
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการ 

ส่ิงที่สงมาดวย 3 

ที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ

1. พลตํารวจเอกชวลิต ยอดมณี   

อายุ 71 ป     

ตําแหนงในบริษัท • ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร    

การศึกษา • Workshop College, Nottinghamshire, U.K. 

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 
• Chairman 2000  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ • 2519-ปจจุบัน กรรมการ บจก. อมตะ โฮลดิ้ง 

 • 2532- ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน 

 • 2538- ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 • 2538- ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยออรคิดส แล็บ 

 • 2538- ปจจุบัน กรรมการ บจก. อมตะ ซิตี้ 

 • 2543-ปจจุบัน กรรมการ บจก. แพนเอเซียเปเปอร (ประเทศไทย) 

   

คุณสมบัติตองหาม   

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยสุจริต 

ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน ในรอบปที่ผานมา  2. 

     

หมายเหตุ - เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2548 จํานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด  5 ครั้ง 

 - เขาประชุมผูถือหุนป 2548 จํานวน   1 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง 

   

 
2. นายจักกชัย  พานิชพัฒน   

อายุ 66 ป     

ตําแหนงในบริษัท • กรรมการและกรรมการบริหาร  

การศึกษา • M.S. in Electrical Engineering 

University of  Texas USA 

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 
• Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ • 2534-2542 รองเลขาธิการ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 • 2542- ปจจุบัน รองประธานกรรมการและ

กรรมการบริหาร 

บจก. อมตะ ซิตี้ 



 • 2544- ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน 

   

คุณสมบัติตองหาม   

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยสุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชันในรอบปที่ผานมา 

     

หมายเหตุ -  เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2548 จํานวน ครั้ง 5 จากทั้งหมด 5  ครั้ง 

 - เขาประชุมผูถือหุนป 2548 จํานวน  -  ครั้ง จากทั้งหมด 1  ครั้ง 

   

 
3. นายชัย โสภณพานิช   

อายุ 62 ป     

ตําแหนงในบริษัท • กรรมการ   

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยโคโรลาโด  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การศึกษา 

• ปริญญาบัตร 

วิทยาลัยปองกัน ราชอาณาจักร ปรอ.6 

• Director Certification Program (DCP) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 

• Chairman 2000 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ • 2521-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ 

 • 2521-ปจจุบัน ประธานกรรมการ และ

กรรมการผูอํานวยการใหญ 

บมจ. กรุงเทพประกันภัย 

 • 2522-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

 • 2529-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล 

 • 2531-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด) 

 • 2532-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน 

   

คุณสมบัติตองหาม   

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยสุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชันในรอบปที่ผานมา 

หมายเหตุ -   เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2548 จํานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด  5 ครั้ง 

 - เขาประชุมผูถือหุนป 2548 จํานวน  - ครั้ง จากทั้งหมด 1  ครั้ง 

   



 
4. นาย โทมัส เฮมลิน รีส   

อายุ 67 ป     

ตําแหนงในบริษัท • กรรมการผูจัดการ   

การศึกษา • Master's Degree Economics,  

University of Pittsburgh, U.S.A. 

• DCP28/2003 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Finance for Non-Finance Director (FN) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 

• Director Diploma Examination 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. 

ประสบการณ • 2539-ปจจุบัน Trustee Kenan Institute Asia 

 • 2537-2542 รองกรรมการผูจัดการ  

สายพัฒนาธุรกิจ 

บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน 

 • 2542-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจก. อมตะ ซิตี้ 

 • 2542-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน 

 • 2543-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. อมตะ เวียตนาม 

 • 2543-ปจจุบัน กรรมการ บจก. อมตะ ควอลิตี้ วอเตอร 

   

คุณสมบัติตองหาม   

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยสุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชันในรอบปที่ผานมา 

     

หมายเหตุ -   เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2548 จํานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5  ครั้ง 

 - เขาประชุมผูถือหุนป 2548 จํานวน  1  ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง 

   

ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการเขาใหม 
 นายวิบูลย  กรมดิษฐ   

อายุ 45 ป     

ตําแหนงในบริษัท • ผูอํานวยการอาวุโส  

ฝายการตลาด และการขาย 

การศึกษา • ปริญญาตรี คณะบริหาร (คอมพิวเตอร) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ประสบการณ • 2538-2541 ผูจัดการฝายการตลาด บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน 



 • 2541-2542 Assistant to Chief 

Operating Officer 

บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน 

 • 2542-2545 ผูอํานวยการสายอมตะนคร บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน 

 • 2545-ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส  

ฝายการตลาด และการขาย 

บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน 

   

คุณสมบัติตองหาม   

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยสุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชันในรอบปที่ผานมา 

 


