สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ลาออก
1. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ
อายุ 61 ปี
เป็ นกรรมการที่มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ (ตามข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้ าย)
การศึกษา
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

•

หลักสูตร Columbia Senior Executive Program (CSEP) รุ่นที่ 123/2550,
Columbia Business School U.S.A.

•

หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52/2552-2553 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้ าที่
กรรมการ
การอบรมในปี 2560
ประสบการณ์

•

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 227/2559

•
•

หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2559
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560

•

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2560

•
•

ปี 2545 – ปี 2548 อธิบดี กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
ปี 2548 – ปี 2552 เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ดารง
ตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็ม ประจาราชอาณาจักรสวีเดน
สาธารณรัฐฟิ นแลนด์ และสาธารณรัฐเอสโตเนีย
ปี 2552 – ปี 2554 รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการ

•

ต่างประเทศ
•

ปี 2554 – ปี 2556 เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ดารง
ตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็ม ประจาราชอาณาจักรเบลเยียม
ราชรัฐลักเซมเบิร์ก และหัวหน้ าคณะผู้แทนไทยประจาสหภาพยุโรป

•

ปี 2556 – ปี 2558 เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารี ส ดารง
ตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชรัฐ
โมนาโก และผู้แทนถาวรไทยประจา UNESCO

•

ปี 2558 – ปี 2559 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการต่างประเทศ

ตาแหน่งอื่นในปั จจุบนั

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

•
•
•
•

กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริ ษัท ตาชานิ จากัด
กรรมการ บริ ษัท Amata City BienHoa Joint Stock Company
พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญ
ประชุมหน้ า 4)

คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วีเอ็น ในรอบปี ทผี่ า่ นมา
2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ. อมตะ วีเอ็น ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ ณ 31 ธันวาคม 2560
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
จานวนหุ้น
คิดเป็ น%ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ
ไม่มี
0%

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
บริ ษัทจดทะเบียน
บริ ษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษัท การดารงตาแหน่งใน
จดทะเบียน)
บริ ษัท/กิจการที่แข่งขัน
หรื ออาจทาให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษัท
ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ
ไม่มี
3 แห่ง
ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
ลักษณะความสัมพันธ์
ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ
การถือหุ้นในบริ ษัท
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/
บริ ษัทย่อย

ไม่มี

ไม่เป็ น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริ ษัท/บริ ษัท
ย่อย/บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งใน
ปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อ ที่
ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้ า/
บริ การ/การให้ ก้ ยู มื หรื อการกู้ยืมเงิน)

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
1. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1.1 นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ
อายุ 71 ปี
เป็ นกรรมการที่มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ (ตามข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้ าย)
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ 30 สิงหาคม 2555
ตาแหน่งในบริ ษัท
•
กรรมการ
•
จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการบริ ษัท •
การศึกษา
•
•
การอบรมบทบาทหน้ าที่
•
กรรมการ
•
การอบรมในปี 2560
•

ประธานกรรมการตรวจสอบ
5 ปี 4 เดือน
ปริ ญญาตรี เภสัชศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ University of Wisconsin at Madison, U.S.A
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006
ไม่มี

ประสบการณ์

•
•
•

กรรมการบริ หาร ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อม
กรรมการ ธนาคารออมสิน

ตาแหน่งอื่นในปั จจุบนั

•
•
•

กรรมการ บจก. พีแอนด์พี อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการ บจก. เฟื่ องฟ้าพัฒนา
พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญ
ประชุมหน้ า 4)

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วีเอ็น ในรอบปี ทผี่ า่ นมา
หมายเหตุ - เข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัทปี 2560 จานวน 6 ครัง้ จากทังหมด
้
6 ครัง้
- เข้ าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560 จานวน 4 ครัง้ จากทังหมด
้
4 ครัง้
- เข้ าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 จานวน 1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้
1.2 Mr. Le Cong Phung
อายุ 71 ปี
เป็ นกรรมการที่มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ (ตามข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้ าย)

วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ 11 พฤษภาคม 2559
ตาแหน่งในบริ ษัท
• กรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ
จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการบริ ษัท • 1 ปี 8 เดือน
การศึกษา
• Bachelor’s degree, Vietnam Diplomatic Institute
การอบรมบทบาทหน้ าที่
กรรมการ
การอบรมในปี 2560
ประสบการณ์

ตาแหน่งอื่นในปั จจุบนั
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

• ไม่มี
• ไม่มี
• Deputy Minister of Foreign Affairs
• Chairman of the National Commission of UNESCO in Vietnam
• Executive Chairman, SOM APEC 2006
• Ambassador
• ไม่มี
• พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญ
ประชุมหน้ า 4)

คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วีเอ็น ในรอบปี ทผี่ า่ นมา
หมายเหตุ - เข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัทปี 2560 จานวน 6 ครัง้ จากทังหมด
้
6 ครัง้
- เข้ าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560 จานวน 4 ครัง้ จากทังหมด
้
4 ครัง้
- เข้ าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 จานวน 1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้
1.3 นางสาวทรงโฉม ตัง้ นวพันธ์
อายุ 56 ปี
ไม่ เป็ นกรรมการทีม่ ีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ (ตามข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้ าย)
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ 30 สิงหาคม 2555
ตาแหน่งในบริ ษัท
• กรรมการ
จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการบริ ษัท • 5 ปี 4 เดือน
การศึกษา
• ปริ ญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้ าที่
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013
กรรมการ
การอบรมในปี 2560
• ไม่มี
ประสบการณ์
• ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาดและการขาย บมจ. อมตะ คอร์ ปอเรชัน
ตาแหน่งอื่นในปั จจุบนั
• ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาดและการขาย บมจ. อมตะ คอร์ ปอเรชัน

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

•
•
•
•

กรรมการ Amata Global Ltd.
กรรมการ บริ ษัท อมตะ อินดัสเทรี ยลแก๊ ส จากัด
กรรมการ บริ ษัท อมตะ เอ็นเนอจี จากัด
พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญ
ประชุมหน้ า 4)

คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วีเอ็น ในรอบปี ทผี่ า่ นมา
หมายเหตุ - เข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัทปี 2560 จานวน 6 ครัง้ จากทังหมด
้
6 ครัง้
- เข้ าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 จานวน 1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้
2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ. อมตะ วีเอ็น ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ ณ 31 ธันวาคม 2560
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
จานวนหุ้น
คิดเป็ น%ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
1. นางอัจฉรี ย์ วิเศษศิริ
240,000
0.03%
2. Mr. Le Cong Phung
ไม่มี
0%
3. นางสาวทรงโฉม ตังนวพั
้ นธ์
340,000
0.04%

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
บริ ษัทจดทะเบียน
บริ ษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่
บริ ษัทจดทะเบียน)

1. นางอัจฉรี ย์ วิเศษศิริ
2. Mr. Le Cong Phung
3. นางสาวทรงโฉม ตังนว
้
พันธ์

ไม่มี
ไม่มี
- ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาดและ
การขาย บมจ. อมตะ คอร์ ปอเรชัน

2 แห่ง
ไม่มี
3 แห่ง

4. ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. นางอัจฉรี ย์ วิเศษศิริ
การถือหุ้นในบริ ษัท
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้

การดารงตาแหน่งใน
บริ ษัท/กิจการที่
แข่งขันหรื ออาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่
บริ ษัท
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

240,000 หุ้น
0.03%

เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/
บริ ษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริ ษัท/บริ ษัท
ย่อย/บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งใน
ปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อ ที่
ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ/ขายวัตถุดิบ/
สินค้ า/บริ การ/การให้ ก้ ยู ืมหรื อการกู้ยืมเงิน)
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
2. Mr. Le Cong Phung

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
3. นางสาวทรงโฉม ตังนวพั
้ นธ์

ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุ้นในบริ ษัท
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/
บริ ษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริ ษัท/บริ ษัท
ย่อย/บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งใน
ปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อ ที่
ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ/ขายวัตถุดิบ/
สินค้ า/บริ การ/การให้ ก้ ยู ืมหรื อการกู้ยืมเงิน)
ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุ้นในบริ ษัท
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/
บริ ษัทย่อย

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

340,000 หุ้น
0.04%
ไม่เป็ น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริ ษัท/บริ ษัท
ย่อย/บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งใน
ปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อ ที่
ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ/ขายวัตถุดิบ/
สินค้ า/บริ การ/การให้ ก้ ยู ืมหรื อการกู้ยืมเงิน)

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ ากับข้ อกาหนดขัน้ ต่าของก.ล.ตและตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงานที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน (บริ ษัทพี่น้อง) หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังในปั
้ จจุบนั และ
ก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลอื่นที่มีความขัดแย้ งในลักษณะที่อาจเป็ น
การขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทังในปั
้ จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี ้
3.1 ไม่เป็ นผู้สอบบัญชี ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อ
หุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
3.2 ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ
เป็ นต้ น ที่มีมลู ค่าการให้ บริ การทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การวิชาชีพอื่นๆ
3.3 ไม่ได้ รับประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม หรื อมีสว่ นได้ เสีย จากการทาธุรกรรมทางการค้ าหรื อธุรกิจ ได้ แก่
รายการที่เป็ นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อ
รายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ที่มีมลู ค่าตังแต่
้ 20 ล้ านบาท หรื อ
ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า โดยให้ นบั รวมมูลค่ารายการ
ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
4. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรกับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
5. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1
ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มี นัยกับ
กิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
9. สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ได้ โดยอิสระ
10. ไม่เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็ นผู้บริ หารตามข้ อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ไม่เคยต้ องคาพิพากษาว่าได้ กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน กฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกันไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศโดยหน่ วยงานที่มี
อานาจตามกฎหมายนัน้ ทังนี
้ ้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานทีม่ ี
ลักษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
12. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
13. หากมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดี ยวกัน (บริ ษัทพี่น้อง) หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการ
ตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน

