บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
Amata VN Public Company Limited
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
และ
Amata (Vietnam) Joint Stock Company

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. อมตะ วีเอ็น
ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง
1. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี)
65

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
วิทยาลัยแคลร์มอน

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท*
(31/12/57)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

-

2558 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการ

บมจ. อมตะ วีเอ็น

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding
Company)

2558 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บมจ. สโตนวัน

ผลิตและจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
หินอุตสาหกรรม
และทรายเพื่อใช้ใน
การก่อสร้าง
รวมถึงการ
ให้บริการด้านโลจิ
สติกส์ เพื่อการ
ขนส่งสินค้าและ
บริหารจัดการ
ควบคุม

2558 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน อสังหาริมทรัพย์
ในรูปของการ
พัฒนานิคม

ปริญญาโท รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ปริญญาเอก ภูมิภาค
ตะวันออกกลางศึกษา
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

หน้า 1

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)
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สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท*
(31/12/57)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายให้แก่
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม

2558 – ปัจจุบัน

ประธาน

2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บจ. อิงเกรส
ลงทุนในบริษัทอื่น
อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) (Holding
Company)

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการที่ปรึกษา

the Centre for
Humanitarian Dialogue

2556 – ปัจจุบัน

ธรรมศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันศึกษา

2556 – ปัจจุบัน

หน้า 2

ประธาน

the International
Institute for Democracy
and Electoral
Assistance (IDEA)

สถาบันออกแบบอนาคต

องค์การระหว่าง
ประเทศระดับ
รัฐบาล

องค์กรเจรจา
ต่อรอง

องค์กรออกแบบ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท*
(31/12/57)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเทศไทย (The
Future Innovative
Thailand Institute)

พิมพ์เขียวเพื่อ
อนาคตของสังคม
และประเทศชาติ

2556 – 2557

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันพระปกเกล้า

นิติบุคคลอยู่ใน
กากับดูแลของ
ประธานรัฐสภา
ดาเนินงาน
เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านวิชาการ

2556 – 2557

อาจารย์พิเศษประจา มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด
ศูนย์อิสลามศึกษา

สถาบันศึกษา

2551 - 2555

หน้า 3

ตาแหน่ง

เลขาธิการ

สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรืออาเซียน

องค์กรความ
ร่วมมือระดับ
ภูมิภาค โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือและความ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

อายุ
(ปี)
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ปริญญาตรี ครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท*
(31/12/57)

0.27%

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
มั่นคงทางการเมือง
การเจริญเติบโต
ทางการค้าและทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้ง
การพัฒนาทาง
สังคมของประเทศ
สมาชิก
ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding
Company)

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

บมจ. อมตะ วีเอ็น

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
ศศินทร์

2547 – ปัจจุบัน

กรรมการ
President

Amata (Vietnam) Joint
Stock Company

พัฒนานิคม
อุตสาหกรรม

Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่
104/2008

2551 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ชีวาทัย จากัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจ
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
เพื่อที่อยู่อาศัยและ
ธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

หน้า 4

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท*
(31/12/57)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

หน้า 5

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอทีพี 30 จากัด
(มหาชน)

ประกอบกิจการ
ขนส่งและขนถ่าย
สินค้า และคน
โดยสาร ทั้งทางบก
ทางน้า ทางอากาศ

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์
เชนจ์ จากัด

ประกอบธุรกิจ
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

2555 – ปัจจุบัน

ประธาน
คณะกรรมการการ
ลงทุน

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน อสังหาริมทรัพย์
ในรูปของการ
พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายให้แก่
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม
บริษัท โกลบอล เอ็นไว
รอนเมนทอล เทคโนโลยี
จากัด

ให้บริการบาบัดน้า
เสีย

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

3. Dr. Huynh Ngoc Phien
กรรมการ

อายุ
(ปี)
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Bachelor’s degree of
Science in Mathematical
Education, Hue

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท*
(31/12/57)

0.81%

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-

หน้า 6

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

2540 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2550 – 2555

ประธานเจ้าหน้าที่
พัฒนาธุรกิจ

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน อสังหาริมทรัพย์
ในรูปของการ
พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายให้แก่
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม

