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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการเข้าใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่	3	

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

	 1.1	 ดร.วิษณุ	เครืองาม	   
  อายุ  58  ปี     
  เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบท้าย) 
  ตำแหน่งในบริษัท •	 ประธานกรรมการ    
  จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท •		2 ปี 9 เดือน 
  การศึกษา •	 ปรญิญาตร ีสาขานติศิาสตร ์(เกยีรตนิยิมดมีาก) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
    •		ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบอร์กเล่ย์   
     สหรัฐอเมริกา ( LL.M.) 
    •	 ปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบอร์กเล่ย์   
     สหรัฐอเมริกา  (J.S.D.) 
    •		ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    •		ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
  การอบรมบทบาท • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551 
  หน้าที่กรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  ประสบการณ์ • ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    •		เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
    •		รองนายกรัฐมนตรี 
    •	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ  
     เชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสถาบัน  
     พระปกเกล้า)  
    •		นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
    •		นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) 
    • ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาธร จำกัด (มหาชน) 
    •		ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) 
    •		กรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 
  หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา • พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
     ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญ  
     ประชุมหน้า 4) 
  คุณสมบัติต้องห้าม 
  1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 
  2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน ในรอบปี  
   ที่ผ่านมา 
     
หมายเหตุ - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2552 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด  5 ครั้ง 
  - เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัทปี 2552 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
  - เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2552 จำนวน   1 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง 
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	 1.2	 นายอนุชา	สิหนาทกถากุล	    
  อายุ  51  ปี      
  เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบท้าย)  

  ตำแหน่งในบริษัท • กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    
  จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท • 2 ปี 9 เดือน    

  การศึกษา • ปริญญาตรี สาขาบัญชี และการบริหาร  Houston Baptist University,   
  ประเทศสหรัฐอเมริกา  

    • ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Houston,   
  ประเทศสหรัฐอเมริกา  

  การอบรมบทบาท • Director Certification Program (DCP) ปี 2543 
  หน้าที่กรรมการ  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   

  จำกัด (มหาชน)  
    •		กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  
    •	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบัน  

  การเงิน วุฒิสภา  
    •		ทีป่รกึษา คณะอนกุรรมาธกิารดา้นการธนาคาร และสถาบนัการเงนิวฒุสิภา  
    •		กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด  
    •		กรรมการ  บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
    •		กรรมการ  บริษัท เดอะมอลล์นครราชสีมา จำกัด  
  ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์   

  แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  
    •		กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company  
    •		กรรมการ บริษัท อมตะเพาเวอร์ จำกัด  
    •		กรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด  
    •		กรรมการ Amata Hong Kong Ltd.  
    •		กรรมการ บริษัท ปองกมล จำกัด  
    •		กรรมการ บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัด  
    •		กรรมการ บริษัท แคปปิตัล โฟคัส จำกัด  
    •		กรรมการ  บริษัท มูนแดนซ์  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
  หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา • พจิารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน   

  และคณะกรรมการบรษิทัฯ (รายละเอยีดในหนงัสอืเชญิประชมุหนา้ 4)  
คุณสมบัติต้องห้าม  
 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน ในรอบปีที่  
  ผ่านมา  
หมายเหตุ - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2552 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด  5 ครั้ง 
  - เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2552 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด  6 ครั้ง 
  - เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2552 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
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 1.3	 นายเคอิตะ	อิชิอิ   
  อายุ  50  ปี     
  ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบท้าย) 
  ตำแหน่งในบริษัท •		ไม่มี   
  การศึกษา • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จาก Waseda University, Japan 
  การอบรมบทบาท •	 ไม่มี   
  หน้าที่กรรมการ                                         
  ประสบการณ์ •  Director 
     General Manager - Corporate Planning Division 
     ITOCHU Chemical Frontier, Corporation 
  ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน • Chief Officer  for Indo - China Region บรษิทั อโีตช ูคอรป์อเรชัน่ จำกดั 
    •	 ประธานกรรมการ บริษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด  และ บริษัท อีโตชู    
     แมนเนจเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
    •		กรรมการ หอการค้าญี่ปุ่น (JCC) 
    •		กรรมการโรงเรียนสมาคมไทย - ญี่ปุ่น 
  หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา • พจิารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน  
     และคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4) 
 
คุณสมบัติต้องห้าม 
 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน ในรอบปีที่  
  ผ่านมา 

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2553

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	 จำนวนหุ้น	 คิดเป็น	%	ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 

1   ดร.วิษณุ  เครืองาม ไม่มีการถือหุ้น - 

2 นายอนุชา  สิหนาทกถากุล 5,534,000 0.5187 

3 นายเคอิตะ  อิชิอิ ไม่มีการถือหุ้น - 
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3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	 บริษัทจดทะเบียน	 บริษัท/กิจการอื่น	

(ที่ไม่ใช่บริษัท	

จดทะเบียน)	

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/

กิจการที่แข่งขันหรืออาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท	

1	.	 ดร.วิษณุ	เครืองาม	 4 แห่ง - ประธานกรรมการบริษัท 

ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริษัท 

กรุงเทพ ธนาธร จำกัด 

(มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริษัท

หลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด 

(มหาชน) 

-  กรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ 

จำกัด (มหาชน) 

ไม่มีการดำรง

ตำแหน่ง 

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง 

2	.	 นายอนชุา	สหินาทกถากลุ	 1 แห่ง - กรรมการ    

 และประธานกรรมการบรหิาร  

 บรษิทั โฟคสั ดเีวลลอปเมน้ท ์ 

 แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  

 (มหาชน)

8 แห่ง ไม่มีการดำรงตำแหน่ง 

3.	 นายเคอิตะ	อิชิอิ	  - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง 3 แห่ง ไม่มีการดำรงตำแหน่ง 

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	 ลักษณะความสัมพันธ์	  

1.		ดร.วิษณุ	เครืองาม	 การถือหุ้นในบริษัท  

 -  จำนวนหุ้น ไม่มี 

 -  สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี 

 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็น 

 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 

2 ปี ที่ผ่านมา  

 

-  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 

หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น 

 

-  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา

กฎหมาย) ไม่เป็น 

 

-  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/

บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) ไม่มี 
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ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	 ลักษณะความสัมพันธ์	  

2.	นายอนุชา	สิหนาทกถากุล	 การถือหุ้นในบริษัท  

 -  จำนวนหุ้น 5,534,000 

 -  สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.5187% 

 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็น 

 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 

2 ปี ที่ผ่านมา  

 

-  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 

หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น 

 

-  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษา

กฎหมาย) ไม่เป็น 

 

-  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/

บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) ไม่มี 

   

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	 ลักษณะความสัมพันธ์	  

3	นายเคอิตะ	อิชิอิ การถือหุ้นในบริษัท  

-  จำนวนหุ้น ไม่มี

-  สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/ 

บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง  

2 ปี ที่ผ่านมา

-  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง   

หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
ไม่เป็น

-  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษา 

กฎหมาย)
ไม่เป็น

-  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ 

บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)
ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

 1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

 2.  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมี  

ความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งใน

ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระ  

ไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้ 



-22- -23-

  3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ  

 หุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด 

  3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน  

 เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท  

 ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการ  

 อิสระผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ 

  3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่

รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20   

ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวม

มูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว 

 4.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ

เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 5.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น  

ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 6.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี

สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 7.  สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

 8.  สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 9.  สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ 

 10.  ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตาม  

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 11.  ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วย  

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็น

กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการ

กระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือ

ทุจริต 

 12.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 

 13.  หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจ  

ในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการ

อิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 




