
ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 
1. ประวติัของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 
 
1.1 Dr. Huynh Ngoc Phien 
อายุ  76  ปี 

  

ไม่เป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ (ตามขอ้ก าหนดคุณสมบตักิรรมการอสิระแนบทา้ย) 
 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ    30 สงิหาคม 2555 
ต าแหน่งในบรษิทั •  รองประธานกรรมการ 
 •  กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ
บรษิทั 

•  7 ปี 4 เดอืน 

การศกึษา •  Bachelor’s degree of Science in Mathematical Education, Hue University, 
Vietnam 

 •  Bachelor’s degree of Art in Mathematics, Faculty of Science, Hue 

University, Vietnam 

 •  Master’s degree of Science in Water Resources Engineering, Asian 
Institute of Technology, Thailand 

 •  Doctor’s degree of Technical Science in Water Resources Engineering, 
Asian Institute of Technology, Thailand 

การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ 

•  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่108/2014 

การอบรมในปี 2561 •  ไม่ม ี

ประสบการณ์ •  กรรมการผูจ้ดัการ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 
ต าแหน่งอื่นในปัจจบุนั •  ประธานกรรมการ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 
 •  กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Ltd. 
หลกัเกณฑ ์/ วธิกีารสรรหา •  พจิารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบรษิทั (รายละเอยีดในหนงัสอืเชญิ 

ประชุมหน้า 3-4) 
คุณสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
 2. ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วเีอน็ ในรอบปีทีผ่่านมา 
หมายเหตุ - 

- 
เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิทัปี 2561 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
เขา้ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ปีี 2561 - ไมม่กีารประชุมในปี 2561    

 - เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ปี 2561 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 



1.2 ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม   
อายุ  70  ปี     
ไม่เป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ (ตามขอ้ก าหนดคุณสมบตักิรรมการอสิระแนบทา้ย) 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ   30 สงิหาคม 2555 
ต าแหน่งในบรษิทั •  กรรมการ 
 •  กรรมการบรหิาร 
 •  ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 •  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ
บรษิทั 

•  7 ปี 4 เดอืน 

การศกึษา •  ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 •  ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 •  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ Kellogg School of Management, Northwestern 

University, สหรฐัอเมรกิา 
 •  ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์ University of Illinois at Urbana-Champaign, 

สหรฐัอเมรกิา 
 •  ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ, University of Illinois at Urbana-Champaign, 

สหรฐัอเมรกิา 
การอบรมบทบาทหน้าที ่ •  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
กรรมการ •  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
 •  หลกัสตูร The Role of Chairman (RCM) 
 •  หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 
การอบรมในปี 2561 •  ไม่ม ี
ประสบการณ์ •  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยเรทติง้แอนดอ์นิฟอรเ์มชัน่เซอรว์สิ จ ากดั (ทรสิ) 
 •  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั 
 •  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งอื่นในปัจจบุนั •  ประธานกรรมการ บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน) 
 •  กรรมการ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 •  กรรมการอสิระ บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 •  ประธานกรรมการ บรษิทั พนัธวณิช จ ากดั 
 •  กรรมการผูจ้ดัการ มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครฐั (IRDP) 
หลกัเกณฑ ์/ วธิกีารสรรหา •  พจิารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบรษิทั (รายละเอยีดในหนงัสอืเชญิ 

ประชุมหน้า 3-4) 
คุณสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
 2. ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วเีอน็ ในรอบปีทีผ่่านมา 
หมายเหตุ - เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิทัปี 2561 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้  



 - 
- 

เขา้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนปี 2561 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
เขา้ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ปีี 2561 - ไมม่กีารประชุมในปี 2561    

 - เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ปี 2561 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 

1.3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ   
อายุ  54 ปี     
ไม่เป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ (ตามขอ้ก าหนดคุณสมบตักิรรมการอสิระแนบทา้ย) 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ   30 สงิหาคม 2555 
ต าแหน่งในบรษิทั •  กรรมการ  
 •  กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 •  ประธานกรรมการบรหิาร 
 •  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ
บรษิทั 

•  7 ปี 4 เดอืน 

การศกึษา •  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ 

•  Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่104/2008 

การอบรมในปี 2561 •  หลกัสตูรวทิยาการผูน้ าไทย-จนี (วทจ.) รุ่นที ่1 มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระ
เกยีรต ิ

 •  หลกัสตูร Super Series รุ่นที ่1 “Leadership & Effective Corporate Culture” 
มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครฐั (IRDP) 

