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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อ
ให้เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อ

1.1 น�ยเคอิตะ อิชิอิ 
 อายุ 52 ปี

	 ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบท้าย)

 ต�าแหน่งในบริษัท • รองประธานกรรมการ

 จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท • 2 ปี 9 เดือน

 การศึกษา • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จาก Waseda University, Japan

 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • ไม่มี

 ประสบการณ์ • Director of ITOCHU Chemical Frontier Corporation, Japan

 ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

  • ประธานกรรมการ บริษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จ�ากัด และบริษัท 

   อีโตชู แมนเนจเมนท์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

  • กรรมการ บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จ�ากัด

  • กรรมการบรษิทั ซซูกู ิลสิซิง่ อนิเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ�ากดั

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

 ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิทัฯ (รายละเอยีดในหนงัสอืเชญิ

ประชุมหน้า 3)

 คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน 

ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ 

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2555 จ�านวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 

- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555 จ�านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับ 3
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1.2 น�ยวิกรม กรมดิษฐ์
 อายุ 60 ปี

 ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบท้าย)

 ต�าแหน่งในบริษัท • กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท • 22 ปี 10 เดือน

 การศึกษา • ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัแห่งชาต ิไต้หวนั

 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • ไม่มี

 ประสบการณ์ • กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี แอนด์ เค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรมดิษฐ์ จ�ากัด

 • รองประธานบริษัท บี ไอ พี แอนจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

 • กรรมการ Amata (Vietnam) Join Stock Company

 ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน • ประธานมูลนิธิอมตะ

  • ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)

 • กรรมการบริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด

 • กรรมการบริษัท อมตะ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ากัด

 • กรรมการบริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จ�ากัด

 • กรรมการบริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จ�ากัด

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

 ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิทัฯ (รายละเอยีดในหนงัสอืเชญิ

ประชุมหน้า 3)

 คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน 

ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2555 จ�านวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555 จ�านวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
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1.3 น�ยอนุช� สิหน�ทกถ�กุล
 อายุ 53 ปี

 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบท้าย)

 ต�าแหน่งในบริษัท • กรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

   และก�าหนดค่าตอบแทน 

 จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท • 5 ปี 9 เดือน

 การศึกษา • ปริญญาตรี สาขาบัญชี และการบริหาร 

   Houston Baptist University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) 

   University of Houston, ประเทศสหรัฐอเมริกา

 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • Director Certification Program (DCP) ปี 2543 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  • Fellow Member ปี 2544

  • Director Compensation ปี 2546

  • Non-Executive Director ปี 2547

  • Board Failure and How to Fix it ปี 2547

  • CEO Performance Evaluation ปี 2547

  • Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand 

   ปี 2548

 ประสบการณ์ • กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 

  บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)

 • กรรมการ บรษิทั ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน)

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร

  และสถาบันการเงิน วุฒิสภา

 • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการด้านการธนาคาร 

  และสถาบันการเงินวุฒิสภา

 • กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ�ากัด

 • กรรมการ บริษัท นวลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

 • กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์นครราชสีมา จ�ากัด

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

   บรษิทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

 • กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company

 • กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด

 • กรรมการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด

 • กรรมการ Amata Asia Ltd.

 • กรรมการ บริษัท ดาต้า เทคโนโลยี่ จ�ากัด 

 • กรรมการ บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จ�ากัด
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 • กรรมการ บริษัท แคปปิตัล โฟคัส จ�ากัด

 • กรรมการ บริษัท มูนแดนซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

 • กรรมการ บริษัท มูนแดนซ์ บิสโทร จ�ากัด

 • กรรมการ บริษัท ดาต้า อิน โมชั่น จ�ากัด

 • กรรมการ บริษัท 888 พร็อพเพอร์ต จ�ากัด

 • กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ�ากัด

 • กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ�ากัด

 • กรรมการ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จ�ากัด

 • กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จ�ากัด

 • กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จ�ากัด

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

 ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิทัฯ (รายละเอยีดในหนงัสอืเชญิ

