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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1  นายวิกรม กรมดิษฐ์ อายุ 63 ปี
 ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบท้าย) 
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มีนาคม 2533
 ต�าแหน่งในบริษัท  กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  25 ปี 10 เดือน
 การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน
    ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.)
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  ไม่มี

ประสบการณ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี แอนด์ เค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
    กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรมดิษฐ์ จ�ากัด
    กรรมการ Amata (Vietnam) Join Stock Company
    ประธานกรรมการบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  ประธานมูลนิธิอมตะ
    กรรมการบริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด
    กรรมการบริษัท อมตะ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ากัด
    กรรมการบริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จ�ากัด
    กรรมการบริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จ�ากัด

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  พจิารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ 
บริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)

คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน ในรอบปีที่ผ่านมา
หมายเหตุ - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2558 จ�านวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
  - เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 จ�านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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1.2 นายอนุชา สิหนาทกถากุล 57 ปี
 เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 (ตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบท้าย)
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2550
 ต�าแหน่งในบริษัท  กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ

กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  8 ปี 9 เดือน
 การศึกษา  ปริญญาตรี สาขาบัญชี และการบริหาร  Houston Baptist University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Houston, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  Director Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    Fellow Member ปี 2544
    Director Compensation ปี 2546
    Non-Executive Director  ปี 2547
    Board Failure and How to Fix it ปี 2547
    CEO Performance Evaluation  ปี 2547
    Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี 2548
ประสบการณ์  กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร  บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จ�ากัด(มหาชน)
    กรรมการ บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
    ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการด้านการธนาคาร และสถาบันการเงินวุฒิสภา
    กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท นวลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์นครราชสีมา จ�ากัด
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

จ�ากัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด
    กรรมการ Amata Asia Ltd.
    กรรมการ บริษัท ดาต้า เทคโนโลยี่ จ�ากัด 
    กรรมการ บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท แคปปิตัล โฟคัส จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท มูนแดนซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท มูนแดนซ์ บิสโทร จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท ดาต้า อิน โมชั่น จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท 888 พร็อพเพอร์ต็ จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท ไร่อาทิตย์ จ�ากัด
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  พจิารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ 

บริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)
คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน ในรอบปีที่ผ่านมา
หมายเหตุ - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2558 จ�านวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
  - เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2558 จ�านวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
  - เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนปี 2558 จ�านวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
  - เข้าประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีปี 2558 จ�านวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
  - เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 จ�านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
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2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ. 31 ธันวาคม 2558
 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ�านวนหุ้น คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
 1 นายวิกรม กรมดิษฐ์ 191,300,000 17.93
 2 นายอนุชา สิหนาทกถากุล 10,373,300 0.97

3. ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน
บริษัท/กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/
กิจการที่แข่งขันหรืออาจ

ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท

1. นายวิกรม กรมดิษฐ์ ไม่มี 5 แห่ง ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

2. นายอนุชา สิหนาทกถากุล 1 แห่ง กรรมการ และประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท โฟคัส 
ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

21 แห่ง ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์

1. นายวิกรม  กรมดิษฐ์ การถือหุ้นในบริษัท
- จ�านวนหุ้น
- สัดส่วนของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

191,300,000
17.93%

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัท
ย่อย

เป็น พี่ชายของ นาย วิบูลย์ กรมดิษฐ์ 
(กรรมการและผู้บริหารของบริษัท) 

และ นางสมหะทัย พานิชชีวะ 
(กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย)

การมีความสมัพันธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับรษัิท/บรษิทัย่อย/
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

- เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีหรอื ทีป่รกึษา
กฎหมาย)

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/
บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)

เป็น

ไม่เป็น

ไม่มี
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ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์

2. นายอนุชา สิหนาทกถากุล การถือหุ้นในบริษัท
- จ�านวนหุ้น
- สัดส่วนของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

10,373,300
0.97%

 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/
บริษัทย่อย

การมีความสมัพันธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับรษัิท/บรษิทัย่อย/
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
- เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีหรอื ทีป่รกึษา

กฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/

บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่มี
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ข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อก�าหนด
ขั้นต�่าของก.ล.ตและตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของส�านักงานสอบบัญชีต้นสังกัด

3.2 ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีอืน่ๆ เช่น ทีป่รกึษากฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ ผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิเป็นต้น ทีม่มีลูค่าการ
ให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการ
วิชาชีพอื่นๆ

3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรอืมส่ีวนได้เสยี จากการท�าธรุกรรมทางการค้าหรอืธรุกจิ ได้แก่ รายการทีเ่ป็นธรุกจิ
ปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวม
ถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ดังกล่าว

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คูส่มรสของบตุรกบัผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ�านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอชือ่เป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจ�านวนหุน้ ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ

10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู ่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู ้บริหารตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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11. ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการ
เงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท�านองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอ�านาจ
ตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผดิเกีย่วกบัการกระท�าอนัไม่เป็นธรรมทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ หรอืการบรหิารงานทีม่ลีกัษณะ
เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงินในท�านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานท่ีมีอ�านาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ 
ในความผดิเกีย่วกบัการกระท�าอนัไม่เป็นธรรมทีเ่กีย่วกบัการซ้ือขายหลักทรพัย์ หรอืการบรหิารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล 
หรือทุจริต

12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

13. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ 
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการ 
ตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน


