
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการ 

ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 

ที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

1. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 
1.1  พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา   

อายุ  69  ป     

เปนกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ(ตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบทาย) 

ตําแหนงในบริษัท • กรรมการ    

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท • 4 ป 4 เดือน 

การศึกษา • วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 33 

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 
• Director Accreditation Program (DAP) เมื่อ 2549 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ •  สมาชิกวุฒิสภา 

 • รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม 

 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดานความมั่นคง 

 • ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงกลาโหม 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • ประธานคณะกรรมการ โอลิมปค แหงประเทศไทย 

 • กรรมการ บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

 

คุณสมบัติตองหาม 

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน ในรอบปที่ผานมา 

     

หมายเหตุ - เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2549 จํานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด  5 ครั้ง 

 - เขาประชุมผูถือหุนป 2549 จํานวน   0 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1.2 นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ   

อายุ  56  ป     

เปนกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ(ตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบทาย) 

ตําแหนงในบริษัท • กรรมการ    

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท • 7 เดือน 

การศึกษา • ปริญญาตรีดานเศรษฐศาสตร จาก Kyushu University, Japan 

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 
• ไมมี 

ประสบการณ •  General Director บริษัท บริษัท อีโตชู คอรปอเรชั่น จํากัด (ประเทศเวียดนาม) 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • General Manager for Indo-China Region บริษัท อีโตชู คอรปอเรชั่น จํากัด 

 • ประธานกรรมการ บริษัท อีโตชู (ไทยแลนด) จํากัด และ บริษัท อีโตชู  แมนเนจเมนท 

(ไทยแลนด) จํากัด 

 • กรรมการ หอการคาญี่ปุน (JCC) 

 • กรรมการสมาคมไทย-ญี่ปุน 

 • กรรมการโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน 

 

คุณสมบัติตองหาม 

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน ในรอบปที่ผานมา 

     

หมายเหตุ - เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2549 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด  5 ครั้ง (ไดรับการแตงตั้งเมื่อ 11สค. 

49) 

 - เขาประชุมผูถือหุนป 2549 จํานวน   0 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง 

 

 
1.3  ดร.วิษณุ เครืองาม   

อายุ  55  ป     

เปนกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ(ตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบทาย) 

ตําแหนงในบริษัท • ไมมี    

การศึกษา • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 • เนติบัณฑิตไทย 
 • ปริญญาโท-เอก Umiversity of California, Barkeley สหรัฐอเมริกา 



การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 
• ไมมี 

ประสบการณ •  สมาชิกวุฒิสภา 

 • รองนายกรัฐมนตรี 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • ศาสตราภิชาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 • สมาชิกนิติบัญญัตแหงชาติ 

 • ประธานกรรมการบริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) 

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย เซมิโก จํากัด (มหาชน) 

คุณสมบัติตองหาม 

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน ในรอบปที่ผานมา 

     
1.4 นายอนุชา สิหนาทกถากุล   

อายุ  49  ป     

เปนกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ(ตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบทาย) 

ตําแหนงในบริษัท • ไมมี   

การศึกษา • M.B.A (Finance) University of Houston, U.S.A. 

 • B.A. (Accounting & Management) Houston Baptist University, U.S.A 

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 
• สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอาวุโส เมื่อ 2544 

Director Certification Program DCP เมื่อ 2543 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ • กรรมการ  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตเลียม จํากัด (มหาชน) 

 • กรรมการ  บริษัทไทยออยเพาเวอร จํากัด 

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด(มหาชน) 

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 • กรรมการ บริษัท แคปปตัล โฟคัส จํากัด 

 • กรรมการ บริษัท โฟคัสเอนไวรอนเมนทัล จํากัด  

คุณสมบัติตองหาม 

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน ในรอบปที่ผานมา 

2. ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ณ. 28 กุมภาพันธ 2550 

ผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวนหุน คิดเปน%ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง 

1  พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ไมมี - 



2 นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ ไมมี - 

3  ดร.วิษณุ เครืองาม ไมมี - 

4 นายอนุชา สิหนาทกถากุล 5,534,000 0.5187 

 

3. ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น 

ผูไดรับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการ

อื่น(ที่ไมใช

บริษัทจด

ทะเบียน) 

การดํารงตําแหนงใน

บริษัท/กิจการที่แขงขัน

หรืออาจทําใหเกิดความ

ขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอบริษัท 

1  พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 1 แหง กรรมการ บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) 

2 แหง ไมมี 

2 นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ ไมมี 6 แหง ไมมี 

3  ดร.วิษณุ เครืองาม 1 แหง ประธานกรรมการบริษัท ศิครินทร 

จํากัด (มหาชน) 

ไมมี ไมมี 

4 นายอนุชา สิหนาทกถากุล 2 แหง - รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท

หลักทรัพย ไซรัส จํากัด(มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

2 แหง ไมมี 

 

4. ลักษณะความสัมพันธของผูไดรับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 

ผูไดรับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ  

1  พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 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/ ไมมี 



บริการ/การใหกูยืมหรือการกูยืมเงิน) 

ผูไดรับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ  

2 นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ 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  

3  ดร.วิษณุ เครืองาม 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 นายอนุชา สิหนาทกถากุล การถือหุนในบริษัท  

 - จํานวนหุน 5,534,000 

 - สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.5187% 



 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 

ขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของก.ล.ตและตลาดหลักทรัพยดังนี้ 

(ก) ถือหุนไมเกินรอยละ 5 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 

 


