
ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ 

1. ประวตัขิองบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
1.1  ดร.สุรินทร์ พศิสุวรรณ 
อาย ุ 67  ปี     
เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกําหนดคณุสมบติักรรมการอิสระแนบท้าย) 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ    14 พฤษภาคม 2558 
ตําแหน่งในบริษัท  ประธานกรรมการ 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  1 ปี 8 เดือน 
การศกึษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) วิทยาลยัแคลร์มอน 
  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 
  ปริญญาเอก ภมิูภาคตะวนัออกกลางศกึษา มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 
การอบรมบทบาท 
หน้าท่ีกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP), รุ่นท่ี 122/2015 

ประสบการณ์   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิสถาบนัพระปกเกล้า 
  อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการตา่งประเทศ 
  อาจารย์พิเศษประจําศนูย์อิสลามศกึษามหาวิทยาลยัอ๊อกซฟอร์ด 
  เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน 
ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บมจ. อมตะ วีเอน็ 
  ประธานกรรมการบมจ. สโตนวนั 
  ประธานThe International Institute for Democracy and Electoral Assistance 

(IDEA) 
  ประธานกรรมการบจ. อิงเกรสอินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) 
  กรรมการท่ีปรึกษา The Centre for Humanitarian Dialogue 
  ธรรมศาสตราภิชานมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  ประธานสถาบนัออกแบบอนาคตประเทศไทย (The Future Innovative Thailand 

Institute) 
  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท บางกอก เดคคอน จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3
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หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุหน้า 6) 

 
คณุสมบติัต้องห้าม 
 1. ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
 2. ไมมี่ประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
    
หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2559 จํานวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 
 - เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559 จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 
 
1.2  นายนพพันธป์  เมืองโคตร 
อาย ุ 68  ปี     
เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกําหนดคณุสมบติักรรมการอิสระแนบท้าย) 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 26 กรกฎาคม 2544 
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ  
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท 15 ปี 6 เดือน 
การศกึษา Diploma, Springfield Township High School, Phila., Pa. 

(American Field Service Scholarship) พ.ศ. 2509-2510 
 นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2510-2514 
 ประกาศนียบตัรเนติบณัฑิตไทย เนติบณัฑิตยสภา พ.ศ. 2515 
 นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (LL.M. Corporations) New York University 

(Fulbright and Asia Foundation Scholarships) พ.ศ. 2518-2520 
การอบรมบทบาท 
หน้าท่ีกรรมการ 

Director Accreditation Program (DAP) 43/2548 

ประสบการณ์ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายบริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ ไอทีเอฟ จํากดั พ.ศ. 2515-2518 
 ทนายความ สํานกังานกฎหมายแชนด์เลอ่ร์และทองเอก พ.ศ. 2520-2524 
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ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์  
(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน)  

 รองประธานกรรมการบริษัท สหกล อิควิปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระบริษัท อิออน (ประเทศไทย)จํากดั (เดิม “บริษัท สยาม-จสัโก้ จํากดั”)  
 ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เจริญสนิ พรอพเพอร์ตี ้จํากดั 
 กรรมการบริษัท พีเอฟคอนโทรลส์กรุ๊ป จํากดั 
 เจ้าของสํานกังานกฎหมาย อินเตอร์เนชัน่แนลบิสซิเนสลอว์เยอร์ส จํากดั  

พ.ศ.2524-ปัจจบุนั 
หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และ

คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุหน้า 6) 
 
คณุสมบติัต้องห้าม 
 1. ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
 2. ไมมี่ประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
     
หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2559 จํานวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 
 - เข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบปี 2559 จํานวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
 - เข้าประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนปี 2559 จํานวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
 - เข้าประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีปี 2559 จํานวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
 - เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559 จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 

 
1.3 รศ.ดร.สมเจตน์ ทณิพงษ์   
อาย ุ 68  ปี     
เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกําหนดคณุสมบติักรรมการอิสระแนบท้าย) 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 28 ธนัวาคม 2542 
ตําแหน่งในบริษัท  กรรมการ  
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
  กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  17 ปี 
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การศกึษา  สาํเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก 
 Doctor of Engineering (D. Eng.) ปี พ.ศ. 2523 ; 
 Asian Institute of Technology (AIT)  
 (King’s Scholarship (Thailand)  

  สาํเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท 
Master of Engineering (M. Eng.) ปี พ.ศ. 2516 ; 
Asian Institute of Technology (AIT)   
(British Government Scholarship) 

  สาํเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี 
Bachelor of Engineering (B. Eng.) ปี พ.ศ. 2514  ; 
University of Tasmania (Australia) 
(Colombo Plan Scholarship) 

การอบรมบทบาท 
หน้าท่ีกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) 2549 

ประสบการณ์  9 ปี ในฐานะผู้ว่าการการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
  3 ปี ในฐานะกรรมการผู้จดัการใหญ่สนามบินสวุรรณภมิู 
ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการบริหาร สํานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศ และภมิู

