
ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 
1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 
1.1 Dr. Huynh Ngoc Phien 
อาย ุ 78  ปี 

  

ไม่เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระแนบท้าย) 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ    30 สิงหาคม 2555 
ต าแหน่งในบริษัท •  รองประธานกรรมการ 
 •  กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท •  9 ปี 4 เดือน  

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) รุ่นท่ี 108/2014 

การอบรมในปี 2564 •  การศกึษาวิจยัแนวคิด Smart City ร่วมกบั Van Lang University -                            

(ได้รับการรับรองจาก QS stars 4) 

ประสบการณ์ •  กรรมการผู้จดัการ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 

 •  กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Ltd. 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในปัจจบุนั 

•  ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการอื่นใน
ปัจจบุนั 

•  ประธานกรรมการ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 

หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา •  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท                                          
(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุหน้า 3-5) 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 

 



คณุสมบตัิต้องห้าม 
 1. ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วเีอ็น ในรอบปีทีผ่่านมา 
หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2564 จ านวน 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ 
 - เข้าประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีปี 2564 จ านวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
 - เข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2564 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.2 ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม   
อาย ุ 72 ปี     
เป็นกรรมการท่ีมคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระแนบท้าย) 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ   30 สิงหาคม 2555 
ต าแหน่งในบริษัท •  กรรมการอิสระ 
 •  ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 •  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(ตัง้แต่ 9 สิงหาคม 2564) 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท •  9 ปี 4 เดือน  

(หมายเหต:ุ จ านวนปีตัง้แต่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระคือ 2 ปี 7 เดือน) 
การศกึษา •  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 •  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management,                                     
Northwestern University, สหรัฐอเมริกา 

 •  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  University of Illinois at Urbana-Champaign, 
สหรัฐอเมริกา 

 •  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, University of Illinois at Urbana-Champaign, 
สหรัฐอเมริกา 

 •  ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ (บริหารธุรกิจ)                                                
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ 

•  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

•  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

 •  หลกัสตูร The Role of Chairman (RCM) 

 •  หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 

การอบรมในปี 2564 •  การจดัการข้อมลูและความเส่ียงด้านความปลอดภยัทางไซเบอร์ในธนาคาร,               
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ 

 •  Blockchain และสกลุเงินดจิิทลัของธนาคารกลาง, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ 

 •  สมันาเชงิปฏิบตัิการด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (Cyber Resilience 
Leadership) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ •  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยเรทติง้แอนด์อินฟอร์เมชัน่เซอร์วิส จ ากดั (ทริส) 

 •  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 

 •  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 



ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในปัจจบุนั 

•  ประธานกรรมการ บริษัท ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) 

•  กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 •  กรรมการอิสระ บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการอื่นใน
ปัจจบุนั 

•  ประธานกรรมการ บริษัท พนัธวณิช จ ากดั 

•  กรรมการผู้จดัการ มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 

 •  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                                                                    
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั มหาชน 

หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา •  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท                                                
(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุหน้า 3-5) 

คณุสมบตัิต้องห้าม 
 1. ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วเีอ็น ในรอบปีทีผ่่านมา 
หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2564 จ านวน 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้  
 - เข้าประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนปี 2564 จ านวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
 - เข้าประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีปี 2564 จ านวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
 - เข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2564 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

  



1.3 นางสมหะทัย พานิชชีวะ   
อาย ุ 56 ปี     
ไม่เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระแนบท้าย) 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ   30 สิงหาคม 2555 
ต าแหน่งในบริษัท •  กรรมการ  
 •  กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 •  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 •  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 •  เลขานกุารบริษัท (ตัง้แต่ 1 กนัยายน 2564) 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท •  9 ปี 4 เดือน 

การศกึษา •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ 

•  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 104/2008 

การอบรมในปี 2564 •  หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบยีน                                                          
จดัโดย Quality Assurance Services Co., Ltd. 

 •  Forbes Asia CEO Webinar: The Way Forward  

 •  Economic Forum “เวียดนาม-ไทย รับมือโรคระบาด COVID-19 และการฟืน้ตวั”                    
จดัโดยสถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงฮานอย และสถานเอกอคัรราชทตูเวียดนาม
ประจ ากรุงเทพฯ 

 •  งานสมัมนาออนไลน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี                                               
ความสมัพนัธ์ทางการทตูไทย-เวยีดนาม  
จดัโดยสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงฮานอย และ 
สถานเอกอคัรราชทตูเวียดนามประจ ากรุงเทพฯ 

 •  การประชมุเชงิปฏิบตัิการ การบริหารความเส่ียง จดัภายในองค์กร 

 •  การฝึกอบรมภายในองค์กร “การดแูลตนเองให้ปลอดภยัจากโควิด-19” 

 •  การฝึกอบรมภายในองค์กร “วคัซนีและการป้องกนัโควิด-19” 

 •  การฝึกอบรมภายในองค์กร "การประเมินผลงานโดยใช้ระบบ HRIS" 

ประสบการณ์ •  QA Supervisor, บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 •  ผู้จดัการฝ่ายการตลาด, บริษัท บางปะกง อินดสัเตรียล ปาร์ค 2 จ ากดั 

 •  กรรมการผู้จดัการ, บริษัท เอเอ็มที มาร์เกต็ติง้ แอนด์ คอนซลัติง้ จ ากดั 

 •  กรรมการ, บริษัท โคล อมตะ จ ากดั 

 •  ประธานเจ้าหน้าที่พฒันาธุรกจิ, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 •  Chairman, Amata City Long Thanh Joint Stock Company 

 



 •  Chairman, Amata Township Long Thanh Company Limited 

 •  Chairman, Amata City Halong Joint Stock Company 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในปัจจบุนั 

•  กรรมการ บริษัท ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 

•  กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการอื่นใน
ปัจจบุนั 

•  Director, Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 

•  Director, Amata City Long Thanh Joint Stock Company 

•  Director, Amata Township Long Thanh Company Limited 

•  Director, Amata City Halong Joint Stock Company 

 •  Chairman, Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited 

 •  Chairman, Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited 

 •  Chairman, Amata Asia Ltd. 

 •  Chairman, Amata Asia (Myanmar) Ltd. 

 •  กรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิง้ จ ากดั 

 •  กรรมการ บริษัท ชาตชิีวะ จ ากดั 

 •  กรรมการ บริษัท ชวีาทยั อินเตอร์เชนจ์ จ ากดั 

 •  กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ ากดั 

หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา •  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท                                             
(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุหน้า 3-5) 

คณุสมบตัิต้องห้าม 
 1. ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วเีอ็น ในรอบปีทีผ่่านมา 
หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2564 จ านวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้  
 - เข้าประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีปี 2564 จ านวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
 - เข้าประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงปี 2564 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
 - เข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2564 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ. อมตะ วีเอน็ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ณ 31 ธันวาคม 2564 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็น%ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 
1. Dr. Huynh Ngoc Phien 6,249,760 0.67 
คู่สมรส/ผูที้อ่ยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภริยา                                                       
และ/หรือ บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ:   

ไม่มี 0.00 

2. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 340,000 0.04 
คู่สมรส/ผูที้อ่ยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภริยา                                                       
และ/หรือ บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ:   

ไม่มี 0.00 

3. นางสมหะทยั พานิชชวีะ 2,805,600 0.30 
คู่สมรส/ผูที้อ่ยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภริยา                                                       
และ/หรือ บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ:   

177,524 0.02 

 
  



3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่

บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในบริษัท/กิจการที่
แข่งขนัหรืออาจท า

ให้เกดิความ
ขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

1. Dr. Huynh Ngoc Phien ไม่มี 1 แห่ง 
- ประธานกรรมการ  
Amata City Bien Hoa  
Joint Stock Company 

ไม่มี 

2. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 3 แห่ง 
- ประธานกรรมการ บริษัท 
ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ บริษัท น า้ตาล
ขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

