
ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ  

 
1. ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
1.1 ดร . สุร ินทร์  พศิสุวรรณ   
อาย ุ 67  ปี     
เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกําหนดคณุสมบติักรรมการอิสระแนบท้าย) 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ    11 สิงหาคม 2558 
ตําแหน่งในบริษัท  ประธานกรรมการ  
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  1 ปี 5 เดือน 

การศกึษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) วิทยาลยัแคลร์มอน 

  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 

  ปริญญาเอก ภมิูภาคตะวนัออกกลางศกึษา มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 

การอบรมบทบาทหน้าท่ี
กรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP), รุ่นท่ี 122/2015  

ประสบการณ์  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ สถาบนัพระปกเกล้า  

  อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการตา่งประเทศ 

  อาจารย์พิเศษประจําศนูย์อิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัอ๊อกซฟอร์ด 

  เลขาธิการ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรืออาเซยีน 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั 

   ประธานกรรมการ  บมจ. สโตนวนั 

  ประธาน The International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance (IDEA) 

  ประธานกรรมการ บจ. อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) 

  กรรมการท่ีปรึกษา The Centre for Humanitarian Dialogue 

  ธรรมศาสตราภิชาน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  ประธาน สถาบนัออกแบบอนาคตประเทศไทย (The Future Innovative Thailand 
Institute) 

  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทบางกอก เดคคอน จํากดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอยีดในหนงัสือเชิญ 
ประชมุหน้า x) 

คณุสมบตัิต้องห้าม 
 1. ไม่มีประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
 2. ไม่มีประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วีเอ็น ในรอบปีท่ีผ่านมา 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2 



หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2559 จํานวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด  5 ครัง้  
 - เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559 จํานวน   1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้ 

 
1.2  Mr. Mats Anders Lundqvist   
อาย ุ 71   ปี     
เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกําหนดคณุสมบติักรรมการอิสระแนบท้าย) 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ   14 ธนัวาคม 2555 
ตําแหน่งในบริษัท  กรรมการ 
  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
  กรรมการตรวจสอบ 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  4 ปี 

การศกึษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Stockholm School of Economics, Sweden  
การอบรมบทบาทหน้าท่ี
กรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), รุ่นท่ี 108/2014 

ประสบการณ์  กรรมการ บมจ. สแกนดิเนเวีย ลีสซิ่ง 
ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ บจ. จดัหางาน แปซิฟิค 2000 

  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร Pacific 2000 (Singapore) International Recruitments 
Pte. Ltd 

  กรรมการ บจ. สไปคา 
หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอยีดในหนงัสือเชิญ 

ประชมุหน้า x) 
คณุสมบตัิต้องห้าม 
 1. ไม่มีประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
 2. ไม่มีประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วีเอ็น ในรอบปีท่ีผ่านมา 
หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2559 จํานวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด  5 ครัง้  
 - เข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบปี 2559  จํานวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด  4 ครัง้  
 - เข้าประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนปี 2559  จํานวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด  2 ครัง้  
 - เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559 จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้ 

 
1.3  นายกัมพล ตตยิกวี   
อาย ุ 57  ปี     
ไม่เป็นกรรมการที่มีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกําหนดคณุสมบติักรรมการอิสระแนบท้าย) 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ   7 สิงหาคม 2557 
ตําแหน่งในบริษัท  กรรมการ  



  กรรมการบริหาร 
  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  2 ปี 5 เดือน 

การศกึษา  ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหการ University of Texas at Arlington  

การอบรมบทบาทหน้าท่ี
กรรมการ 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP), รุ่นท่ี 74/2549 

  หลกัสตูร RCL 5/2016; Risk Management Program for Corporate Leaders 

ประสบการณ์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บจ. พทัยาฟู๊ ด อินดสัตรี ้

  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. อาหารสยาม 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บมจ. เมืองไทยลีสซิง่ 

  กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน บมจ. วีรีเทล 

  กรรมการอิสระ บมจ. เพาเวอร์โซลชูัน่เทคโนโลยี 

  กรรมการ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 

  กรรมการ Amata City Long Thanh Joint Stock Company 

  กรรมการ บริษัท อมตะ คินเดอร์เวิลด์ เอด็ยเูคชัน่ จํากดั 
หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอยีดในหนงัสือเชิญ 

ประชมุหน้า x) 
คณุสมบตัิต้องห้าม 
 1. ไม่มีประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
 2. ไม่มีประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วีเอ็น ในรอบปีท่ีผ่านมา 
หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2559 จํานวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด  5 ครัง้  
 - เข้าประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนปี 2559 จํานวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
 - เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559 จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 
2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ. อมตะ วีเอน็  ของผู้ ได้รับการเสนอชื่อ  ณ 31 ธ ันวาคม 2559 

ผู้ ได้รับการเสนอช่ือ จํานวนหุ้น คิดเป็น%ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 
1. ดร. สริุนทร์ พิศสวุรรณ ไม่มี 0% 
2. Mr. Mats Anders Lundqvist 350,000 0.04% 
3. นายกมัพล ตติยกวี ไม่มี  0 % 

 
 
 
 
 



3. ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กจิการอื่น  
ผู้ ได้รับการเสนอช่ือ บริษัทจดทะเบยีน บริษัท/กิจการ

อ่ืน(ท่ีไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน
บริษัท/กิจการท่ี
แขง่ขนัหรืออาจทําให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

1. ดร.สริุนทร์ พิศสวุรรณ 1 แห่ง ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั 

7 แห่ง ไม่มี 

2. Mr. Mats Anders 
Lundqvist 

 ไม่มี 3 แห่ง ไม่มี 

3. นายกมัพล ตติยกวี 3 แห่ง - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. 
เมืองไทยลีสซิ่ง 
- กรรมการ, กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน บมจ. วีรีเทล 
- กรรมการอิสระ บมจ. เพาเวอร์
โซลชูัน่เทคโนโลยี 

3 แห่ง ไม่มี 

 
4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ ได้รับการเสนอชื่อ 
ผู้ ได้รับการเสนอช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์  
1. ดร.สริุนทร์ พิศสวุรรณ การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
 - จํานวนหุ้น  
 - สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด  
 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทย่อย 
ไม่เป็น 

 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/บริษัท
ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน
ปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

ไม่เป็น 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ ท่ี
ปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

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

ไม่มี 

   



ผู้ ได้รับการเสนอช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์  
2. Mr. Mats Anders Lundqvist การถือหุ้นในบริษัท  
 - จํานวนหุ้น 350,000 หุ้น 
 - สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 0.04% 
 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทย่อย 
ไม่เป็น 

 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/บริษัท
ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน
ปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

ไม่เป็น 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ ท่ี
ปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

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

ไม่มี 

 
ผู้ ได้รับการเสนอช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์  
3. นายกมัพล ตติยกว ี การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
 - จํานวนหุ้น  
 - สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด  
 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทย่อย 
ไม่เป็น 

 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/บริษัท
ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน
ปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

ไม่เป็น 

 - เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ ท่ี
ปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

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

ไม่มี 

 
 
 
 



 
ข้อกาํหนดคุณสมบัตกิรรมการอสิระของบริษัทเท่ากับข้อกาํหนดขัน้ต ํ่าของก.ล.ตและตลาดหลักทรัพย์ดงันี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั (บริษัทพ่ีน้อง) หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจบุนัและ
ก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจเป็น
การขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี ดงันี ้

3.1 ไม่เป็นผู้สอบบญัชี ทัง้นี ้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ 
หุ้นส่วนผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชีต้นสงักดั 
3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 
เป็นต้น ท่ีมีมลูค่าการให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกว่า 2 ล้านบาทตอ่ปี กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอสิระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ 
3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือมีสว่นได้เสีย จากการทําธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ 
รายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ รายการเชา่หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือ 
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ท่ีมีมลูค่าตัง้แต ่20 ล้านบาท หรือ 
ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากวา่ โดยให้นบัรวมมลูคา่รายการ 
ในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่ 
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่ว 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุรกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอาํนาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหาร หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
6. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี
นยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบั
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
7. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 
8. สามารถดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ได้โดยอสิระ 
10. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีรายชื่อบคุคลท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นวา่ไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคบั
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 



11. ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน กฎหมายวา่ด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายวา่ด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกนัไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระทําอนัไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมี
ลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 
12. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
13. หากมีคณุสมบตัิตามข้อ 1-12 กรรมการอสิระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั (บริษัทพ่ีน้อง) หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการ
ตดัสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 
 


