
ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการ 

ท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ 

1. ประวตัขิองบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
1.1  ดร.วิษณุ เครืองาม   

อาย ุ 61  ปี     

เป็นกรรมการที่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกําหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระท่ีแนบท้าย) 

ตําแหน่งในบริษัท • ประธานกรรมการ    

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท • 4 ปี9 เดือน 

การศกึษา • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์(เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 • เนติบณัฑิตไทย สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา 

 • ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนีย เบอร์กเลย์่ สหรัฐอเมริกา      

( LL.M.) 

 • ปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย เบอร์กเลย์่ สหรัฐอเมริกา  

(J.S.D.) 

 • ปริญญาเอกกิตติมศกัดิ์ สาขานิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 

 • ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมบทบาท 

หน้าท่ีกรรมการ 
• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ • ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 • รองนายกรัฐมนตรี 

 • กรรมการสภามหาวิทยาลยั (มหาวิทยาลยัทกัษิณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สถาบนั

บณัฑิตพฒันศิลป์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต และสถาบนัพระปกเกล้า) 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั • ประธานกรรมการบริษัท ศิครินทร์ จํากดั (มหาชน) 

 • ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาธร จํากดั (มหาชน) 

 • กรรมการบริษัท ลอ็กซเลย์่ จํากดั (มหาชน) 

 • กรรมการบริษัท โพสต์ พลบับริชช่ิง จํากดั (มหาชน) 

 • กรรมการบริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

 • ประธานกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินลั จํากดั 

หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา • พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด 

คา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนงัสือเชิญ 

ประชมุหน้า 4) 
 

คณุสมบตัิต้องห้าม 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 



 1. ไมมี่ประวตัิการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

 2. ไมมี่ประวตัิการทํารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั ในรอบปีท่ีผา่นมา 

     

หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2554 จํานวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด  6 ครัง้ 

 - เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2554 จํานวน   1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้ 

 

 

 
1.2  นายจักก์ชัย  พานิชพัฒน์   

อาย ุ 73 ปี     

ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกําหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระท่ีแนบท้าย) 

ตําแหน่งในบริษัท • กรรมการ, กรรมการบริหาร 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท • 8 ปี  6 เดือน 

การศกึษา • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทกซสั ณ เมือง ออสติน  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.) 

การอบรมบทบาท 

หน้าท่ีกรรมการ 
• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 

Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548 

Director Certification Program (DCP) ปี 2549 

Role of Compensation Committee (RCC) ปี 2550 

Audit Committee Program (ACP) ปี 2552 

ประสบการณ์ • รองเลขาธิการคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

 • กรรมการอิสระ และกรรมการที่ปรึกษา บริษัท สหยเูน่ียน จํากดั (มหาชน) 

 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน  บริษัท เทพธานีกรีฑา จํากดั (มหาชน) 

 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน  บริษัท กนัยงอิเลคทริก จํากดั (มหาชน) 

 • ประธานกรรมการ บริษัท  แมกเนคอมพ์ พรีซิซัน่ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 • ประธานกรรมการ บริษัท พรีซิพาร์ท จํากดั 

 • ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จํากดั 

 • ประธานกรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company 



 • รองประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี ้จํากดั 

 • กรรมการ  Amata Hong Kong Ltd. 

 • กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 • กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล มาร์เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จํากดั 

 • กรรมการ บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลเิคอร์ จํากดั 

หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา • พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด 

คา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนงัสือเชิญ 

ประชมุหน้า 4) 

คณุสมบตัิต้องห้าม 

 1. ไมมี่ประวตัิการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

 2. ไมมี่ประวตัิการทํารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั ในรอบปีท่ีผา่นมา 

     

หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2554 จํานวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด  6 ครัง้ 

 - เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2554 จํานวน   1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้ 
1.3 นายวบูิลย์  กรมดษิฐ์   

อาย ุ 51 ปี     

ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกําหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระท่ีแนบท้าย) 

ตําแหน่งในบริษัท • กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท • 5 ปี 9 เดือน 

การศกึษา • ปริญญาตรี  คณะบริหาร (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (การบริหารจดัการสาธารณะ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาท 

หน้าท่ีกรรมการ 
•  Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 

Director Certification Program (DCP) ปี 2550 

TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 1 ปี 2550 

ประสบการณ์ • ประธานสมาคมวา่ยนํา้สมาคมวา่ยนํา้สมคัรเลน่แหง่ประเทศไทย 

ประธานสมาคมวา่ยนํา้สมคัรเลน่แหง่เอเชีย 

กรรมการ บริษัท ดแูพลน อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั • กรรมการ บริษัท อมตะซิตี ้จํากดั 

กรรมการ บริษัท อมตะ วอเตอร์  จํากดั 

กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิลตีิ ้เซอร์วิส จํากดั 

กรรมการ บริษัท ซมัมิท เรดดี ้บิลท์  จํากดั 

กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company 

กรรมการ Amata Hong Kong Ltd. 



หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา • พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด 

คา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนงัสือเชิญ 

ประชมุหน้า 4) 

 

คณุสมบตัิต้องห้าม 

 1. ไมมี่ประวตัิการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

 2. ไมมี่ประวตัิการทํารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั ในรอบปีท่ีผา่นมา 

     

หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2554  จํานวน 5  ครัง้ จากทัง้หมด  6 ครัง้  

 - เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2554 จํานวน   1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้ 

 
 

 

2. ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) ของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ ณ. 29 กมุภาพนัธ์ 2555 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ จํานวนหุ้น คิดเป็น%ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียง 

1  ดร.วิษณ ุเครืองาม ไมมี่การถือหุ้น - 

2 นายจกัก์ชยั  พานิชพฒัน์ ไมมี่การถือหุ้น - 

3 นายวิบลูย์  กรมดิษฐ์ 400,000 หุ้น 0.04% 
   

 

3. ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอ่ืน 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอ่ืน

(ท่ีไมใ่ช่บริษัทจด

ทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

บริษัท/กิจการท่ีแข่งขนั

หรืออาจทําให้เกิดความ

ขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

1  ดร.วิษณ ุเครืองาม 5 แหง่ -ประธานกรรมการบริษัท ศิครินทร์ 

จํากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพ 

ธนาธร จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการบริษัท ลอ็กซเลย์่ จํากดั 

(มหาชน) 

- กรรมการบริษัท โพสต์ พลบับริชช่ิง 

จํากดั (มหาชน) 

-กรรมการบริษัท เสริมสขุ จํากดั 

(มหาชน) 

1 แหง่ ไมมี่การดํารงตําแหน่ง 



2 นายจกัก์ชยั  พานิชพฒัน์ 4 แหง่ -กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน บริษัท เซน็ทรัล

พฒันา จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ และกรรมการที่

ปรึกษา บริษัท สหยเูน่ียน จํากดั 

(มหาชน) 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน  บริษัท เทพธานีกรีฑา 

จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน  บริษัท กนัยง

อิเลคทริก จํากดั (มหาชน) 

9 แหง่ ไมมี่การดํารงตําแหน่ง 

3 นายวิบลูย์  กรมดิษฐ์ - ไมมี่การดํารงตําแหน่ง 6 แหง่ ไมมี่การดํารงตําแหน่ง 

     

 

4. ลกัษณะความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์  

1  ดร.วิษณ ุเครืองาม การถือหุ้นในบริษัท  

 - จํานวนหุ้น ไมมี่ 

 - สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทยอ่ย 

ไมเ่ป็น 

 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/บริษัท

ยอ่ย/บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งใน

ปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 

 

 - เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 

ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

ไมเ่ป็น 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ ท่ี

ปรึกษากฎหมาย) 

ไมเ่ป็น 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สนิค้า/

บริการ/การให้กู้ ยืมหรือการกู้ ยืมเงิน) 

ไมมี่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์  

2 นายจกัก์ชยั  พานิชพฒัน์ การถือหุ้นในบริษัท  



 - จํานวนหุ้น ไมมี่ 

 - สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทยอ่ย 

ไมเ่ป็น 

 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/บริษัท

ยอ่ย/บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งใน

ปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 

 

 - เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 

ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

เป็น 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ ท่ี

ปรึกษากฎหมาย) 

ไมเ่ป็น 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สนิค้า/

บริการ/การให้กู้ ยืมหรือการกู้ ยืมเงิน) 

ไมมี่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์  

3 นายวิบลูย์  กรมดิษฐ์ การถือหุ้นในบริษัท  

 - จํานวนหุ้น 400,000 หุ้น 

 - สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 0.04% 

 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทยอ่ย 

น้องชายนายวิกรม กรมดิษฐ์ 

(ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่) 
 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/บริษัท

ยอ่ย/บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งใน

ปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 

 

 - เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 

ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

เป็น 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ ท่ี

ปรึกษากฎหมาย) 

ไมเ่ป็น 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สนิค้า/

บริการ/การให้กู้ ยืมหรือการกู้ ยืมเงิน) 

ไมมี่ 

 

ข้อกําหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกําหนดขัน้ต่ําของก.ล.ตและตลาดหลกัทรัพย์ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจ

มีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังานที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั (บริษัทพ่ีน้อง) หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจบุนัและ

ก่อนเป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 



3. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลอื่นท่ีมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจเป็น

การขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี ดงันี ้

3.1 ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชี ทัง้นี ้ให้รวมถงึการไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ 

หุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชีต้นสงักดั 

3.2 ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ 

เป็นต้น ท่ีมีมลูค่าการให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้รวมถงึการไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ 

ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการวิชาชีพอ่ืนๆ 

3.3 ไมไ่ด้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือมีสว่นได้เสีย จากการทําธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ 

รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือ 

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ท่ีมีมลูคา่ตัง้แต ่20 ล้านบาท หรือ 

ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ่ากว่า โดยให้นบัรวมมลูคา่รายการ 

ในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไมใ่ช่ 

กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่ว 

4. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร 

รวมทัง้คูส่มรสของบตุรกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหาร หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

5. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมี

นยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ

หนึง่ของจํานวนหุ้น ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบั

กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

7. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

8. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 

10. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบคุคลที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเหน็วา่ไมส่มควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคบั

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

11. ไมเ่คยต้องคําพิพากษาวา่ได้กระทําความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั

การเงิน กฎหมายวา่ด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายวา่ด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกนัไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศโดยหน่วยงานที่มี

อํานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มี

ลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

12. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 



13. หากมีคณุสมบตัิตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั (บริษัทพ่ีน้อง) หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการ

ตดัสนิใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไมถื่อวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

 