สารสนเทศ (องค์การมหาชน)  
  ประธานกรรมการ คณะกรรมการนวตักรรมแหง่ชาติ สํานกังานนวตักรรม

แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 
หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุหน้า 6) 
 

คณุสมบติัต้องห้าม 
 1. ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
 2. ไมมี่ประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั ในรอบปีท่ี

ผา่นมา 
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หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2559 จํานวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 
 - เข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบปี 2559 จํานวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
 - เข้าประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนปี 2559 จํานวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 

2 ครัง้ 
 - เข้าประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีปี 2559 จํานวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
 - เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559 จํานวน 0 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 
2. ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั ของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ ณ 31 ธนัวาคม 2559 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ จํานวนหุ้น คิดเป็น%ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียง 
1 ดร. สริุนทร์ พิศสวุรรณ ไมมี่ - 
2 นายนพพนัธป์ เมืองโคตร ไมมี่ - 

3 รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ไมมี่ - 
 
3. ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอ่ืน 
ผู้ได้รับการเสนอช่ือ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอ่ืน

(ท่ีไมใ่ช่บริษัทจด
ทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน
บริษัท/กิจการท่ีแข่งขนั
หรืออาจทําให้เกิด
ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

1 ดร. สริุนทร์ พิศสวุรรณ 1 แหง่ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
บมจ. อมตะ วีเอ็น 

7 แหง่ ไมมี่ 

2 นายนพพนัธป์ เมืองโคตร 2 แหง่ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบบริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ 
(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการบริษัท สหกล 
อิควิปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

4 แหง่ ไมมี่ 

3 รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ 1 แหง่ กรรมการ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 

2 แหง่ ไมมี่ 
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4. ลกัษณะความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
ผู้ได้รับการเสนอช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์  
1 ดร. สุรินทร์ พศิสุวรรณ การถือหุ้นในบริษัท  
 - จํานวนหุ้น ไมมี่ 
 - สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด -  
 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทยอ่ย 
ไมเ่ป็น 

 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/บริษัท
ยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน
ปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

ไมเ่ป็น  

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ ท่ี
ปรึกษากฎหมาย) 

ไมเ่ป็น 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดิุบ/
สนิค้า/บริการ/การให้กู้ ยืมหรือการกู้ ยืมเงิน)  

ไมมี่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์  
2 นายนพพันธป์ เมืองโคตร การถือหุ้นในบริษัท  
 - จํานวนหุ้น ไมมี่ 
 - สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด - 
 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทยอ่ย 
ไมเ่ป็น 

 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/บริษัท
ยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน
ปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

ไมเ่ป็น 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ ท่ี
ปรึกษากฎหมาย) 

เป็น 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดิุบ/
สนิค้า/บริการ/การให้กู้ ยืมหรือการกู้ ยืมเงิน) 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี่ 
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ผู้ได้รับการเสนอช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์  
3 รศ.ดร.สมเจตน์ ทณิพงษ์ การถือหุ้นในบริษัท  
 - จํานวนหุ้น ไมมี่ 
 - สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด - 
 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทยอ่ย 
ไมเ่ป็น 

 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/บริษัท
ยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน
ปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

ไมเ่ป็น 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ ท่ี
ปรึกษากฎหมาย) 

ไมเ่ป็น 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดิุบ/
สนิค้า/บริการ/การให้กู้ ยืมหรือการกู้ ยืมเงิน) 

ไมมี่ 

 
ข้อกําหนดคณุสมบติักรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกําหนดขัน้ต่ําของก.ล.ตและตลาดหลกัทรัพย์ดงันี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั (บริษัทพ่ีน้อง) หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจุบนัและ
ก่อนเป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจเป็น
การขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี ดงันี ้

3.1 ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชี ทัง้นี ้ให้รวมถงึการไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ 
หุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชีต้นสงักดั 
3.2 ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ 
เป็นต้น ท่ีมีมลูคา่การให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้รวมถงึการไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการอิสระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการวิชาชีพอ่ืนๆ 
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3.3 ไมไ่ด้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือมีสว่นได้เสีย จากการทําธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ 
รายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือ 
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ท่ีมีมลูคา่ตัง้แต ่20 ล้านบาท หรือ 
ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท แล้วแตจํ่านวนใดจะต่ํากวา่ โดยให้นบัรวมมลูคา่รายการ 
ในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ทัง้นีใ้ห้รวมถงึการไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไมใ่ช่ 
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่ว 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหาร หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
5. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
6. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี
นยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ1 
ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
7. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
8. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือตดัสนิใจในเร่ืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 
10. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
11. ไมเ่คยต้องคําพิพากษาวา่ได้กระทําความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน กฎหมายวา่ด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายวา่ด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกนัไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมี
ลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 
12. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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