
  

ข้อมูลของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

1. ประวัตขิองบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อ 

1.1 นายวกิรม กรมดษิฐ์ 

อาย ุ 66 ปี 

ไม่เป็นกรรมการที�มคีุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกาํหนดคณุสมบตักิรรมการอิสระแนบท้าย) 

วนัที�ได้รับแตง่ตั �งเป็นกรรมการ 6 มีนาคม 2533 

ตาํแหน่งในบริษทั ประธานกรรมการบริษทั*  

(*แตง่ตั �ง ตามมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษทั ครั �งที� 1/2019 วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2562)  

ประธานกรรมการบริหาร  

 

 

จํานวนปีที�เป็นกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

รักษาการประธานเจ้าหน้าที�บริหาร* 

29 ปี 10 เดือน 

การศกึษา 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัแห่งชาติ ไต้หวนั 

ไม่มี 

การอบรมในปี 2561 ไม่มี 

ประสบการณ์ - กรรมการผู้จดัการ บริษทั วี แอนด์ เค คอร์ปอเรชั�น จํากดั 

- กรรมการผู้จดัการ บริษทั กรมดิษฐ์ จํากดั 

- รองประธานบริษทั บ ีไอ พ ี แอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการที�ปรึกษา บริษทั อมตะ (เวียดนาม) จาํกดั 

- ประธานกรรมการ บริษทั อมตะ วีเอ็น  จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการบริษัท อมตะ เพาเวอร์ จํากดั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น

ในปัจจุบัน 

ไม่มี 

สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� � 



  

ตาํแหน่งในกิจการอื�นในปัจจุบนั 

(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

- ประธานกรรมการ บริษทั อมตะ โฮลดิ �ง จํากดั 

- กรรมการบริษัท อมตะ ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จาํกัด 

- กรรมการบริษัท อมตะ แมนชั�น เซอร์วิส จํากดั 

- กรรมการบริษัท อมตะ ซิตี � จํากดั 

- ประธานมลูนธิิอมตะ 

  

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา 

 

พจิารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนและ

คณะกรรมการบริษทั (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุหน้า 5) 

คุณสมบตัิต้องห้าม 

 1. ไม่มปีระวติัการกระทําความผิดอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทจุริต 

 2. ไม่มปีระวติัการทาํรายการที�อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั ในรอบปีที�ผ่านมา 

หมายเหตุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษทัปี 2561 จํานวน 5 ครั �ง จากทั �งหมด 5 ครั �ง (มี 2 ครั �งที�ประชมุผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส์) 

 - เข้าประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นปี 2561 จํานวน 1 ครั �ง จากทั �งหมด  � ครั �ง (ประชมุผ่านสื�ออิเลก็ทรอนกิส์) 

   

1.2 นายอนุชา สหินาทกถากุล 

อาย ุ   60 ปี       

เป็นกรรมการที�มคีณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกาํหนดคณุสมบตัิกรรมการอสิระแนบท้าย) 

วันที�ได้รับแต่งตั �งเป็นกรรมการ           27 เมษายน 2550 

ตาํแหน่งในบริษทั - กรรมการ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

- กรรมการบริหารความเสี�ยง 

จํานวนปีที�เป็นกรรมการ                 12 ปี � เดอืน 

 



  

การศกึษา - ปริญญาตรี สาขาบญัชี และการบริหาร  Houston Baptist University, ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงนิ) University of Houston, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ - Director Certification Program (DCP) ปี ���� 

- Fellow Member ปี ���� 

- Director Compensation  ปี ���� 

- Non-Executive Director  ปี ���� 

- Board Failure and How to Fix it ปี ���� 

- CEO Performance Evaluation  ปี ���� 

- Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี ����  

การอบรมในปี 2561 ไม่มี 

ประสบการณ์ - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร  บริษทัหลกัทรัพย์ ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