ประชุมหน้า 3)

 คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน 

ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2555 จ�านวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 

- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2555 จ�านวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

- เข้าประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนปี 2555 จ�านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้

- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555 จ�านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
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2. ข้อมูลก�รถือหุ้นส�มัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำ�กัด (มห�ชน) ของผู้ที่ได้รับก�รเสนอชื่อ ณ 28 กุมภ�พันธ์ 2556

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ�านวนหุ้น คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

1 นายเคอิตะ อิชิอิ ไม่มีการถือหุ้น -

2 นายวิกรม กรมดิษฐ์ 263,700,000 24.71

3 นายอนุชา สิหนาทกถากุล 5,534,000 0.5187

3. ข้อมูลก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รหรือผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจก�รอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน

บริษัท/กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการ

ที่แข่งขันหรืออาจท�าให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

1 นายเคอิตะ อิชิอิ 1 กรรมการ บริษัท ทีทีแอล 

อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

4 แห่ง ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

2 นายวิกรม กรมดิษฐ์ ไม่มี 5 แห่ง ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

3 นายอนุชา สิหนาทกถากุล 1 แห่ง กรรมการ และประธานกรรมการ

บรหิาร บรษิทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ 

แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

16 แห่ง ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

4. ลักษณะคว�มสัมพันธ์ของผู้ได้รับก�รเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์

1 นายเคอิตะ อิชิอิ การถือหุ้นในบริษัท

- จ�านวนหุ้น ไม่มี

- สัดส่วนของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่

 ได้รับเงินเดือนประจ�า

ไม่เป็น

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืม

 หรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี
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ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์

2 นายวิกรม กรมดิษฐ์ การถือหุ้นในบริษัท

- จ�านวนหุ้น 263,700,000

- สัดส่วนของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 24.71%

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย เป็นพี่ชายของ นายวิบูลย์ 

กรมดิษฐ์ (กรรมการและ

ผูบ้รหิารของบริษัท) และ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ 

(กรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทย่อย)

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่

 ได้รับเงินเดือนประจ�า

เป็น

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืม

 หรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

3 นายอนุชา สิหนาทกถากุล การถือหุ้นในบริษัท

- จ�านวนหุ้น 5,534,000

- สัดส่วนของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.5187%

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่

 ได้รับเงินเดือนประจ�า

ไม่เป็น

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืม

 หรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำ�กัด (มห�ชน)
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ข้อกำ�หนดคุณสมบัติกรรมก�รอิสระของบริษัทเท่�กับข้อกำ�หนดขั้นตำ่�ของก.ล.ต
และตล�ดหลักทรัพย์ดังนี้

1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 

โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั (บรษิทัพีน้่อง) หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอสิระ

ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง

การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ

ส�านักงานสอบบัญชีต้นสังกัด

3.2 ไม่เป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีอืน่ๆ เช่น ทีป่รกึษากฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ ผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิเป็นต้น ทีม่มีลูค่าการให้บรกิาร

ทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้รวม

ถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ

3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการท�าธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่รายการที่เป็นธุรกิจปกติ 

รายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืรายการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จ�านวนใด 

จะต�่ากว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว

4. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คูส่มรส พีน้่อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร

กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอชือ่เป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วข้องกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ของบริษัท

6. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน 

หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ ทีม่สีทิธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ

10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

11. ไม่เคยต้องค�าพพิากษาว่าได้กระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎหมายว่าด้วยธรุกจิสถาบนัการเงนิ กฎหมาย

ว่าด้วยการประกนัชวีติ กฎหมายว่าด้วยการประกนัวนิาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วกบั

ธรุกจิการเงนิในท�านองเดยีวกนัไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานทีม่อี�านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ ในความผดิ

เกี่ยวกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท


