จำกัด (มหำชน)

ดำเนินธุรกิจให้ บริกำรขนส่งทำงบก
ดำเนินธุรกิจผลิตเส้ นด้ ำยและผ้ ำผืนจำหน่ำยทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ
ดำเนินธุรกิจเข้ ำเป็ นหุ้นส่วนจำกัดควำมรับผิดในห้ ำงหุ้นส่วนจำกัดเป็ นผู้ถือหุ้นใน
บริษัทจำกัดและบริษัทมหำชนจำกัด

16. บริษัท ทุนไพบูลย์ จำกัด
17. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหำชน)
18. บริษัท บลูฟินิกซ์อินโนเวชัน่ จำกัด
19. บริษัท บำงกอก คริสตัล จำกัด

ดำเนินธุรกิจกำรประกันวินำศภัย
ดำเนินธุรกิจบริกำรทำงวิศวกรรมและให้ คำปรึกษำทำงเทคนิค
ดำเนินธุรกิจอิฐแก้ ว กระเบื ้องโมเสด
ดำเนินธุรกิจให้ เช่ำยำนยนต์ชนิดนัง่ ส่วนบุคคลรถกระบะ รถตู้และรถขนำดเล็กที่
คล้ ำยกัน

20. บริษัท พำรำกอน คำร์ เรนทัล จำกัด
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

บริษัท ไพบูลย์ธุรกิจ จำกัด

ดำเนินธุรกิจให้ เช่ำอำคำรสถำนที่และเฟอร์ นิเจอร์

บริษัท ไพลักษณ์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจประกอบกิจกำรโฮลดิ ้ง ลงทุนในสินทรัพย์

บริษัท สีมำธำนี จำกัด

ดำเนินธุรกิจห้ องพัก,อำหำร,เครื่องดื่ม,อื่นๆ

บริษัท อมตะ ทรำนสปอร์ ต จำกัด

ดำเนินธุรกิจให้ เช่ำรถยนต์ พร้ อมบริกำรอื่นที่เกี่ยวข้ อง

บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทต่ำงๆ เกี่ยวกับธุรกิจพลังงำน

บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหำชน)

ดำเนินธุรกิจประกอบกิจกำรลงทุนในบริษัทอื่นๆ

บริษัท อมตะ โฮลดิ ้ง จำกัด

ดำเนินธุรกิจนำยหน้ ำ ตัวแทน ส่งออก อำหำรกระป๋ อง
ดำเนินธุรกิจให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (ที่ดิน พื ้นที่) พร้ อมกำรให้ บริกำรที่เกี่ยวข้ อง
(สำธำรณูปโภค) จำหน่ำยหนังสือ แผ่นดีวีดีและซีดี

28. บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จำกัด

หน้ ำ 17

