
ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ 
แทนกรรมการท่ีลาออก  

 
1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ดร. อภชิาติ  ชนิวรรโณ   
อาย ุ 61  ปี     
เป็นกรรมการท่ีมคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระแนบท้าย) 
การศกึษา •  Bachelor of Science, Economics and Politics (Upper Second Class 

Honours) University of Southampton, United Kingdom 
 •  Master of Science, International Relations, London School of Economics 

and Political Science, University of London, United Kingdom 

 •  Doctor of Philosophy, International Relations, St. Antony’s College, 

University of Oxford, United Kingdom 

 •  หลกัสตูร Columbia Senior Executive Program (CSEP) รุ่นท่ี 123/2550, 

Columbia Business  School U.S.A. 

 •  หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 52/2552-2553 วิทยาลยั

ปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ 

•  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 227/2559 

 •  หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นท่ี 31/2559 
การอบรมในปี 2560 •  หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 25/2560 

 •  หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 41/2560 

ประสบการณ์ •  ปี 2545 – ปี 2548 อธิบดี กรมเอเชียตะวนัออก กระทรวงการตา่งประเทศ 

 •  ปี 2548 – ปี 2552 เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงสตอกโฮล์ม ด ารง
ต าแหนง่เอกอคัรราชทตูวิสามญัผู้มีอ านาจเตม็ ประจ าราชอาณาจกัรสวีเดน 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ และสาธารณรัฐเอสโตเนีย 

 •  ปี 2552 – ปี 2554 รองปลดักระทรวง  ส านกังานปลดักระทรวง  กระทรวงการ

ตา่งประเทศ 

 •  ปี 2554 – ปี 2556 เอกอคัรราชทตู  สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงบรัสเซลส์ ด ารง

ต าแหนง่เอกอคัรราชทตูวิสามญัผู้มีอ านาจเตม็ ประจ าราชอาณาจกัรเบลเยียม 

ราชรัฐลกัเซมเบิร์ก และหวัหน้าคณะผู้แทนไทยประจ าสหภาพยโุรป 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 



 •  ปี 2556 – ปี 2558 เอกอคัรราชทตู  สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงปารีส  ด ารง

ต าแหนง่เอกอคัรราชทตูวิสามญัผู้มีอ านาจเตม็ประจ าสาธารณรัฐฝร่ังเศส ราชรัฐ

โมนาโก และผู้แทนถาวรไทยประจ า UNESCO 

 •  ปี 2558 – ปี 2559 ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ ส านกังานปลดักระทรวง  

กระทรวงการตา่งประเทศ 

ต าแหนง่อื่นในปัจจบุนั •  กรรมการ การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

 •  ประธานกรรมการ บริษัท ตาช าน ิจ ากดั 

 •  กรรมการ บริษัท Amata City BienHoa Joint Stock Company 

หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา •  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญ 
ประชมุหน้า 4) 

คณุสมบตัิต้องห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วเีอ็น ในรอบปีทีผ่า่นมา 

 
2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบมจ. อมตะ วีเอน็ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ณ 31 ธันวาคม 2560 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ จ านวนหุ้น คิดเป็น%ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง 
ดร. อภิชาติ  ชินวรรโณ ไมม่ี 0% 

 
 
3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัท
จดทะเบยีน) 

การด ารงต าแหนง่ใน
บริษัท/กิจการท่ีแขง่ขนั
หรืออาจท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์
ตอ่บริษัท 

ดร. อภิชาติ  ชินวรรโณ ไมม่ี 3 แหง่ ไมม่ี 
     

 
4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ผู้ได้รับการเสนอช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์  
ดร. อภิชาติ  ชินวรรโณ การถือหุ้นในบริษัท ไมม่ี 
 - จ านวนหุ้น  
 - สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด  
 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทยอ่ย 
ไมเ่ป็น 



 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/บริษัท
ยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งใน
ปัจจบุนั หรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือ ที่
ปรึกษากฎหมาย) 

ไมเ่ป็น 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สนิค้า/
บริการ/การให้กู้ยมืหรือการกู้ยืมเงิน) 

ไมม่ี 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 
1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
1.1 นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ   
อาย ุ 71  ปี     
เป็นกรรมการท่ีมคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระแนบท้าย) 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ    30 สงิหาคม 2555 
ต าแหนง่ในบริษัท •  กรรมการ 
 •  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท •  5 ปี 4 เดือน 

การศกึษา •  ปริญญาตรี เภสชัศาสตร์ (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

 •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin at Madison, U.S.A 

การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ 

•  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 89/2007 

 •  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 56/2006 
การอบรมในปี 2560 •  ไมม่ี 

ประสบการณ์ •  กรรมการบริหาร ธนาคารสนิเอเซยี จ ากดั (มหาชน) 

 •  กรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกนัสนิเช่ือขนาดยอ่ม 

 •  กรรมการ ธนาคารออมสนิ 

ต าแหนง่อื่นในปัจจบุนั •  กรรมการ บจก. พีแอนด์พี อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ 

 •  กรรมการ บจก. เฟ่ืองฟา้พฒันา 

หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา •  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญ 
ประชมุหน้า 4) 

คณุสมบตัิต้องห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วเีอ็น ในรอบปีทีผ่า่นมา 
หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด  6 ครัง้  
 - เข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560 จ านวน  4 ครัง้ จากทัง้หมด  4 ครัง้ 
 - เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2560 จ านวน  1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้ 

 
1.2  Mr. Le Cong Phung   
อาย ุ 71   ปี     
เป็นกรรมการท่ีมคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระแนบท้าย) 



วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ   11 พฤษภาคม 2559 
ต าแหนง่ในบริษัท •  กรรมการ 
 •  กรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท •  1 ปี 8 เดือน 

การศกึษา •  Bachelor’s degree, Vietnam Diplomatic Institute 
การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ 

•  ไมม่ี 

การอบรมในปี 2560 •  ไมม่ี 

ประสบการณ์ •  Deputy Minister of Foreign Affairs 
 •  Chairman of the National Commission of UNESCO in Vietnam 

 •  Executive Chairman, SOM APEC 2006 

 •  Ambassador 

ต าแหนง่อื่นในปัจจบุนั •  ไมม่ี 

หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา •  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญ 
ประชมุหน้า 4) 

คณุสมบตัิต้องห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วเีอ็น ในรอบปีทีผ่า่นมา 
หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด  6 ครัง้  
 - เข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560  จ านวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด  4 ครัง้  
 - เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2560 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้ 

 
1.3  นางสาวทรงโฉม ตัง้นวพนัธ์   
อาย ุ 56  ปี     
ไม่เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระแนบท้าย) 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ   30 สงิหาคม 2555 
ต าแหนง่ในบริษัท •  กรรมการ  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท •  5 ปี 4 เดือน 

การศกึษา •  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ 

•  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013 

การอบรมในปี 2560 •  ไมม่ี 

ประสบการณ์ •  ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั 

ต าแหนง่อื่นในปัจจบุนั •  ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั 



 •  กรรมการ Amata Global Ltd. 

 •  กรรมการ บริษัท อมตะ อินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั 

 •  กรรมการ บริษัท อมตะ เอ็นเนอจี จ ากดั 

หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา •  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญ 
ประชมุหน้า 4) 

คณุสมบตัิต้องห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วเีอ็น ในรอบปีทีผ่า่นมา 
หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด  6 ครัง้  
 - เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2560 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 
2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบมจ. อมตะ วีเอน็ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ณ 31 ธันวาคม 2560 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ จ านวนหุ้น คิดเป็น%ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง 
1. นางอจัฉรีย์ วิเศษศิริ 240,000 0.03% 
2. Mr. Le Cong Phung  ไมม่ี 0% 
3. นางสาวทรงโฉม ตัง้นวพนัธ์ 340,000  0.04% 

 
 
3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหนง่ใน
บริษัท/กิจการท่ี
แขง่ขนัหรืออาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่
บริษัท 

1. นางอจัฉรีย์ วิเศษศิริ ไมม่ี 2 แหง่ ไมม่ี 
2. Mr. Le Cong Phung ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
3. นางสาวทรงโฉม ตัง้นว
พนัธ์ 

- ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและ
การขาย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั 
 

3 แหง่ ไมม่ี 

 
4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ผู้ได้รับการเสนอช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์  
1. นางอจัฉรีย์ วิเศษศิริ การถือหุ้นในบริษัท  
 - จ านวนหุ้น 240,000 หุ้น 
 - สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 0.03% 



 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/
บริษัทยอ่ย 

ไมเ่ป็น 

 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/บริษัท
ยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งใน
ปัจจบุนั หรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือ ที่
ปรึกษากฎหมาย) 

ไมเ่ป็น 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/
สนิค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) 

ไมม่ี 

   
ผู้ได้รับการเสนอช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์  
2. Mr. Le Cong Phung การถือหุ้นในบริษัท ไมม่ี 
 - จ านวนหุ้น  
 - สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด  
 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทยอ่ย 
ไมเ่ป็น 

 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/บริษัท
ยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งใน
ปัจจบุนั หรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือ ที่
ปรึกษากฎหมาย) 

ไมเ่ป็น 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/
สนิค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) 

ไมม่ี 

 
ผู้ได้รับการเสนอช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์  
3. นางสาวทรงโฉม ตัง้นวพนัธ์ การถือหุ้นในบริษัท  
 - จ านวนหุ้น 340,000 หุ้น 
 - สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 0.04% 
 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทยอ่ย 
ไมเ่ป็น 



 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/บริษัท
ยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งใน
ปัจจบุนั หรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือ ที่
ปรึกษากฎหมาย) 

ไมเ่ป็น 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/
สนิค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) 

ไมม่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อก าหนดขัน้ต ่าของก.ล.ตและตลาดหลกัทรัพย์ดังนี ้
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจุบนัและ
ก่อนเป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลอื่นที่มีความขดัแย้งในลกัษณะที่อาจเป็น
การขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี ดงันี ้

3.1 ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชี ทัง้นี ้ให้รวมถึงการไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ 
หุ้นสว่นผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชีต้นสงักดั 
3.2 ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ 
เป็นต้น ที่มีมลูคา่การให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้รวมถึงการไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการอิสระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ 
3.3 ไมไ่ด้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือมีสว่นได้เสยี จากการท าธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ 
รายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือ 
รายการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ที่มีมลูคา่ตัง้แต่ 20 ล้านบาท หรือ 
ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ โดยให้นบัรวมมลูคา่รายการ 
ในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไมใ่ช่ 
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่ว 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหาร หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
5. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มี
นยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
7. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
8. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตดัสนิใจในเร่ืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 
10. ไม่เป็นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือบุคคลที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคบั
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
11. ไมเ่คยต้องค าพิพากษาวา่ได้กระท าความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน กฎหมายวา่ด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายวา่ด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอก



เงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกนัไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่ วยงานท่ีมี
อ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานทีม่ี
ลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 
12. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
13. หากมีคณุสมบตัิตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมีการ
ตดัสนิใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไมถื่อวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 
 
 


