
ขอมูลของบคุคลทีไ่ดรบัการเสนอชือ่ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการ 

1. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 

ทีค่รบกาํหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  

1.1  นายจกักชยั  พานชิพัฒน   

อายุ  70 ป     

ไมเปนกรรมการทีม่คุีณสมบติัเปนกรรมการอสิระ(ตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบทาย) 

ตําแหนงในบริษัท •  กรรมการ, กรรมการบริหาร 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท •  5 ป  6 เดือน 

การศึกษา •  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.) 

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 

•  Director Accreditation Program (DAP) ป 2546 

Finance for Non-Finance Director (FN) ป 2548 

Director Certification Program (DCP) ป 2549 

Role of Compensation Committee (RCC) ป 2550 

Audit Committee Program (ACP) ป 2552 

ประสบการณ •  รองเลขาธกิารคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน •  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 •  กรรมการอสิระ และกรรมการทีป่รึกษา บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) 

 •  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน  บริษัท เทพธานีกรีฑา จํากัด (มหาชน) 

 •  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน  บริษัท กันยงอิเลคทริก จํากัด (มหาชน) 

 •  ประธานกรรมการ บริษัท  แมกเนคอมพ พรีซิซั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 •  ประธานกรรมการ บริษัท พรีซิพารท จํากัด 

 •  ประธานกรรมการ บริษทั อมตะวอเตอร จาํกัด 

 •  ประธานกรรมการ บริษทั อมตะเวยีตนาม จาํกัด 

 •  กรรมการ บริษทั อมตะ ซิต้ี จํากัด 

 •  กรรมการ  Amata Hong Kong Ltd. 

 •  กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล เบียร (ประเทศไทย) จํากัด 

 •  กรรมการ บริษทั ซาน มิเกล มารเก็ตต้ิง (ประเทศไทย) จํากัด 

ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 



คุณสมบัติตองหาม 

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชนั ในรอบปที่ผานมา 

     

หมายเหตุ - เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2551 จํานวน 6 คร้ัง จากทั้งหมด  6 คร้ัง 

 - เขาประชุมผูถือหุนป 2551 จํานวน   1 คร้ัง จากทั้งหมด  1 คร้ัง 

 



1.2 นายวิบูลย  กรมดิษฐ   

อายุ  48 ป     

ไมเปนกรรมการทีม่คุีณสมบติัเปนกรรมการอสิระ(ตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบทาย) 

ตําแหนงในบริษัท •  กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท •  2 ป 9 เดือน 

การศึกษา •  ปริญญาตรี  คณะบริหาร (คอมพวิเตอร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจดัการสาธารณะ) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 

•   Director Accreditation Program (DAP) ป 2547 

Director Certification Program (DCP) ป 2550 

ประสบการณ •  ประธานสมาคมวายน้ําสมาคมวายน้ําสมัครเลนแหงประเทศไทย 

ประธานสมาคมวายน้ําสมัครเลนแหงเอเชีย 

กรรมการ บริษัท ดูแพลน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน •  กรรมการ บริษทั อมตะซติี ้จาํกัด 

กรรมการ บริษทั อมตะ วอเตอร  จาํกัด 

กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอรวิส จํากัด 

กรรมการ บริษัท ซัมมิท เรดด้ี บิลท  จํากัด 

กรรมการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จํากัด 

กรรมการ บริษทั อมตะ (เวียตนาม) จํากัด 

กรรมการ Amata Hong Kong Ltd. 

 

คุณสมบัติตองหาม 

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชนั ในรอบปที่ผานมา 

     

หมายเหตุ - เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2551 จํานวน 6 คร้ัง จากทั้งหมด  6 คร้ัง  

 - เขาประชุมผูถือหุนป 2551 จํานวน   1 คร้ัง จากทั้งหมด  1 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3  พลเอก ยุทธศักดิ ์ ศศิประภา   

อายุ 72 ป     

เปนกรรมการทีม่คุีณสมบติัเปนกรรมการอสิระ(ตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบทาย) 

ตําแหนงในบริษัท •  กรรมการ  

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท •  6 ป 1 เดือน 

การศึกษา •  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 •  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 48 

 •  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 33 

 •  หลักสูตรพลรมและจูโจม ณ ฟอรดเบนนิ่ง โรงเรียนทหารราบ กองทัพบก 

สหรัฐอเมริกา 

 •  หลักสูตรชั้นนายพัน เหลาทหารราบ ณ ฟอรดเบนนิ่ง โรงเรียนทหารราบ กองทัพบก 

สหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 

•  Director Accreditation Program (DAP) รุน 56/2006 

ประสบการณ •  ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 1 

 •  ปลัดกระทรวงกลาโหม 

 •  สมาชิกวุฒิสภา 

 •  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม 

 •  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ดานความม่ันคง 

 •  ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงกลาโหม 

 •  กรรมการ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

 •  กรรมการ บริษทั ไทยออยล จาํกัด 

 •  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด 

 •  กรรมการ บริษทั ไทยออยลเพาเวอร จาํกัด 

 •  กรรมการ บริษทั ไดนาสต้ี เซรามิค จาํกัด (มหาชน) 

 •  กรรมการ บริษทั อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน) 

 •  ประธานกรรมการ การนคิมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 •  นายกสมาคมวายน้ําสมัครเลนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  

 •  นายกสมาคมยิมนาสติกแหงประเทศไทย  

 •  กรรมการ บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) 

 •  ประธานสหพันธกีฬาซีเกมส  

 •  ทีป่รึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน •  ประธานคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ  

 •  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแล บริษทั ไดนาสต้ี เซรามิค 



จํากัด (มหาชน) 

 •  ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) 

 •  ประธานกรรมการ บริษทั  GPP INTERNATIONAL CO., LTD. 

 •  รองประธาน บริษัท แพน เอเชีย แพลนเนอร จํากัด 

คุณสมบัติตองหาม 

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชนั ในรอบปที่ผานมา 

     

หมายเหตุ - เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2551 จํานวน 5 คร้ัง จากทั้งหมด  6 คร้ัง  

 - เขาประชุมผูถือหุนป 2551 จํานวน   1 คร้ัง จากทั้งหมด  1 คร้ัง 

 

2. ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ณ. 28 กุมภาพันธ 2552 

ผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวนหุน คิดเปน%ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง 

1  นายจักกชัย  พานิชพัฒน ไมมี - 

2  นายวิบูลย  กรมดิษฐ 250,000  0.02% 

3  พลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา ไมมี - 

   

 

3. ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น 

ผูไดรับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการ

อื่น(ที่ไมใช

บริษัทจด

ทะเบียน) 

การดํารงตําแหนงใน

บริษัท/กิจการที่

แขงขันหรืออาจทําให

เกิดความขดัแยงทาง

ผลประโยชนตอ

บริษัท 

1  นายจักกชัย  พานิชพัฒน 4 แหง - กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน บริษัท เซ็นทรัล

พัฒนา จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ และกรรมการที่

ปรึกษา บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด 

(มหาชน) 

- กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน  บริษัท เทพธานี

8 แหง ไมมี 



กรีฑา จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน  บริษัท กันยง

อิเลคทริก จํากัด (มหาชน) 

2 นายวิบูลย  กรมดิษฐ ไมม ี  7 แหง ไมมี 

3  พลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศิ

ประภา 

1 แหง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกํากับดูแล บริษทั ไดนาสต้ี 

เซรามิค จํากัด (มหาชน) 

2 แหง ไมมี 

     

 

4. ลักษณะความสัมพันธของผูไดรับการเสนอชื่อ 

ผูไดรับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ  

1  นายจักกชัย  พานิชพัฒน การถือหุนในบริษัท  

 - จํานวนหุน ไมมี 

 - สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/

บริษัทยอย 

ไมม ี

 การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/บริษัท

ยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน

ปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

 

 - เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

ใช 

 - เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือ ที่

ปรึกษากฎหมาย) 

ไมมี 

 - มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวตัถุดบิ/สินคา/

บริการ/การใหกูยืมหรือการกูยืมเงิน) 

ไมมี 

   

ผูไดรับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ  

2 นายวิบูลย  กรมดิษฐ การถือหุนในบริษัท  

 - จํานวนหุน 250,000 หุน 

 - สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.02% 

 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/

บริษัทยอย 

นองชายนายวกิรม กรมดิษฐ 

(ผูถือหุนรายใหญ) 

 การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/บริษัท

ยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน

 



ปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

 - เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

ใช 

 - เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือ ที่

ปรึกษากฎหมาย) 

ไมมี 

 - มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวตัถุดบิ/สินคา/

บริการ/การใหกูยืมหรือการกูยืมเงิน) 

ไมมี 

   

ผูไดรับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ  

3  พลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา การถือหุนในบริษัท  

 - จํานวนหุน ไมมี 

 - สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/

บริษัทยอย 

ไมม ี

 การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/บริษัท

ยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน

ปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

 

 - เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

ไมมี 

 - เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือ ที่

ปรึกษากฎหมาย) 

ไมมี 

 - มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวตัถุดบิ/สินคา/

บริการ/การใหกูยืมหรือการกูยืมเงิน) 

ไมมี 

   

 

ขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอสิระของบริษัท 
กรรมการอิสระตองเปนกรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร และผูเก่ียวของ โดยตองมีคณุสมบตัิ ดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจ

มีความขดัแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน (บริษัทพี่นอง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งในปจจุบันและ

กอนเปนกรรมการอสิระไมนอยกวา 2 ป 

3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแยงในลักษณะที่อาจเปน

การขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป ดังนี้ 

3.1 ไมเปนผูสอบบัญชี ทั้งนี้ ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการทีไ่มใชกรรมการอสิระ ผูบริหาร หรือ 



หุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชีตนสังกัด 

3.2 ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน 

เปนตน ที่มีมูลคาการใหบริการทางวิชาชีพอื่นเกินกวา 2 ลานบาทตอป กับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการทีไ่มใชกรรมการอสิระ 

ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการวิชาชีพอื่นๆ 

3.3 ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดเสีย จากการทาํธรุกรรมทางการคาหรือธรุกิจ ไดแก 

รายการที่เปนธุรกิจปกติ รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือ 

รายการใหความชวยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ที่มีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือ 

ต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา โดยใหนบัรวมมูลคารายการ 

ในระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการทีไ่มใช 

กรรมการอสิระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว 

4. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร 

รวมทั้งคูสมรสของบุตรกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหาร หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

5. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเก่ียวของกับผูถือ

หุนรายใหญของบริษัท 

6. สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

7. สามารถดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

8. สามารถเขารวมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ไดโดยอสิระ 

9. ไมเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเห็นวาไมสมควรเปนผูบริหารตามขอบังคับตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

10. ไมเคยตองคําพพิากษาวาไดกระทาํความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยธรุกิจสถาบนั

การเงิน กฎหมายวาดวยการประกันชวีติ กฎหมายวาดวยการประกันวนิาศภยั กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกันไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศโดยหนวยงานที่มี

อํานาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเก่ียวกับการกระทําอันไมเปนธรรมที่เก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานที่มี

ลักษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรือทุจริต 

11. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

12. หากมีคณุสมบติัตามขอ 1-11 กรรมการอสิระอาจไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหตดัสินใจในการดําเนนิกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน (บริษัทพี่นอง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการ

ตัดสินใจแบบองคคณะ (Collective Decision) ไดโดยไมถอืวากรรมการอสิระเปนกรรมการทีม่สีวนรวมในการบริหารงาน 

 

 