ประสบการณ์ •  ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งอื่นในปัจจบุนั •  กรรมการ บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 •  กรรมการ บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 
 •  กรรมการและ President, Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 
 •  Chairman, Amata City Long Thanh Joint Stock Company 
 •  Chairman, Amata Township Long Thanh Joint Stock Company 
 •  Chairman, Amata City Halong Joint Stock Company 
 •  Chairman, Amata Asia Ltd. 
 •  Chairman, Amata Asia (Myanmar) Ltd. 
 •  กรรมการ บรษิทั อมตะ โฮลดิง้ จ ากดั 
 •  กรรมการ บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั 
 •  กรรมการ บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั 
 •  กรรมการ บรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ากดั 
หลกัเกณฑ ์/ วธิกีารสรรหา •  พจิารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบรษิทั (รายละเอยีดในหนงัสอืเชญิ 

ประชุมหน้า 3-4) 



คุณสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
 2. ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วเีอน็ ในรอบปีทีผ่่านมา 
หมายเหตุ - เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิทัปี 2561 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้  
 - เขา้ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ปีี 2561 - ไมม่กีารประชุมในปี 2561    
 - เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ปี 2561 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 
2. ข้อมูลการถือหุ้นสามญัในบมจ. อมตะ วีเอน็ ของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือ ณ 31 ธนัวาคม 2561 

ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ จ านวนหุน้ คดิเป็น%ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง 
1. Dr. Huynh Ngoc Phien 6,249,760 0.67 
คู่สมรส/ผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามี
ภรยิา                                                       
และ/หรอื บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ:   

ไม่ม ี 0.00 

2. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 340,000 0.04 
คู่สมรส/ผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามี
ภรยิา                                                       
และ/หรอื บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ:   

ไม่ม ี 0.00 

3. นางสมหะทยั พานิชชวีะ 2,805,600 0.30 
คู่สมรส/ผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามี
ภรยิา                                                       
และ/หรอื บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ:   

177,524 0.02 

 
3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั/กิจการอ่ืน 

ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ บรษิทัจดทะเบยีน บรษิทั/กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทั
จดทะเบยีน) 

การด ารงต าแหน่งใน
บรษิทั/กจิการที่
แขง่ขนัหรอือาจท า
ใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อ
บรษิทั 

1. Dr. Huynh Ngoc Phien ไม่ม ี 2 แห่ง 
- ประธานกรรมการ Amata City 

Bien Hoa Joint Stock 
Company 

- กรรมการ Amata Power 
(Bien Hoa) Ltd. 

ไม่ม ี

2. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 3 แห่ง 2 แห่ง ไม่ม ี



- ประธานกรรมการบรษิทั  
พนัธวนชิ จ ากดั 

- กรรมการผูจ้ดัการ มลูนธิิ
สถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์ร

ภาครฐั (IRDP) 
3. นางสมหะทยั พานิชชวีะ 2 แห่ง 10 แหง่ 

- กรรมการและ President, 
Amata City Bien Hoa Joint 
Stock Company 
- Chairman, Amata City Long 
Thanh Joint Stock Company 
- Chairman, Amata Township 
Long Thanh Joint Stock 
Company 
- Chairman, Amata City 
Halong Joint Stock Company 
- Chairman, Amata Asia Ltd. 
- Chairman, Amata Asia 
(Myanmar) Ltd. 
- กรรมการ บรษิทั อมตะ โฮลดิง้ 
จ ากดั  
- กรรมการ บรษิทั ชาตชิวีะ 
จ ากดั 
- กรรมการ บรษิทั ชวีาทยั 
อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั 
- กรรมการ บรษิทั โกลบอล เอน็
ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ี

จ ากดั 

ไม่ม ี

 
 
4. ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือ 
ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ ลกัษณะความสมัพนัธ ์  
1. Dr. Huynh Ngoc Phien การถอืหุน้ในบรษิทั  
 - จ านวนหุน้ 6,249,760 หุน้ 
 - สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 0.67% 
 เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/

บรษิทัย่อย 
ไม่เป็น 



 การมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนี้กบับรษิทั/บรษิทั
ย่อย/บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ใน
ปัจจบุนั หรอืในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

 - เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน 
ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

ไม่เป็น 

 - เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีหรอื ที่
ปรกึษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

 - มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ (เช่น การซือ้/ขายวตัถุดบิ/
สนิคา้/บรกิาร/การใหกู้ย้มืหรอืการกูย้มืเงนิ) 

ไม่ม ี

   
ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ ลกัษณะความสมัพนัธ ์  
2. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม การถอืหุน้ในบรษิทั  
 - จ านวนหุน้ 340,000 หุน้ 
 - สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 0.04% 
 เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/

บรษิทัย่อย 
ไม่เป็น 

 การมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนี้กบับรษิทั/บรษิทั
ย่อย/บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ใน
ปัจจบุนั หรอืในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

 - เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน 
ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

เป็น 

 - เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีหรอื ที่
ปรกึษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

 - มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ (เช่น การซือ้/ขายวตัถุดบิ/
สนิคา้/บรกิาร/การใหกู้ย้มืหรอืการกูย้มืเงนิ) 

ไม่ม ี

 
ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ ลกัษณะความสมัพนัธ ์  
3. นางสมหะทยั พานิชชวีะ การถอืหุน้ในบรษิทั   
 - จ านวนหุน้ (รวมของคู่สมรส) 2,983,124 หุน้ 
 - สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 0.32% 
 เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/

บรษิทัย่อย 
เป็นน้องสาวของนายวกิรม 
กรมดษิฐ ์ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบมจ. อมตะ คอรป์อเร
ชนั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบมจ. อมตะ วเีอน็ 

 การมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนี้กบับรษิทั/บรษิทั
ย่อย/บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ใน
ปัจจบุนั หรอืในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 



 - เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน 
ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

เป็น 

 - เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีหรอื ที่
ปรกึษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

 - มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ (เช่น การซือ้/ขายวตัถุดบิ/
สนิคา้/บรกิาร/การใหกู้ย้มืหรอืการกูย้มืเงนิ) 

ไม่ม ี

 
ข้อก าหนดคณุสมบติักรรมการอิสระของบริษทัเท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต า่ของก.ล.ตและตลาดหลกัทรพัยด์งัน้ี 
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังานทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั (บรษิัทพี่น้อง) หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ทัง้ในปัจจุบนั
และก่อนเป็นกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลอื่นทีม่คีวามขดัแยง้ในลกัษณะทีอ่าจ
เป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตนทัง้ในปัจจุบนัและก่อนเป็นกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดงันี้ 

3.1 ไม่เป็นผูส้อบบญัช ีทัง้นี้ ใหร้วมถงึการไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอื 
หุน้สว่นผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชตีน้สงักดั 
3.2 ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีอื่นๆ เช่น ทีป่รกึษากฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ 
เป็นตน้ ทีม่มีลูค่าการใหบ้รกิารทางวชิาชพีอื่นเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ใหร้วมถงึการไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระ 
ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารวชิาชพีอื่นๆ 
3.3 ไม่ไดร้บัประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม หรอืมสีว่นไดเ้สยี จากการท าธุรกรรมทางการคา้หรอืธุรกจิ ไดแ้ก่ 
รายการทีเ่ป็นธุรกจิปกต ิรายการเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอื 
รายการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ทีม่มีลูค่าตัง้แต่ 20 ลา้นบาท หรอื 
ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทั แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า โดยใหน้บัรวมมลูค่ารายการ 
ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ทัง้นี้ใหร้วมถงึการไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการทีไ่ม่ใช่ 
กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าว 

4. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตรกบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
5. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้ง
กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
6. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่น
ทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิ
รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่
มนียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
7. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 
8. สามารถดแูลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
9. สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัเพื่อตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ ไดโ้ดยอสิระ 



10. ไม่เป็นบุคคลทีม่ชีื่ออยู่ในบญัชรีายชื่อบุคคลทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเหน็ว่าไม่สมควรเป็นผูบ้รหิารตามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
11. ไม่เคยต้องค าพพิากษาว่าได้กระท าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ กฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ
สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกนัไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศโดยหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี้ ในความผดิเกีย่วกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์หรอืการบรหิารงานทีม่ลีกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรอืทุจรติ 
12. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
13. หากมคีุณสมบตัติามขอ้ 1-12 กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการ
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั (บรษิทัพีน้่อง) หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยมี
การตดัสนิใจแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ไดโ้ดยไม่ถอืว่ากรรมการอสิระเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน 
 
 


