
ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 
1. ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
 
1.1 Dr. Huynh Ngoc Phien    
อายุ  72  ปี     
ไม่เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ(ตามขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระท่ีแนบทา้ย) 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ         30  สิงหาคม 2555 
ตาํแหน่งในบริษัท  รองประธานกรรมการ  
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท  3 ปี   4 เดือน 
การศึกษา  Bachelor’s degree of Science in Mathematical Education, Hue University, 

Vietnam 
  Bachelor’s degree of Art in Mathematics, Faculty of Science, Hue University, 

Vietnam 
   Master’s degree of Science in Water Resources Engineering, Asian Institute of 

Technology, Thailand 
   Doctor’s degree of  Technical Science in Water Resources Engineering, Asian 

Institute of Technology, Thailand 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่นท่ี 108/2014  
ประสบการณ์  กรรมการผูจ้ดัการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company 
ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบัน  ประธานกรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company 
หลกัเกณฑ์ / วธีิการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษทัฯ (รายละเอียดในหนงัสือเชิญ 

ประชุมหนา้ 3) 
 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไม่มีประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
 2. ไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วเีอน็ ในรอบปีท่ีผา่นมา 
 
หมายเหตุ - เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัปี 2558 จาํนวน 4 คร้ัง จากทั้งหมด 5 คร้ัง  
 - เขา้ประชุมผูถื้อหุน้ปี 2558 จาํนวน - คร้ัง จากทั้งหมด  คร้ัง 

 
 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 
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1.2 ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม   
อายุ  66  ปี     
ไม่เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ(ตามขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระท่ีแนบทา้ย) 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ          30 สิงหาคม 2555 
ตาํแหน่งในบริษัท  กรรมการ 
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท  3 ปี   4 เดือน 
การศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern, 

สหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, University of Illinois at Urbana-Champaign, 

สหรัฐอเมริกา 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 
  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  หลกัสูตร The Role of Chairman (RCM) 
  หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 
ประสบการณ์  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยเรทต้ิงแอนดอิ์นฟอร์เมชัน่เซอร์วสิ จาํกดั (ทริส) 
  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั 
  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย 
ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บมจ. ปริญสิริ 
  ประธานกรรมการ บจ. พนัธวณิช 
  กรรมการผูจ้ดัการ มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ (IRDP) 
หลกัเกณฑ์ / วธีิการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษทัฯ (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุม

หนา้ 3) 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไม่มีประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
 2. ไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วเีอน็ ในรอบปีท่ีผา่นมา 
หมายเหตุ - เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัปี 2558 จาํนวน 4 คร้ัง จากทั้งหมด 5 คร้ัง  
 - เขา้ประชุมผูถื้อหุน้ปี 2558 จาํนวน  คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 
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1.3  นางสมหะทยั พานิชชีวะ   
อายุ  50  ปี     
ไม่เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ(ตามขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระท่ีแนบทา้ย) 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ         30 สิงหาคม 2555 
ตาํแหน่งในบริษัท  กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท  3 ปี   4 เดือน 
การศึกษา  ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ศศินทร์ 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 104/2008 
ประสบการณ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีพฒันาธุรกิจ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั 
ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบัน  กรรมการ บริษทั เอทีพี 30 จาํกดั (มหาชน) 
  กรรมการและPresident Amata (Vietnam) Joint Stock Company 
  กรรมการ บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน)  
  กรรมการ บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จาํกดั 
  กรรมการ บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจาํกดั 
  กรรมการ บริษทั ชาติชีวะ จาํกดั 
  กรรมการ บริษทั อมตะโฮลด้ิง จาํกดั 
  President, Amata Asia Limited 
หลกัเกณฑ์ / วธีิการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษทัฯ (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุม

หนา้ 3) 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไม่มีประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
 2. ไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วเีอน็ ในรอบปีท่ีผา่นมา 
หมายเหตุ - เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัปี 2558 จาํนวน 5 คร้ัง จากทั้งหมด 5 คร้ัง  
 - เขา้ประชุมผูถื้อหุน้ปี 2558 จาํนวน  คร้ัง จากทั้งหมด  คร้ัง 
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. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ วเีอน็ (มหาชน) ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ ณ. 31 ธันวาคม 2558 
 

    ผู้ได้รับการเสนอช่ือ จํานวนหุ้น คดิเป็น%ของหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียง 
1. Dr. Huynh Ngoc Phien 6,249,760 หุน้                0.67% 
2. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม    340,000 หุน้                0.04% 
3. นางสมหะทยั พานิชชีวะ 2,805,600 หุน้                 0.30% 
   

