
39บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

 

 

ข้อมูลเ�ิ�มเตมิของกรรมการ 

1. ได้รับการกลั�นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่เป็นบุคคลที�มีความเหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบริษัท โดยไม่มีผู้ ถือหุ้น

เสนอชื�อบุคคลอื�น�ห้เป็นกรรมการบริษัท 

2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร�นกิจการอื�นที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส�าพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท� 

ชื�อ – นามสกุล นางสมหะทยั พานิชชีวะ         

ตําแหน่ง กรรมการ / กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท 

อายุ 52 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ประเ�ทกรรมการที��ะเสนอแต่งตั �ง กรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกบัข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดําเนินตามกระบวนการสรรหาและ

พิจารณาถ�งคุณสมบตัิและประสบการณ์ตามที�บริษัทต้องการและไม่มีลกัษณะต้องห้าม

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และก�หมายอื�นที�เกี�ยวข้อง  

�าํนวนปีที�เป� นกรรมการ 9 ปี 11 เดือน วนัที�เข้าเป็นกรรมการ (13 มีนาคม 2551) 

การศึกษา  - ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขาการจดัการ สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการที��ัด�ดยสมา�มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท�ทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 104/2008 

  

การดํารงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิ�การอื�น 

 กจิการที�เป็นบริษทัจดทะเบียน  

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ  / ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท อมตะ วีเอน็ จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการการลงทนุ   บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

 กจิการที�ไม่�ชบ่ริษทัจดทะเบียน 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กมลา �ีเนียร์ ลิ�วิ�ง จํากดั 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ์ จํากดั 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จํากดั 

2547 – ปัจจบุนั Director President Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 

2540 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชาติชีวะ จํากดั  

2538 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อมตะ โ�ลดิ �ง จํากดั 

 กจิการอื�นที�อาจทํา�ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี  

การถือหุ้นในบริษัท  625,000 หุ้น (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 ครั �ง  เข้าประชมุ 7 ครั �ง คิดเป็นร้อยละ 87.5 

การเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการชุดย่อย : ไม่มี 

อื�น� ไม่มีประวตักิารกระทําผดิอาญา�นความผดิที�เกี�ยวกบัทรัพย์���งกระทําโดยสุจริต 

รายนามและประวัตขิองกรรมการที�เสนอชื�อให้�ด้รับการแต่งตั �งแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

39 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256140

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

 

 

ข้อมูลเ�ิ�มเตมิของกรรมการ 

1. ได้รับการกลั�นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่เป็นบุคคลที�มีความเหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบริษัท 

    โดยไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลอื�น�ห้เป็นกรรมการบริษัท 

2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร�นกิจการอื�นที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส�าพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจ 

    กบับริษัทฯ 

3. ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท 

 

 

ชื�อ – นามสกุล Mr. Phua Cher Chew 

ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

อายุ 44 ปี 

สัญชาต ิ สงิคโปร์ 

ประเ�ทกรรมการที��ะเสนอแต่งตั �ง กรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกบัข้อเสนอ

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดําเนินตามกระบวนการสรรหา

และพิจารณาถ�งคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที�บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และก�หมายอื�นที�เกี�ยวข้อง  

�าํนวนปีที�เป� นกรรมการ 4 ปี 6 เดือน วนัที�เข้าเป็นกรรมการ (8 สงิหาคม 2556) 

การศกึษา  
 

ปริญญาตรี Faculty of Business, Central Queensland University 

การอบรมหลักสูตรกรรมการที��ัด�ดยสมา�มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท�ทย 

 Director Accreditation Program (DAP) Class 125/2016 

  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิ�การอื�น 

 กจิการที�เป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กจิการที�ไม่�ชบ่ริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กจิการอื�นที�อาจทํา�ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี  

การถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 ครั �ง  เข้าประชมุ 4 ครั �ง คิดเป็นร้อยละ 50 

การประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย : ไม่มี 

อื�น� ไม่มีประวตักิารกระทําผดิอาญา�นความผดิที�เกี�ยวกบัทรัพย์���งกระทําโดยสจุริต 

รายนามและประวัตขิองกรรมการที�เสนอชื�อให้�ด้รับการแต่งตั �งแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

40 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3



41บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

 

 

ข้อมูลเ�ิ�มเตมิของกรรมการ 

1. ได้รับการกลั�นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่เป็นบุคคลที�มีความเหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือ

หุ้นเสนอชื�อบคุคลอื�น�ห้เป็นกรรมการบริษัท 

2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร�นกิจการอื�นที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส�าพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

3. ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท 

ชื�อ – นามสกุล นายบญุ ชุน เกียรติ  

ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร /  

กรรมการผู้จดัการ / กรรมการกํากบัดแูลกิจการ /  

กรรมการบริหารความเสี�ยง /  

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษัท 

อายุ 44 ปี 

สัญชาต ิ สงิคโปร์ 

ประเ�ทกรรมการที��ะเสนอแต่งตั �ง กรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกบัข้อเสนอ

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดําเนินตามกระบวนการสรรหา

และพิจารณาถ�งคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที�บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และก�หมายอื�นที�เกี�ยวข้อง  

�าํนวนปีที�เป� นกรรมการ 9 ปี 11 เดือน วนัที�เข้าเป็นกรรมการ (13 มีนาคม 2551) 

การศกึษา  ปริญญาตรี Faculty of Accountancy, Nanyang Technological University, Singapore

 CFA, CPA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการที��ัด�ดยสมา�มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท�ทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 155/2012 

  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิ�การอื�น 

 กจิการที�เป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กจิการที�ไม่�ชบ่ริษทัจดทะเบียน 

- 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จํากดั 

- 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ์ จํากดั 

- 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชีวาทยั ฮพั ซูน จํากดั 

 กจิการอื�นที�อาจทํา�ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี  

การถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 การประชมุคณะกรรมการบริษัท  8 ครั �ง  เข้าประชมุ 8 ครั �ง คิดเป็นร้อยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ  1 / 1 ครั �ง 

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  3 / 3 ครั �ง 

อื�น� ไม่มีประวตักิารกระทําผดิอาญา�นความผดิที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซ��งกระทําโดยสจุริต 

รายนามและประวัตขิองกรรมการที�เสนอชื�อให้�ด้รับการแต่งตั �งแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3