2549 – 2550

ผู้อานวยการอาวุโส
สายพัฒนาธุรกิจ

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน อสังหาริมทรัพย์
ในรูปของการ
พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายให้แก่
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ชาติชีวะ จากัด

บมจ. อมตะ วีเอ็น

ประเภทธุรกิจ
ให้บริการที่ปรึกษา
และลงทุนในบริษัท
อื่น

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding
Company)

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท*
(31/12/57)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

Amata (Vietnam) Joint
Stock Company

พัฒนานิคม
อุตสาหกรรม

2548 – 2555

กรรมการผู้จัดการ

Amata (Vietnam) Joint
Stock Company

พัฒนานิคม
อุตสาหกรรม

University, Vietnam
Bachelor’s degree of Art
in Mathematics, School
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
หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP), รุ่นที่ 108/2014
หน้า 7

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

4. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะ
เกษม
กรรมการ

อายุ
(ปี)
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ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท*
(31/12/57)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

0.04%

-

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. อมตะ วีเอ็น

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding
Company)

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ

Amata (Vietnam) Joint
Stock Company

พัฒนานิคม
อุตสาหกรรม

2553 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บจ. พันธวณิช

ธุรกิจออนไลน์

2552 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บมจ. ปริญสิริ

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Kellogg School of
Management,
Northwestern,
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
University of Illinois at
Urbana-Champaign,
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ, University of
Illinois at UrbanaChampaign,
สหรัฐอเมริกา
หน้า 8

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)
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สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท*
(31/12/57)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

0.04%

-

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. อมตะ วีเอ็น

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding
Company)

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ

Amata (Vietnam) Joint
Stock Company

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP)
หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP)
หลักสูตร The Role of
Chairman (RCM)
หลักสูตร Role of the
Compensation
Committee (RCC)
5. นางสาวทรงโฉม ตั้งนว
พันธ์
กรรมการ

53

ปริญญาตรี คณะศิลป
ศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP), รุ่น 100/2013

หน้า 9

พัฒนานิคม
อุตสาหกรรม

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

6. Mr. Do Ngoc Son
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี)
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Bachelor’s degree,
Faculty of Letras y
Artes, University of La
Habana, Cuba

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท*
(31/12/57)

0.04%

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP), รุ่นที่ 108/2014

หน้า 10

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

2550 – ปัจจุบัน

ผู้อานวยการฝ่าย
การตลาดและการ
ขาย

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. อมตะ วีเอ็น

2552 – ปัจจุบัน

กรรมการ

Amata (Vietnam) Joint
Stock Company

2545 – 2554

Assistant Minister,
Director General

Foreign Services

-

2549 - 2553

Ambassador

Foreign Services

-

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน อสังหาริมทรัพย์
ในรูปของการ
พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายให้แก่
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding
Company)
พัฒนานิคม
อุตสาหกรรม

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

7. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ปี)

68
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ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท*
(31/12/57)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

0.03%

-

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ. อมตะ วีเอ็น

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding
Company)

2541 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ. พีแอนด์พี อินเตอร์
คอร์ปอเรชั่น

บริการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2549 - 2553

กรรมการบริหาร

ธนาคารสินเอเซีย จากัด
(มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. อมตะ วีเอ็น

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding
Company)

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บจ. จัดหางาน แปซิฟิค
2000

จัดหางาน

2550 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่

Pacific 2000

จัดหางาน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of Wisconsin
at Madison, U.S.A
หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP), รุ่นที่ 89/2007

8. Mr. Mats Anders
Lundqvist
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

69

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP), รุ่นที่ 56/2006
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,
Stockholm School of
Economics, Sweden

0.03%

-

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP), รุ่นที่ 108/2014

หน้า 11

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

9. นายกัมพล ตติยกวี
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ

อายุ
(ปี)

55
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ปริญญาโท วิศวกรรมอุต
สาหการ
University of Texas at
Arlington

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท*
(31/12/57)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ (วิศว
เคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director
หน้า 12

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริหาร

(Singapore)
International
Recruitments Pte. Ltd.

