
เอกสารแนบ ) 
 
ประกอบการพิจารณาวาระที( * :  
พจิารณาเลือกตั 'งกรรมการแทนกรรมการที(ออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี ,**- 
ประวัตกิรรมการที(เสนอชื(อให้ได้รับการเลอืกตั 'งแทนกรรมการที(ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
ชื อ-สกลุ      นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช 

ประเภทกรรมการ     กรรมการอสิระ 

ตําแหนง่ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

อาย ุ &@ ปี 
คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   
 Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทนุ USAID) 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของ Advanced Audit Committee Program (10/2556) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) Financial Institutions Governance Program (2/2554) 
 Audit Committee Program (ACP 32/2553) 
 The Role of Compensation Committee Program 

(RCC4/2550) 
The Role of Chairman Program (RCP13/2549) 
Directors Certificate Program (DCP 17/2545) 

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -   
จํานวนปีที เป็นกรรมการ & ปี B เดอืน 
ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบยีนอื น                    ปัจจบุนั  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
  บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
 ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
  บริษัท ไทยรับประกนัภยัต่อ จํากดั (มหาชน) 
  กรรมการอสิระ 
  บริษัท เบอร์ลี  ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
ตําแหนง่ในกิจการที ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีน ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกา (คณะที( ) - กฎหมายเกี(ยวกบัการเงนิ)   
 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
  



 ปัจจบุนั ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 คณะกรรมการสภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
ตําแหนง่ในกิจการที แข่งขนัเกี ยวเนื องกบัธรุกิจของ  - ไมมี่ – 
บริษัทที อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ประสบการณ์   2551 – มี.ค. 2556  ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล 

 ประจํากระทรวงพาณิชย์ 
 2549 - 2551 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ 
 สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ

ที(ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   
  กระทรวงพาณิชย ์
 ที(ปรึกษาคณะมนตรีความมั(นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกจิ 
 คณะมนตรีความมั นคงแหง่ชาติด้านเศรษฐกิจ 
 2544 - 2551 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงนิ 

  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ประวตักิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ �I ปีที ผ่านมา  - ไมมี่ - 
การเข้าร่วมประชมุ (ในรอบปี $%%&) 

 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท &/&  ครั �ง  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  %/% ครั �ง 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนและสรรหา �/� ครั �ง  

คณุสมบตัิต้องห้าม  ไม่มีประวตัิการกระทําความผิดอาญาในความผิดที เกี ยวกบัทรัพย์ซึ งได้ 
       กระทาํโดยทจุริต  
- ไม่มีประวตัิการทํารายการที อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
       บริษัทฯ ในรอบปีที ผา่นมา  

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



เอกสารแนบ ) 
 

ประกอบการพิจารณาวาระที( * :  
พจิารณาเลือกตั 'งกรรมการแทนกรรมการที(ออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี ,**- 
 
ประวัตกิรรมการที(เสนอชื(อให้ได้รับการเลอืกตั 'งแทนกรรมการที(ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
ชื อ-สกลุ นายปณต  สริิวัฒนภกัด ี

ประเภทกรรมการ กรรมการ 

ตําแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ / รองประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา /  

 กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภบิาล / ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร 
อาย ุ!& ปี 
คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ     ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื อการจดัการ   

มหาวิทยาลยัลอนดอน, ประเทศองักฤษ และหลกัสตูร
วิศวกรรมอตุสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลยัแมสซาชเูสทส์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวติัการอบรมหลกัสตูรของ    Directors Certification Program (DCP46/2547) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  Finance for Non-Finance Director (FND10/2547) 
การถือหุ้นในบริษัท     !!.II% (  &!�,II%,�%$ หุ้น)     
จํานวนปีที เป็นกรรมการ     & ปี B เดือน 
 ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื น   ปัจจบุนั  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

 บริษัท เบอร์ลี  ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
 ปัจจบุนั  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  

    บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) 
 ปัจจบุนั  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

                                                                                                                          บริษัท อาหารสยาม 
จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                          
ตําแหนง่ในกิจการอื น ที ไม่ใช ่ ปัจจบุนั   กรรมการ / กรรมการบริหาร 

