
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการ 

ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 

ที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ และกรรมการเขาใหม 

1. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 
1.1  นายวิกรม  กรมดิษฐ   

อายุ  55  ป     

ไมเปนกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ(ตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบทาย) 

ตําแหนงในบริษัท • กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจาหนาที่บริหาร 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท • 17 ป 10 เดือน 

การศึกษา • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติ ไตหวัน 

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 
• ไมมี 

ประสบการณ •  กรรมการผูจัดการ บริษัท วี แอนด เค คอรปอเรชั่น (มหาชน) 

 • ประธานกรรมการบริษัท กรมดิษฐ โฮลดิ้ง 

 • รองประธานบริษัท บี ไอ พี  แอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • ประธานมูลนิธิอมตะ 

 • กรรมการบริษัท อมตะ ซิตี้ จาํกัด 

 • ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริษัท อมตะ (เวียตนาม) จํากัด 

 • กรรมการบริษัท อมตะ ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 

 • กรรมการบริษัท อมตะ แมนชั่น เซอรวิส จํากัด 

 

คุณสมบัติตองหาม 

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน ในรอบปที่ผานมา 

     

หมายเหตุ - เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2550 จํานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด  5 ครั้ง 

 - เขาประชุมผูถือหุนป 2550 จํานวน   1 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 นายนพพันธ  เมืองโคตร   

อายุ  59  ป     

เปนกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ(ตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบทาย) 

ตําแหนงในบริษัท • กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท • 6 ป 6 เดือน 

การศึกษา • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M. Corporations) New York University 

(Fulbright and Asia Foundation Scholarships)  

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 
• Director Accreditation Program (DAP)  43/2548 

ประสบการณ • หัวหนาฝายกฎหมายบริษัท เงินทุนหลักทรัพย ไอทีเอฟ จํากัด  

ทนายความ สํานักงานกฎหมายแชนดเลอรและทองเอก  

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทย

แลนด) จํากัด (มหาชน) 

 • กรรมการอิสระบริษัท อิออน (ประเทศไทย) (เดิม “บริษัท สยาม-จัสโก จํากัด”) จํากัด 

 • รองประธานกรรมการ บริษัท สหกล อีควิปเมนท จํากัด และบริษัท สหกล เอนยิเนีย 

จํากัด 

 • ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เจริญสิน พรอพเพอรตี้ จํากัด 

 • กรรมการบริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส (ประเทศไทย) จํากัด 

 • เจาของสํานักงานกฎหมาย อินเตอรเนชั่นแนล บิสซิเนส ลอวเยอรส จํากัด 

 

คุณสมบัติตองหาม 

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน ในรอบปที่ผานมา 

     

หมายเหตุ - เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2550 จํานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด  5 ครั้ง  

 - เขาประชุมผูถือหุนป 2550 จํานวน   1 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง 

 - เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2550 จํานวน   4ครั้ง จากทั้งหมด  4 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3  รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ   

อายุ  59  ป     

เปนกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ(ตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบทาย) 

ตําแหนงในบริษัท • กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท •   8 ป 

การศึกษา • Doctor of Engineering (D. Eng.); Asian Institute of Technology (AIT) (King’s 

Scholarship (Thailand) 

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 
• Director Accreditation Program (DAP)   

ประสบการณ •  9 ป ในฐานะผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 • 3 ป ในฐานะกรรมการผูจัดการใหญสนามบินสุวรรณภูมิ 

 • รัฐวิสาหกิจตางๆ 9 แหงในฐานะกรรมการ 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • ประธานที่ปรึกษา บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) 

 • กรรมการบริหารบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทิลีตี้ส จํากัด 

คุณสมบัติตองหาม 

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน ในรอบปที่ผานมา 

     

หมายเหตุ - เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2550 จํานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด  5 ครั้ง  

 - เขาประชุมผูถือหุนป 2550 จํานวน   0 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง 

 - เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2550 จํานวน   4ครั้ง จากทั้งหมด  4 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 นายดุสิต  นนทะนาคร   

อายุ  61  ป     

เปนกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ(ตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบทาย) 

ตําแหนงในบริษัท • ไมมี   

การศึกษา • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสราง มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ 

 • บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย แคลิฟอรเนีย ลอสแอนเจลิส  

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 
• Chairman 2000สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 • Directors Certification Program (DCP 24) 

 • Audit Committee Program (ACP 10) 

ประสบการณ • กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท คาวัสดุซิเมนตไทย จํากัด 

 • เลขาธิการ สภาหอการคาแหงประเทศไทยและหอการคาไทย 

 • ที่ปรึกษาและกรรมการ ธนาคารออมสิน 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • รองประธานกรรมการ หอการคาไทย 

 • กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 • กรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

 • กรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 

 • กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 • กรรมการ บริษัท อาร ซี  แอล จํากัด (มหาชน) 

 • กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

คุณสมบัติตองหาม 

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน ในรอบปที่ผานมา 

 

 

 

 

2. ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ณ. 29 กุมภาพันธ 2551 

ผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวนหุน คิดเปน%ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง 

1  นายวิกรม  กรมดิษฐ 250,000,000 23.43 

2 นายนพพันธ  เมืองโคตร ไมมี - 

3 รศ. ดร.สมเจตน ทิณพงษ ไมมี - 

4 นายดุสิต  นนทะนาคร ไมมี - 
 



3. ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น 

ผูไดรับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการ

อื่น(ที่ไมใช

บริษัทจด

ทะเบียน) 

การดํารงตําแหนงใน

บริษัท/กิจการที่

แขงขันหรืออาจทําให

เกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอ

บริษัท 

1  นายวิกรม  กรมดิษฐ ไมมี 5 แหง ไมมี 

2 นายนพพันธ  เมืองโคตร 1 แหง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบบริษัท อิออน ธนสินทรัพย 

(ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

5 แหง ไมมี 

3  รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ 1 แหง ประธานที่ปรึกษา บริษัท ปรีชากรุป 

จํากัด (มหาชน) 

1  แหง ไมมี 

4 นายดุสิต  นนทะนาคร 8 แหง - ประธานกรรมการ บริษัท 124 คอม

มิวนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท อาร ซี  แอล จํากัด 

(มหาชน) 

- กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

- กรรมการ  บริษัท สยามฟวเจอรดีเวล

อปเมนท จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ  บริษัท ล็อกซเลย จํากัด 

(มหาชน) 

- กรรมการ  บริษัท เอส แอนด พี ซินดิ

เคท จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ  บริษัท วิค แอนด ฮุคลันด 

จํากัด (มหาชน) 

-กรรมการ  บริษัท ฝาจีบ จํากัด 

(มหาชน) 
 

2  แหง ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ลักษณะความสัมพันธของผูไดรับการเสนอชื่อ 

ผูไดรับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ  

1  นายวิกรม  กรมดิษฐ การถือหุนในบริษัท  

 - จํานวนหุน 250,000,000 

 - สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 23.43 

 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/

บริษัทยอย 

เปนผูถือหุนรายใหญ 

 การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/บริษัท

ยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน

ปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

 

 - เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

ใช 

 - เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือ ที่

ปรึกษากฎหมาย) 

ไมมี 

 - มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/

บริการ/การใหกูยืมหรือการกูยืมเงิน) 

ไมมี 

   

ผูไดรับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ  

2 นายนพพันธ  เมืองโคตร การถือหุนในบริษัท  

 - จํานวนหุน ไมมี 

 - สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/

บริษัทยอย 

ไมมี 

 การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/บริษัท

ยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน

ปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

 

 - เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

ไมมี 

 - เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือ ที่

ปรึกษากฎหมาย) 

เปนที่ปรึกษาทางกฏหมาย 

 - มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/

บริการ/การใหกูยืมหรือการกูยืมเงิน) 

ไมมี 

   
   
   



ผูไดรับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ  

3  รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ การถือหุนในบริษัท  

 - จํานวนหุน ไมมี 

 - สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/

บริษัทยอย 

ไมมี 

 การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/บริษัท

ยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน

ปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

 

 - เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

ไมมี 

 - เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือ ที่

ปรึกษากฎหมาย) 

ไมมี 

 - มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/

บริการ/การใหกูยืมหรือการกูยืมเงิน) 

ไมมี 

   

ผูไดรับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ  

4 นายดุสิต  นนทะนาคร การถือหุนในบริษัท  

 - จํานวนหุน ไมมี 

 - สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/

บริษัทยอย 

ไมมี 

 การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/บริษัท

ยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน

ปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

 

 - เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

ไมมี 

 - เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือ ที่

ปรึกษากฎหมาย) 

ไมมี 

 - มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/

บริการ/การใหกูยืมหรือการกูยืมเงิน) 

ไมมี 

   

 

 

 



ขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเขมงวดกวาขอกําหนดขั้นต่ําของก.ล.ตและตลาดหลักทรัพยดังนี้ 

(ก) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่

เกี่ยวของดวย 

(ข) เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของ

บริษัท รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ 

หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

(ค) เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทใน

เครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในเวลา 1 ป กอน

ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ ยกเวนคณะกรรมการของบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโย

ชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติ หนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ 

(ง) เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

(จ) เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

(ฉ) สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของ

บริษัทไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของ

บุคคลดังกลาว 

 