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ. สไปคา

2533 - 2552

กรรมการ

บมจ. สแกนดิเนเวีย ลี
สซิ่ง

ให้เช่าซื้อรถยนต์
ให้เช่าแบบลีสซิ่ง

2557 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ

บมจ. อมตะ วีเอ็น

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding
Company)

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์

ที่ปรึกษาด้าน
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อโฆษณา

2553 – ปัจจุบัน
2553 – 2556

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

บมจ. วีรีเทล

จาหน่ายผลิตภัณฑ์
การทาป่าไม้ การ
ทาสวน

พัฒนาพื้นที่เชิง
พาณิชย์

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท*
(31/12/57)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

Certification Program
(DCP), รุ่นที่ 74/2549

10. นางสาวสุภาพร อัศรัสกร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

36

ปริญญาตรี บัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

-

ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

2553 – 2555

กรรมการ

คณะกรรมการกากับ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรทรวงการคลัง

2551 – 2553

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

บจ. พัทยาฟู๊ด อินดัสตรี้

อุตสาหกรรม
อาหาร

2549 – 2551

กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่

บมจ. อาหารสยาม

อุตสาหกรรม
อาหาร

2546 - 2549

กรรมการผู้จัดการ

2557 – ปัจจุบัน

ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชี

บจ. คิมบอล
อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศ
ไทย)
บมจ. อมตะ วีเอ็น

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
หน้า 13

ประเภทธุรกิจ
-

ผลิตและค้าชิ้นส่วน
อิเล็คทรอนิคส์
ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding
Company)

บริษัท ซินเจนทา ครอป ขายยาอารักขาพืช
โปรเทคชั่น จากัด
บริษัท โอเอชทีแอล

โรงแรมแมนดาริน

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท*
(31/12/57)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท
จากัด (มหาชน)
ขายยาอารักขาพืช

หมายเหตุ: นับรวมหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หน้า 14

ประเภทธุรกิจ
โอเรียนเต็ล
กรุงเทพ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของ บจ. Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

1. Dr. Huynh Ngoc Phien
ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี)
70
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Bachelor’s degree of
Science in Mathematical
Education, Hue
University, Vietnam

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท*
(30/09/57)
0.81%

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2548 – 2555

กรรมการผู้จัดการ

Bachelor’s degree of Art
in Mathematics, School 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,
หน้า 15

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

Amata (Vietnam) พัฒนานิคม
Joint Stock
อุตสาหกรรม
Company
บมจ. อมตะ วีเอ็น

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding
Company)
พัฒนานิคม
อุตสาหกรรม

Amata (Vietnam) พัฒนานิคม
Joint Stock
อุตสาหกรรม
Company

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท*
(30/09/57)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-

-

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

-

2552 – ปัจจุบัน

รองประธาน
กรรมการ

Amata (Vietnam) พัฒนานิคม
Joint Stock
อุตสาหกรรม
Company

-

2549– ปัจจุบัน

กรรมการ

Amata (Vietnam) พัฒนานิคม
Joint Stock
อุตสาหกรรม
Company

Thailand
หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP), รุ่นที่ 108/2014
2. Mr. Chu Thanh Son
รองประธานกรรมการ

55

Bachelor’s degree,
Faculty of National
Budget, University of
Finance, Vietnam
Master’s degree, iEMBA,
SOM, Asian Institute of
Technology, Thailand

3. Mr. Nguyen Minh Huy
กรรมการ

58

Master’s degree, Faculty
of General and Strategic,
Maastricht School of
Management, Netherland

หน้า 16

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

4. Ms. Pham Thi Thanh
Huong
กรรมการ
Vice President

อายุ
(ปี)
42

คุณวุฒิทางการศึกษา

Bachelor’s degree,
Accounting,
Banking University of Ho
Chi Minh City, Vietnam

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท*
(30/09/57)
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ
Vice President

2552 – ปัจจุบัน

กรรมการ

Amata (Vietnam)
Joint Stock
Company

พัฒนานิคม
อุตสาหกรรม

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ. อมตะ วีเอ็น

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding
Company)

Amata (Vietnam) พัฒนานิคม
Joint Stock
อุตสาหกรรม
Company

Master’s degree,
International Business
Management, Curtin
University, Australia
5. Mr. Do Ngoc Son
กรรมการ

65

Bachelor’s degree,
Faculty of Letras y Artes,
University of La Habana,
Cuba

0.04%

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP), รุ่นที่ 108/2014
2545 – 2554

หน้า 17

Assistant
Foreign services
Minister, Director
General

-

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

11. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมการ
President

อายุ
(ปี)

48

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท*
(30/09/57)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

2549 - 2553

Ambassador

Foreign services

-

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

บมจ. อมตะ วีเอ็น

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding
Company)

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
ศศินทร์

2547 – ปัจจุบัน

กรรมการ
President

Amata (Vietnam) พัฒนานิคม
Joint Stock
อุตสาหกรรม
Company

Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่
104/2008

2551 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ชีวาทัย
จากัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
เพื่อที่อยู่อาศัยและ
ธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอทีพี 30
จากัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ
ขนส่งและขนถ่าย
สินค้า และคน
โดยสาร ทั้งทางบก
ทางน้า ทางอากาศ

ปริญญาตรี ครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.27%

-

หน้า 18

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท*
(30/09/57)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

หน้า 19

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์
จากัด

2555 – ปัจจุบัน

ประธาน
คณะกรรมการการ
ลงทุน

บมจ. อมตะ คอร์
ปอเรชัน

อสังหาริมทรัพย์
ในรูปของการ
พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายให้แก่
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท โกลบอล
เอ็นไวรอน
เมนทอล
เทคโนโลยี จากัด

ให้บริการบาบัดน้า
เสีย

2540 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ชาติชีวะ
จากัด

ให้บริการที่ปรึกษา
และลงทุนในบริษัท
อื่น

ประกอบธุรกิจ
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

6. นายกัมพล ตติยกวี
กรรมการ

อายุ
(ปี)

55

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสา
หการ
University of Texas at
Arlington

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท*
(30/09/57)

-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-

ปริญญาตรี
หน้า 20

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

2550 – 2555

ประธานเจ้าหน้าที่
พัฒนาธุรกิจ

บมจ. อมตะ คอร์
ปอเรชัน

อสังหาริมทรัพย์
ในรูปของการ
พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายให้แก่
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม

2549 – 2550

ผู้อานวยการ
อาวุโสสายพัฒนา
ธุรกิจ

บมจ. อมตะ คอร์
ปอเรชัน

อสังหาริมทรัพย์
ในรูปของการ
พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายให้แก่
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม

2557 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ

บมจ. อมตะ วีเอ็น

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding
Company)

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์

ที่ปรึกษาด้าน
ประชาสัมพันธ์และ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท*
(30/09/57)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทธุรกิจ
สื่อโฆษณา

หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 74/2549
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2553 – ปัจจุบัน
2553 – 2556

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

บมจ. วีรีเทล

พัฒนาพื้นที่เชิง
พาณิชย์

2553 – 2555

กรรมการ

คณะกรรมการ
กากับนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
กรทรวงการคลัง

-

2551 – 2553

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

บจ. พัทยาฟู๊ด
อินดัสตรี้

อุตสาหกรรม
อาหาร

2549 – 2551

กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่

2546 - 2549

กรรมการผู้จัดการ บจ. คิมบอล
อิเล็คทรอนิคส์
(ประเทศไทย)

บมจ. อาหารสยาม อุตสาหกรรม
อาหาร
ผลิตและค้าชิ้นส่วน
อิเล็คทรอนิคส์

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

7. นายสุรกิจ เกียรติธนากร
Vice President

อายุ
(ปี)
48

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท*
(30/09/57)
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2558 – ปัจจุบัน

Vice President

Amata (Vietnam) พัฒนานิคม
Joint Stock
อุตสาหกรรม
Company

2557 – ปัจจุบัน

Deputy of CBO

บมจ. อมตะ คอร์
ปอเรชั่น

อสังหาริมทรัพย์
ในรูปของการ
พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายให้แก่
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม

2555 – 2557

Senior Vice
President
Business
Development

บริษัท ล็อกซเล่ย์
ไวร์เลส จากัด
(มหาชน)

จาหน่ายสินค้า
โทรคมนาคม และ
บริการส่งข้อมูล
ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์วิทยุ
คมนาคม

