
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  

1. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 
1.1  นายวิกรม  กรมดิษฐ   

อายุ  58  ป     

ไมเปนกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ(ตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบทาย) 

ตําแหนงในบริษัท • กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจาหนาที่บริหาร 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท • 20 ป 10 เดือน 

การศึกษา • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติ ไตหวัน 

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 
• ไมมี 

ประสบการณ •  กรรมการผูจัดการ บริษัท วี แอนด เค คอรปอเรชั่น จํากัด 

 • กรรมการผูจัดการ บริษัท กรมดิษฐ จํากัด 

 • รองประธานบริษัท บี ไอ พี  แอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • ประธานมูลนิธิอมตะ 

 • กรรมการบริษัท อมตะ ซิตี้ จํากัด 

 • กรรมการและประธานกรรมการที่ปรึกษา Amata (Vietnam) Join Stock Company 

 • กรรมการบริษัท อมตะ ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 

 • กรรมการบริษัท อมตะ แมนชั่น เซอรวิส จํากัด 

หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา • พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด 

คาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญ 

ประชุมหนา 4) 

 

คุณสมบัติตองหาม 

 1. ไมมีประวตัิการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน ในรอบปที่ผานมา 

     

หมายเหตุ - เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2553จํานวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด  8 ครั้ง 

 - เขาประชุมผูถือหุนป 2553 จํานวน   1 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง 

 

 

 

ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 



1.2 นายนพพันธป  เมืองโคตร   

อายุ  62  ป     

เปนกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ(ตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบทาย) 

ตําแหนงในบริษัท • กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท • 9 ป 6 เดือน 

การศึกษา • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M. Corporations) New York University 

(Fulbright and Asia Foundation Scholarships)  

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 
• Director Accreditation Program (DAP)  43/2548 

ประสบการณ • หัวหนาฝายกฎหมายบริษัท เงินทุนหลักทรัพย ไอทีเอฟ จํากัด  

 • ทนายความ สํานักงานกฎหมายแชนดเลอรและทองเอก 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

 • กรรมการอิสระบริษัท อิออน (ประเทศไทย) จํากัด (เดิม “บริษัท สยาม-จัสโก จํากัด”)  

 • รองประธานกรรมการ บริษัท สหกล อีควิปเมนท จํากัด และบริษัท สหกล เอนยิเนีย 

จํากัด 

 • ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เจริญสิน พร็อพเพอรตี้ จํากัด 

 • กรรมการบริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส (ประเทศไทย) จํากัด 

 • เจาของสํานักงานกฎหมาย อินเตอรเนชั่นแนล บิสซิเนส ลอวเยอรส จํากัด 

หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา • พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด 

คาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญ 

ประชุมหนา 4) 

 

คุณสมบัติตองหาม 

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน ในรอบปที่ผานมา 

     

หมายเหตุ - เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2553 จํานวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด  8 ครั้ง  

 - เขาประชุมผูถือหุนป 2553 จํานวน   1 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง 

 - เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2553 จํานวน   4ครั้ง จากทั้งหมด  4 ครั้ง 

 - เขาประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ป 2553 จํานวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด  2 ครั้ง 

 

 

 

 



1.3  รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ   

อายุ  62  ป     

เปนกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ(ตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบทาย) 

ตําแหนงในบริษัท • กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท •   11 ป 

การศึกษา • Doctor of Engineering (D. Eng.); Asian Institute of Technology (AIT) (King’s 

Scholarship (Thailand)) 

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 
• Director Accreditation Program (DAP)   

ประสบการณ •  9 ป ในฐานะผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 • 3 ป ในฐานะกรรมการผูจัดการใหญสนามบินสุวรรณภูมิ 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • กรรมการ บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) 

 • ประธานกรรมการบริหาร สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องคการมหาชน) 

 • กรรมการผูจัดการ Dawei Development Corporation (Myanmar) 

หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา • พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด 

คาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญ 

ประชุมหนา 4) 

คุณสมบัติตองหาม 

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน ในรอบปที่ผานมา 

     

หมายเหตุ - เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2553 จํานวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด  8 ครั้ง  

 - เขาประชุมผูถือหุนป 2553 จํานวน   0 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง 

 - เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2553 จํานวน   4 ครั้ง จากทั้งหมด  4 ครั้ง 

 - เขาประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ป 2553 จํานวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด  2 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 นายดุสิต  นนทะนาคร   

อายุ  64  ป     

เปนกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ(ตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบทาย) 

ตําแหนงในบริษัท • กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท • 2 ป 9 เดือน 

การศึกษา • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสราง มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ 

 • บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย แคลิฟอรเนีย ลอสแอนเจลิส  

การอบรมบทบาท 

หนาที่กรรมการ 
• Chairman 2000 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 • Directors Certification Program (DCP 24) 

 • Audit Committee Program (ACP 10) 

ประสบการณ • กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท คาวัสดุซิเมนตไทย จํากัด 

 • เลขาธิการ สภาหอการคาแหงประเทศไทยและหอการคาไทย 

 • ที่ปรึกษาและกรรมการ ธนาคารออมสิน 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน • กรรมการ บริษัท อาร ซี  แอล จํากัด (มหาชน) 

 • กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 • กรรมการ  บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 • กรรมการ  บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

 • กรรมการ  บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 • กรรมการ  บริษัท วิค แอนด ฮุคลันด จํากัด (มหาชน) 

 • กรรมการ  บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา • พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด 

คาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญ 

ประชุมหนา 4) 

คุณสมบัติตองหาม 

 1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

 2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน ในรอบปที่ผานมา 

หมายเหตุ - เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2553 จํานวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด  8 ครั้ง  

 - เขาประชุมผูถือหุนป 2553 จํานวน   1 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง 

 - เขาประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ป 2553 จํานวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด  2 ครั้ง 

 

 

 

 



2. ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ณ. 28 กุมภาพันธ 2554 

ผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวนหุน คิดเปน%ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง 

1  นายวิกรม  กรมดิษฐ 263,700,000 24.71% 

2 นายนพพันธป  เมืองโคตร ไมมี - 

3 รศ. ดร.สมเจตน ทิณพงษ ไมมี - 

4 นายดุสิต  นนทะนาคร ไมมี - 
 

3. ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น 

ผูไดรับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการ

อื่น(ที่ไมใช

บริษัทจด

ทะเบียน) 

การดํารงตําแหนงใน

บริษัท/กิจการที่

แขงขันหรืออาจทําให

เกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอ

บริษัท 

1  นายวิกรม  กรมดิษฐ ไมมี 5 แหง ไมมี 

2 นายนพพันธป  เมืองโคตร 1 แหง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบบริษัท อิออน ธนสินทรัพย 

(ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

6 แหง ไมมี 

3  รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ 1 แหง กรรมการ บริษัท ปรีชากรุป จํากัด 

(มหาชน) 

4  แหง ไมมี 

4 นายดุสิต  นนทะนาคร 7 แหง - กรรมการ บริษัท อาร ซี  แอล จํากัด 

(มหาชน) 

- กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

- กรรมการ  บริษัท สยามฟวเจอรดีเวล

อปเมนท จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ  บริษัท ล็อกซเลย จํากัด 

(มหาชน) 

- กรรมการ  บริษัท เอส แอนด พี ซินดิ

เคท จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ  บริษัท วิค แอนด ฮุคลันด 

จํากัด (มหาชน) 

-กรรมการ  บริษัท ฝาจีบ จํากัด 

(มหาชน) 
 

2  แหง ไมมี 

 

 



 

4. ลักษณะความสัมพันธของผูไดรับการเสนอชื่อ 

ผูไดรับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ  

1  นายวิกรม  กรมดิษฐ การถือหุนในบริษัท  

 - จํานวนหุน 263,700,000 

 - สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 24.71% 

 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/

บริษัทยอย 

เปนผูถือหุนรายใหญและ

เปนพี่ชายของผูบริหารคือ

นายวิบูลย กรมดิษฐ และ

นาง สมหะทัย พานิชชีวะ 
 การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/บริษัท

ยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน

ปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

 

 - เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

ใช 

 - เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือ ที่

ปรึกษากฎหมาย) 

ไมเปน 

 - มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/

บริการ/การใหกูยืมหรือการกูยืมเงิน) 

ไมมี 

   

ผูไดรับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ  

2 นายนพพันธป  เมืองโคตร การถือหุนในบริษัท  

 - จํานวนหุน ไมมี 

 - สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/

บริษัทยอย 

ไมเปน 

 การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/บริษัท

ยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน

ปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

 

 - เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

ไมเปน 

 - เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือ ที่

ปรึกษากฎหมาย) 

เปนที่ปรึกษาทางกฏหมาย 

 - มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/

บริการ/การใหกูยืมหรือการกูยืมเงิน) 

ไมมี 

   



ผูไดรับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ  

3  รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ การถือหุนในบริษัท  

 - จํานวนหุน ไมมี 

 - สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/

บริษัทยอย 

ไมเปน 

 การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/บริษัท

ยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน

ปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

 

 - เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

ไมเปน 

 - เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือ ที่

ปรึกษากฎหมาย) 

ไมเปน 

 - มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/

บริการ/การใหกูยืมหรือการกูยืมเงิน) 

ไมมี 

   

ผูไดรับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ  

4 นายดุสิต  นนทะนาคร การถือหุนในบริษัท  

 - จํานวนหุน ไมมี 

 - สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/

บริษัทยอย 

ไมเปน 

 การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/บริษัท

ยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน

ปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

 

 - เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

ไมเปน 

 - เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือ ที่

ปรึกษากฎหมาย) 

ไมเปน 

 - มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/

บริการ/การใหกูยืมหรือการกูยืมเงิน) 

ไมมี 

   

 

 

 



ขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของก.ล.ตและตลาดหลักทรัพยดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน (บริษัทพี่นอง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งในปจจุบันและ

กอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป 

3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแยงในลักษณะที่อาจเปน

การขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป ดังนี้ 

3.1 ไมเปนผูสอบบัญชี ทั้งนี้ ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ 

หุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชีตนสังกัด 

3.2 ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน 

เปนตน ที่มีมูลคาการใหบริการทางวิชาชีพอื่นเกินกวา 2 ลานบาทตอป กับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ 

ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการวิชาชีพอื่นๆ 

3.3 ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดเสีย จากการทําธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก 

รายการที่เปนธุรกิจปกติ รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือ 

รายการใหความชวยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ที่มีมูลคาตั้งแต 20 ลานบาท หรือ 

ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยใหนับรวมมูลคารายการ 

ในระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการที่ไมใช 

กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว 

4. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร 

รวมทั้งคูสมรสของบุตรกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหาร หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

5. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือ

หุนรายใหญของบริษัท 

6. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มี

นัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ

หนึ่งของจํานวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับ

กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

7. สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

8. สามารถดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

9. สามารถเขารวมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดโดยอิสระ 

10. ไมเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเหน็วาไมสมควรเปนผูบริหารตามขอบังคับ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 



11. ไมเคยตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน

การเงิน กฎหมายวาดวยการประกันชีวิต กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกันไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศโดยหนวยงานที่มี

อํานาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานที่มี

ลักษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรือทุจริต 

12. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

13. หากมีคุณสมบัติตามขอ 1-12 กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน (บริษัทพี่นอง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการ

ตัดสินใจแบบองคคณะ (Collective Decision) ไดโดยไมถือวากรรมการอิสระเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 

 