- ที�ปรึกษากิตตมิศกัดิ� คณะกรรมาธิการการคลงั การธนาคาร และสถาบนัการเงิน วฒุิสภา 

- ที�ปรึกษา คณะอนกุรรมาธิการด้านการธนาคารและสถาบนัการเงิน วฒุิสภา 

- กรรมการ  บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร์ จํากดั 

- กรรมการ  บริษัท นวลสิซิ�ง จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งอื�นในปัจจุบัน - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั�น 

จํากดั (มหาชน) 



  

ตาํแหน่งในกิจการอื�นในปัจจุบนั 

(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั 

- กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ � จํากดั 

- กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ � จํากัด 

- กรรมการ บริษทั  อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ � จํากดั 

- กรรมการ บริษทั  อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ � จํากดั 

- กรรมการ บริษทั อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จํากดั 

- กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) � จาํกัด 

- กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) � จาํกัด 

- กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) � จาํกัด 

- กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) � จาํกัด 

- กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) � จาํกัด 

- กรรมการ บริษทั อมตะ วอเตอร์ จํากัด 

- กรรมการ Amata Asia Ltd. 

- กรรมการ บริษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี � บิลท์ จํากดั  

- กรรมการ บริษทั ดาต้า อิน โมชั�น จํากัด 

- กรรมการ บริษทั มนูแดนซ์  ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

- กรรมการ บริษทั มนูแดนซ์  บิสโทร จํากดั 

- กรรมการ บริษทั แคปปิตัล โฟคัส จํากัด 

- กรรมการ บริษทั โฟคสั เอนไวรอนเมนทัล จาํกัด 

- กรรมการ  บริษัท 888 พร็อพเพอร์ตี � จาํกัด 

- กรรมการ บริษทั ไร่อาทติย์ จํากดั 

- กรรมการ บริษทั วานา นาวา จาํกัด 

- กรรมการ บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั�น จํากัด 

- กรรมการ บริษทั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการอตุสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จาํกดั 



  

ตาํแหน่งในกิจการที� 

แข่งขนั/กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับ 

ธุรกิจของบริษัทในปัจจุบนั 

- ไมม่ี - 

 

 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา 

 

 

 

พจิารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และ

คณะกรรมการบริษทั (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุหน้า 5) 

คุณสมบตัิต้องห้าม 

 1. ไม่มปีระวติัการกระทําความผิดอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทจุริต 

 2. ไม่มปีระวติัการทาํรายการที�อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั ในรอบปีที�ผ่านมา 

หมายเหตุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษทัปี 2561 จํานวน 6 ครั �ง จากทั �งหมด  6 ครั �ง 

 - เข้าประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นปี 2561 จํานวน 1 ครั �ง จากทั �งหมด � ครั �ง 

 - 

- 

- 

 

เข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561 จํานวน 5 ครั �ง จากทั �งหมด  5 ครั �ง 

เข้าประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนปี 2561 จํานวน 2 ครั �ง จากทั �งหมด  2 ครั �ง 

เข้าประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีปี 2561 จํานวน 1 ครั �ง จากทั �งหมด � ครั �ง 

�. ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั ของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ ณ 31 ธันวาคม ��61 

ผู้ ได้รับการเสนอชื�อ จํานวนหุ้น คิดเป็น%ของหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีง 

1 นายวิกรม กรมดิษฐ์ โดยตนเอง 191,335,900 หุ้น 

       โดยคู่สมรส/ผู้ที�อยู่กิน    

       ด้วยกนัฉันสามีภริยา                                                                 

และ/หรือ บุตรที�ยงัไม ่บรรลุ

นิตภิาวะ:   

17.93 

ไม่มี 

2 นายอนชุา สหินาทกถากลุ โดยตนเอง: 10,373,300 หุ้น  0.97 

        โดยคู่สมรส/ผู้ที�อยู่กิน    ไม่มี 



  

       ด้วยกนัฉันสามีภริยา                                                                 

และ/หรือ บุตรที�ยงัไม ่บรรลุ

นิตภิาวะ:   

 

�. ข้อมลูการดํารงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั/กิจการอื�น 

ผู้ ได้รับการเสนอชื�อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื�น 

(ที�ไม่ใชบ่ริษทัจด

ทะเบยีน) 

การดํารงตาํแหน่งใน

บริษัท/กิจการที�

แขง่ขนัหรืออาจทาํให้

เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

1 นายวิกรม กรมดิษฐ์           ไมมี่ ไม่มี ไม่มี 

2 นายอนุชา สหินาทกถากลุ                    1 แหง่ 

กรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร บริษทั โฟคสั 

ดิเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอน

สตรัคชั�น จํากดั (มหาชน) 

24 แหง่  

- กรรมการ บริษทั 

อมตะ บี.กริม 

เพาเวอร์ จํากดั 

- กรรมการ บริษทั 

อมตะ บี.กริม 

เพาเวอร์ � จํากดั 

- กรรมการ บริษทั 

อมตะ บี.กริม 

เพาเวอร์ � จํากดั 

- กรรมการ บริษทั  

อมตะ บี.กริม 

เพาเวอร์ � จํากดั 

- กรรมการ บริษทั  

อมตะ บี.กริม 

เพาเวอร์ � จํากดั 

        ไม่มี 



  

- กรรมการ บริษทั 

อมตะ เพาเวอร์ 

(ระยอง) จํากดั 

- กรรมการ บริษทั 

อมตะ บี.กริม 

เพาเวอร์ (ระยอง) � 

จํากดั 

- กรรมการ บริษทั 

อมตะ บี.กริม 

เพาเวอร์ (ระยอง) � 

จํากดั 

- กรรมการ บริษทั 

อมตะ บี.กริม 

เพาเวอร์ (ระยอง) � 

จํากดั 

- กรรมการ บริษทั 

อมตะ บี.กริม 

เพาเวอร์ (ระยอง) � 

จํากดั 

- กรรมการ บริษทั 

อมตะ บี.กริม 

เพาเวอร์ (ระยอง) � 

จํากดั 

- กรรมการ บริษทั 

อมตะ วอเตอร์ 

จํากดั 

- กรรมการ Amata 

Asia Ltd. 

- กรรมการ บริษทั 



  

อมตะ ซัมมิท เรดดี � 

บลิท์ จํากดั

  

- กรรมการ บริษทั 

ดาต้า อิน โมชั�น 

จํากดั 

- กรรมการ บริษทั 

มนูแดนซ์  ดีเวล 

ลอปเม้นท์ จํากัด 

- กรรมการ บริษทั 

มนูแดนซ์  บิสโทร 

จํากดั 

- กรรมการ บริษทั 

แคปปิตลั โฟคัส 

จํากดั 

- กรรมการ บริษทั 

โฟคสั เอนไวรอน

เมนทัล จํากดั 

- กรรมการ  บริษัท 

888 พร็อพเพอร์ตี � 

จํากดั 

- กรรมการ บริษทั ไร่

อาทิตย์ จํากัด 

- กรรมการ บริษทั 

วานา นาวา จาํกดั 

- กรรมการ บริษทั 

โฟคสั เวก คอร์

ปอเรชั�น จํากดั 



  

- กรรมการ บริษทั 

พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์เพื�อ

การอตุสาหกรรม

ระยอง (ไทย-จีน) 

จํากดั 

 

�. ลกัษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื�อ 

ผู้ ได้รับการเสนอชื�อ ลักษณะความสัมพนัธ์  

1. นายวิกรม กรมดิษฐ์ การถือหุ้นในบริษทั  

 - จาํนวนหุ้น 191,335,900  

 - สดัสว่นของจํานวนหุ้นที�มสีทิธิออกเสยีงทั �งหมด 17.93% 

 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทย่อย 

เป็นพี�ชายของนายวบิลูย์ 

กรมดิษฐ์ (ผู้บริหารของ

บริษัท) 

 การมีความสมัพนัธ์ในลักษณะดงัตอ่ไปนี �กบับริษัท/

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลที�อาจมคีวาม

ขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง � ปีที�ผ่านมา 

 