2550 - 2555

Head of Sales

Nokia Siemens
Network
Company

จาหน่ายสินค้าและ
บริการเกี่ยวกับ
เครือข่ายการ

Master of Science,
Communication & DSP
Imperial College
University of London

หน้า 22

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

8. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
กรรมการ

อายุ
(ปี)

65

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท*
(30/09/57)

0.04%

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Kellogg School of
Management,
Northwestern,
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
University of Illinois at
Urbana-Champaign,
สหรัฐอเมริกา

หน้า 23

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
สื่อสาร
โทรคมนาคม
ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding
Company)

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. อมตะ วีเอ็น

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ

Amata (Vietnam) พัฒนานิคม
Joint Stock
อุตสาหกรรม
Company

2553 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บจ. พันธวณิช

ธุรกิจออนไลน์
พัฒนา

2552 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บมจ. ปริญสิริ

อสังหาริมทรัพย์

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท*
(30/09/57)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ, University of Illinois
at Urbana-Champaign,
สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP)
หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP)
หลักสูตร The Role of
Chairman (RCM)
หลักสูตร Role of the
Compensation Committee
(RCC)

หน้า 24

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

9. นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์
กรรมการ

อายุ
(ปี)

53

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท*
(30/09/57)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

0.04%

-

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP), รุ่นที่ 100/2013

10. Mr. Osamu Sudo
Senior Marketing and
sales Manager

38

Bachelor’s degree of
Russian Literature, Soka
University, Japan

-

-

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ

Amata (Vietnam) พัฒนานิคม
Joint Stock
อุตสาหกรรม
Company

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. อมตะ วีเอ็น

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding
Company)

2550 – ปัจจุบัน

ผู้อานวยการฝ่าย
การตลาดและการ
ขาย

บมจ. อมตะ คอร์
ปอเรชัน

2558 – ปัจจุบัน

Senior Marketing Amata (Vietnam)
Joint Stock
and sales
Company
Manager

อสังหาริมทรัพย์
ในรูปของการ
พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายให้แก่
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม
พั ฒ น า นิ ค ม
อุตสาหกรรม

2550 - 2558
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Marketing

ชื่อบริษัท

บมจ. อมตะ คอร์
ปอเรชัน

ประเภทธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์
ในรูปของการ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท*
(30/09/57)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง
Executive

11. Ms. Lam Thi Dan An
Accounting and Finance
manager

42

Bachelor’s degree,
University of Economics,
Ho Chi Minh City,
Vietnam

0.03%

-

หมายเหตุ: นับรวมหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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2547 – ปัจจุบัน

Finance and
Accounting
manager

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายให้แก่
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม
Amata (Vietnam) พัฒนานิคม
Joint Stock
อุตสาหกรรม
Company

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

3. รายละเอียดการดารงตาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมบริษัทฯในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อ
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
Dr. Huynh Ngoc Phien
ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์
Mr. Do Ngoc Son
นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ
Mr. Mats Anders Lundqvist
นายกัมพล ตติยกวี
นางสาวสุภาพร อัศรัสกร
นายสุรกิจ เกียรติธนากร
Mr. Chu Thanh Son
Mr. Nguyen Minh Huy
Ms. Pham Thi Thanh Huong
Mr. Osamu Sudo
Ms. Lam Thi Dan An
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หมายเหตุ
X = ประธานกรรมการ
D = ประธานกรรมการตรวจสอบ
/// = กรรมการตรวจสอบ
*** = รองผู้อานวยการ

13

y = รองประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
* = ผู้อานวยการ
M= ผู้จัดการ
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C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
// = กรรมการอิสระ
** = กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง*
1. Amata (Vietnam) Joint Stock Company
2. บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน
3. บมจ. สโตนวัน
4. บจ. อิงเกรสอินดัสเตรียล (ไทยแลนด์)
5. บมจ. ชีวาทัย จากัด
6. บมจ. เอทีพี 30
7. บจ. ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
8. บจ. โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี
9. บจ. พีแอนด์พี อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
10. บจ. จัดหางาน แปซิฟิค 2000
11. Pacific 2000 (Singapore) International Recruitments Pte. Ltd.
12. บจ. สไปคา
13. บจ. ชาติชีวะ
14. บจ. พันธวณิช
15. บมจ. ปริญสิริ
16. บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์
17. บมจ. วีรีเทล
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