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รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งต้ังแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อ – นามสกลุ   นางสมหะทัย พานิชชีวะ 
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร 
วันเดือนปีเกิด 22 พฤษภาคม 2509 
อายุ    55 ปี 
สัญชาติ    ไทย 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง  กรรมการ  
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้
ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  13 ปี 1 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันท่ี 13 มีนาคม 2551) 
การศึกษา - ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การทำงาน  - กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร์ จำกัด 

- ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธรุกิจ บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท โคล อมตะ จำกัด 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มที มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด  
- QA Supervisor บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  

หลักสูตรการอบรม   - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2551 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่น 9  
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นท่ี 1)  
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นท่ี 8 
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นท่ี 1  

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)  
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)   
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• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 8 แห่ง 
2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ โครงการเมืองอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ลองถั่น 
2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร Amata Asia Limited 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด  
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด  
2547 - ปัจจุบัน Director President Amata City Bien Hoa Joint Stock Company  
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาติชีวะ จำกัด  
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกดั 
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว  

• กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว- 
การถือหุ้นในบริษัท    1,298,076 หุ้น สัดส่วน 0.10% (ณ 31 ธันวาคม 2563) 
จำนวนคร้ัง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563  

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งเข้าประชุม 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร   12 ครั้งเข้าประชุม 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

อื่นๆ         ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดทีเ่กี่ยวกับทรัพย์ซึ่งกระทำโดยสุจรติ 
ข้อมูลเพ่ิมเติมของกรรมการ 

1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท 

2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ
บริษัท 
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รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งต้ังแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อ – นามสกลุ   นายบุญ ชุน เกียรต ิ  
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร  

กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
วันเดือนปีเกิด 3 กรกฎาคม 2517 
อายุ    47 ปี 
สัญชาติ    สิงคโปร ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง  กรรมการ  
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้
ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  13 ปี 1 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันท่ี 13 มีนาคม 2551) 
การศึกษา - ปริญญาตรี Faculty of Accountancy, Nanyang Technological University, Singapore  

- CFA Charterholder 
- Chartered Accountant (Singapore)  

ประสบการณ์การทำงาน  - Non-Executive Director & Finance Director TEE Land Ltd., Singapore 
- Director Viet-TEE Co., Ltd. Vietnam  
- กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด  
- กรรมการ บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด  
- กรรมการ บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกดั  
- กรรมการ บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกดั 
- กรรมการ บริษัท ออสก้า พร็อพเพอร์ตี้ เมนเนจเม้นท์ จำกดั  

หลักสูตรการอบรม   - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2555 
- หลักสูตร mai Sustainability Strategy Program ปี 2563   

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- 
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• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการผู้จดัการ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการผู้จดัการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด 
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด 
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จำกัด 
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จำกัด  
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมอาคารชุดไทย  

• กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :  -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว- 
การถือหุ้นในบริษัท     -ไม่มี- 
จำนวนคร้ัง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7 ครั้งเข้าประชุม 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร  12 ครั้งเข้าประชุม 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการกำกับดแูลกิจการ  4 ครั้งเข้าประชุม 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 4 ครั้งเข้าประชุม 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

อื่นๆ          ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดทีเ่กี่ยวกับทรัพย์ซึ่งกระทำโดยสุจรติ 
ข้อมูลเพ่ิมเติมของกรรมการ 

1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท 

2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ
บริษัท 
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รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งต้ังแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อ – นามสกลุ   นายพินิจ หาญพาณิชย์   
ตำแหน่ง    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
วันเดือนปีเกิด 22 มีนาคม 2499 
อายุ    65 ปี 
สัญชาติ    ไทย 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง  กรรมการ / กรรมการอสิระ 
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้
ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวม
ระยะเวลาที่ผ่านมา 2 ปี 7 เดือนต่อเนื่องกันและระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระตามที่เสนอใน
ครั้งนี้อีก 3 ปี รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 7 เดือน และ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าในฐานะกรรมการ
อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  2 ปี 7 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันท่ี 12 กันยายน 2561) 
การศึกษา - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์การทำงาน  - ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 

- อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   

หลักสูตรการอบรม   - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง 
2559 - ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ กระทรวงมหาดไทย  

• กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว- 
การถือหุ้นในบริษัท       -ไม่มี- 
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จำนวนคร้ัง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7 ครั้งเข้าประชุม 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4 ครั้งเข้าประชุม 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

อื่นๆ        ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดทีเ่กี่ยวกับทรัพย์ซึ่งกระทำโดยสุจรติ 
ข้อมูลเพ่ิมเติมของกรรมการ 

1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท 

2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ
บริษัท 

 
 