 
. ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กจิการอืน่ 
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กจิการอืน่
(ที่ไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบียน) 

การดาํรงตําแหน่งใน
บริษัท/กจิการที่แข่งขัน
หรืออาจทําให้เกดิ
ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

1. Dr. Huynh Ngoc Phien ไม่มี  1 แห่ง ไม่มี 
2. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 1 แห่ง ประธานกรรมการ บมจ. ปริญสิริ 2 แห่ง ไม่มี 
3. นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1 แห่ง กรรมการ บริษทั เอทีพี 30 จาํกดั (มหาชน) 7 แห่ง ไม่มี 

 
 
4. ลกัษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์  
1 Dr. Huynh Ngoc Phien การถือหุ้นในบริษทั  
 - จาํนวนหุน้ 6,249,760 หุน้ 
 - สดัส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.67% 
 เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/บริษทัยอ่ย ไม่เป็น 
 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/

บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง  ปี ท่ีผา่นมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง 
หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

ไม่เป็น 

 - เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษา
กฎหมาย) 

ไม่เป็น 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/
บริการ/การใหกู้ย้มืหรือการกูย้มืเงิน) 

ไม่มี 
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ผู้ได้รับการเสนอช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์  
2. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม การถือหุ้นในบริษทั  
 - จาํนวนหุน้ 340,000 หุน้ 
 - สดัส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด .4% 
 เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/บริษทัยอ่ย ไม่เป็น 
 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/

บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง  ปี ท่ีผา่นมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง 
หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

ไม่เป็น 

 - เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษา
กฎหมาย) 

ไม่เป็น 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/
บริการ/การใหกู้ย้มืหรือการกูย้มืเงิน) 

ไม่มี 

   
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ การถือหุ้นในบริษทั  
 - จาํนวนหุน้ 2,805,600 หุน้ 
 - สดัส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.30% 
 เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/บริษทัยอ่ย เป็นนอ้งสาวของนายวกิรม 

กรมดิษฐ ์ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารและ
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูถื้อหุน้
รายใหญ่ 

 การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั/บริษทัย่อย/
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบันหรือ
ในช่วง  ปี ท่ีผา่นมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง 
หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

ไม่เป็น 

 - เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษา
กฎหมาย) 

ไม่เป็น 

 - มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินค้า/
บริการ/การใหกู้ย้มืหรือการกูย้มืเงิน) 

ไม่มี 
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ข้อกาํหนดคุณสมบัติกรรมการอสิระของบริษัทเท่ากบัข้อกาํหนดขั้นตํา่ของ ก.ล.ต และตลาดหลกัทรัพย์ดังนี ้
 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั (บริษทัพ่ีนอ้ง) หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งในปัจจุบนัและก่อน
เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 
3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็น
การขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตนทั้งในปัจจุบนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ดงัน้ี 

3.1 ไม่เป็นผูส้อบบญัชี ทั้งน้ี ใหร้วมถึงการไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วน
ผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชีตน้สังกดั 

3.2 ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นเป็นตน้ ท่ีมี
มูลค่าการใหบ้ริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ใหร้วมถึงการไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วน
ผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการวชิาชีพอ่ืนๆ 

3.3 ไม่ไดรั้บประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีส่วนไดเ้สีย จากการทาํธุรกรรมทางการคา้หรือธุรกิจ ไดแ้ก่ รายการท่ี
เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือรายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 20 ลา้นบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ โดยใหน้บัรวมมูลค่ารายการในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ทั้งน้ีให้รวมถึงการไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือ
หุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว 

 
4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 
5. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
 
6. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมี
นยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ
หน่ึงของจาํนวนหุน้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบั
กิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 
7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 
 
8. สามารถดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 
9. สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ไดโ้ดยอิสระ 
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10. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นวา่ไม่สมควรเป็นผูบ้ริหารตามขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
11. ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาวา่ไดก้ระทาํความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนั
การเงิน กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวติ กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภยั กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการเงินในทาํนองเดียวกนัไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ
ตามกฎหมายนั้น ทั้งน้ี ในความผิดเก่ียวกบัการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ หรือการบริหารงานท่ีมี
ลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต 
 
12. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 
13. หากมีคุณสมบติัตามขอ้ 1-12 กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั (บริษทัพี่นอ้ง) หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการ
ตดัสินใจแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ไดโ้ดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
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