 - เป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 

ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา 

เป็น 

 - เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ ที�

ปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

 - มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื �อ/ขายวตัถดุบิ/

สนิค้า/บริการ/การให้กู้ยมืหรือการกู้ยมืเงิน) 

ไม่ม ี

  

 

 

2. นายอนุชา สหินาทกถากุล การถือหุ้นในบริษทั  



  

 - จาํนวนหุ้น 10,373,300 

 - สดัสว่นของจํานวนหุ้นที�มสีทิธิออกเสยีงทั �งหมด 0.97%  

 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทย่อย 

ไม่เป็น 

 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี �กบับริษัท/

บริษัทย่อย/บริษทัร่วม หรือนิตบิุคคลที�อาจมคีวาม

ขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง � ปีที�ผา่นมา 

 

 - เป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 

ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา 

ไม่เป็น  

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้ สอบบญัชี หรือ ที�

ปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

 - มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซื �อ/ขายวตัถดุบิ/

สนิค้า/บริการ/การให้กู้ยมืหรือการกู้ยมืเงิน)  

ไม่มี 

ข้อกําหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษทัเท่ากับข้อกําหนดขั �นตํ�าของก.ล.ตและตลาดหลกัทรัพย์ดงันี � 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลที�อาจมคีวามขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นที�ถอืโดยผู้ที�เกี�ยวข้องกบักรรมการอิสระรายนั �นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงานที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา ผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดยีวกนั (บริษัทพี�น้อง) หรือนิตบิุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง ทั �งใน

ปัจจุบนัและกอ่นเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื�นที�มีความขัดแย้งในลกัษณะที�

อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนทั �งในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดงันี � 

3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญช ีทั �งนี � ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที�ไม่ใชก่รรมการอสิระ ผู้บริหาร หรือ 

หุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชีต้นสงักดั 

3.2 ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพอื�นๆ เช่น ที�ปรึกษากฎหมาย ที�ปรึกษาทางการเงนิ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ 

เป็นต้น ที�มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื�นเกินกว่า 2 ล้านบาทตอ่ปี กบับริษัท บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย บริษัท   

ร่วมหรือนิตบิุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ทั �งนี � ให้รวมถงึการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ ่กรรมการที�ไม่ใชก่รรมการ 

อิสระผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ ให้บริการวิชาชีพอื�นๆ 



  

3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั �งทางตรงและทางอ้อม หรือมีสว่นได้เสยี จากการทําธรุกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ 

รายการที�เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือ 

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที�มีมูลค่าตั �งแต ่20 ล้านบาท  

หรือตั �งแต่ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของบริษทั แล้วแตจ่ํานวนใดจะตํ�ากว่า โดยให้นบัรวมมลูค่ารายการ

ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ทั �งนี �ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที�ไม่ใช่

กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ที�มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจดงักลา่ว 

4. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี�น้อง และ

บตุร รวมทั �งคูส่มรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจควบคมุ หรือบคุคลที�จะได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้บริหาร 

หรือผู้มอีํานาจควบคมุของบริษทัหรือบริษัทย่อย 

5. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับแต่งตั �งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถอืหุ้นรายใหญ ่หรือผู้ถอืหุ้นซึ�งเป็นผู้ เกี�ยวข้อง

กบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที�มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นสว่นที�มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจํา หรือ

ถือหุ้นเกนิร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั �งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็น

การแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

7. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

8. สามารถดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื�อตัดสนิใจในเรื�องตา่งๆ ได้โดยอิสระ 

10. ไม่เป็นบุคคลที�มีชื�ออยู่ในบัญชีรายชื�อบุคคลที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตาม

ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

11. ไม่เคยต้องคําพพิากษาว่าได้กระทาํความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที�เกี�ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกนัไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ต่างประเทศโดยหนว่ยงานที�มีอาํนาจตามกฎหมายนั �น ทั �งนี � ในความผิดเกี�ยวกบัการกระทําอนัไม่เป็นธรรมที�เกี�ยวกบัการซื �อ

ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานที�มลีกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

12. ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนนิงานของบริษทั 