 

3 แห่ง 
- ประธานกรรมการ บริษัท 
พนัธวณิช จ ากดั 
- กรรมการผู้จดัการ มลูนิธิ
สถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์ร
ภาครัฐ (IRDP) 
- กรรมการอิสระ และ กรรมการ
ตรวจสอบ ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั มหาชน 

ไม่มี 

3. นางสมหะทยั พานิชชวีะ 2 แห่ง 
- กรรมการ บริษัท ชีวาทยั 
จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 
จ ากดั (มหาชน) 

12 แห่ง 
- Director, Amata City Bien 
Hoa Joint Stock Company 
- Director, Amata City Long 
Thanh Joint Stock Company 
- Director, Amata Township 
Long Thanh Company 
Limited 
- Director, Amata City Halong 
Joint Stock Company 
- Chairman, Amata Service 
City Long Thanh 1 Company 
Limited 

ไม่มี 



ผู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่

บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในบริษัท/กิจการที่
แข่งขนัหรืออาจท า

ให้เกดิความ
ขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

- Chairman, Amata Service 
City Long Thanh 2 Company 
Limited 
- Chairman, Amata Asia Ltd. 
- Chairman, Amata Asia 
(Myanmar) Ltd. 
- กรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิง้ 
จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ชาติชวีะ 
จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ชีวาทยั 
อินเตอร์เชนจ์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็น
ไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ ากดั 

 
  



4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพนัธ์  

1. Dr. Huynh Ngoc Phien การถือหุ้นในบริษัท  
 - จ านวนหุ้น (รวมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา และ/หรือ 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) 
6,249,760 

 - สดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 0.67% 
 - เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็น 
 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง 
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือ                     
ที่ปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

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

ไม่มี 

   
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพนัธ์  

2. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม การถือหุ้นในบริษัท  
 - จ านวนหุ้น (รวมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา และ/หรือ 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) 
340,000 

 - สดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 0.04% 
 - เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็น 
 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง 
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือ                      
ที่ปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

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

ไม่มี 

 
  



ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพนัธ์  
3. นางสมหะทยั พานิชชวีะ การถือหุ้นในบริษัท   
 - จ านวนหุ้น (รวมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา 

และ/หรือ บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) 
2,983,124 

 - สดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 0.32% 
 - เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทย่อย 
เป็นน้องสาวของนายวิกรม 
กรมดิษฐ์ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบมจ. อมตะ คอร์ปอเร
ชนั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบมจ. อมตะ วีเอ็น 

 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/บริษัท
ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งใน
ปัจจบุนั หรือในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

เป็นกรรมการบริหารของ 
บมจ. อมตะ วเีอ็น  

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือ                    
ที่ปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

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

ไม่มี 

 
  



ข้อก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อก าหนดขัน้ต ่าของก.ล.ตและตลาดหลกัทรัพย์ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจุบนัและ
ก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขดัแย้งในลกัษณะที่อาจเป็น
การขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดงันี ้

3.1 ไม่เป็นผู้สอบบญัชี ทัง้นี ้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ 
หุ้นส่วนผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชีต้นสงักดั 
3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 
เป็นต้น ที่มีมลูค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ 
3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการท าธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ 
รายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือ 
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมลูค่าตัง้แต่ 20 ล้านบาท หรือ 
ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า โดยให้นบัรวมมลูค่ารายการ 
ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่ 
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา  คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี
นยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
7. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 
8. สามารถดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ได้โดยอิสระ 
10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
11. ไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักท รัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กฎหมายว่าด้วย                                  
ธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ



ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกนัไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
โดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือ
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 
12. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
13. หากมีคณุสมบตัติามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกจิการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดยีวกนั (บริษัทพ่ีน้อง) หรือนิติบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง โดยมีการ
ตดัสินใจแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 