บริษัทจดทะเบยีน    บริษัท เบยีร์ทิพย์ บริเวอรี  (�EE�) จํากดั 
 ปัจจบุนั   กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ 
    บริษัท ที.ซี.ซ.ี เทคโนโลย ีจํากดั 

 ปัจจบุนั  กรรมการ 

- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 



        - บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลมิิเตด็ 
- บริษัท ทพิย์สโุขทยั ไบโอ-เทค จํากดั 
- บริษัท ทพิย์สพุรรณบรีุ ไบโอเอนเนอยี  จํากดั 
- บริษัท ทซีีซ ีแอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
- บริษัท เกษมทรัพย์สริิ จํากดั 
- บริษัท เอส เอ็ม เจ ซ ีดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
- บริษัท ทซีีซ ีสปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั น จํากดั 
- บริษัท ทซีีซ ีเอ็กซิบชิั น แอนด์ คอนเวนชั น เซ็นเตอร์ จํากดั 
- บริษัท ทซีีซ ีเทรด แอนด์ คอนเวนชั น เซ็นเตอร์ จํากดั 
- บริษัท ทพิย์สโุขทยั ไบโอ รีไฟเนอรี  จํากดั 
- บริษัท ทพิย์กําแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี  จํากดั 
- บริษัท ทพิย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี  จํากดั 
- บริษัท ทพิย์สโุขทยั ไบโอเอนเนอยี  จํากดั 
- บริษัท นํ �าตาลทพิย์กําแพงเพชร จํากดั 
- บริษัท นํ �าตาลทพิย์นครสวรรค์ จํากดั 
- บริษัท นํ �าตาลทพิย์สโุขทยั จํากดั 
- บริษัท อตุสาหกรรมนํ �าตาลสพุรรณบรีุ จํากดั 
- บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จํากดั 
- บริษัท หนองคายคนัทรี กอล์ฟคลบั จํากดั 
- บริษัท ทซีีซ ีโฮลดิ �ง จํากดั 
- บริษัท เทอราโกร เฟอร์ตไิลเซอร์ จํากดั 
- บริษัท ทซีีซ ีแลนด์ รีเทล จํากดั 
- บริษัท นอร์ม จํากดั 
- บริษัท นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลบั จํากดั 
- บริษัท ปากซอง แคปปิตอล จํากดั 
- บริษัท อเดลฟอส จํากดั 
- บริษัท อสีเทร์ิน ซีบอร์ด อินดสัเตรียล  
   เอสเตท (ระยอง) จาํกดั 
- บริษัท สริิวนา จํากดั 
- บริษัท คริสตอลลา จํากดั 
- บริษัท พรรณธิอร จํากดั 
- บริษัท ทซีีซ ีแลนด์ จํากดั 
- บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี  (�EE�) จํากดั 
 - บริษัท ที.ซ.ีซ.ี เทคโนโลยี จํากดั  



ตําแหนง่ในกิจการที แข่งขนัเกี ยวเนื อง     - ไมมี่- 
กบัธุรกิจของบริษัทที อาจทําให้เกิดความ    
 
ขดัแย้งทางผลประโยชน ์
ประสบการณ์         กรรมการ 

$%%I - $%%&                    บริษัท ที.ซี.ซ.ี แลนด์ เลเซอร์  
 (ชื อปัจจบุนั-ทีซซี ีโฮเทลส์กรุ๊ป) จํากดั 

$%%! - $%%&  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
$%"& - $%%$              บริษัท  เครืออาคเนย์ จํากดั 
$%"@ - $%%�  บริษัท เทอราโกร จํากดั  

ประวติัการทาํผิดทางกฎหมายในระยะ �I ปีที ผ่านมา  - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชมุ (ในรอบปี $%%&) 
 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท &/&  ครั �ง  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร  ��/�� ครั �ง 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา �/� ครั �ง  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล �/� ครั �ง 

คณุสมบตัิต้องห้าม  - ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดที เกี ยวกบัทรัพย์ซึ งได้ 
กระทาํโดยทจุริต 

- ไม่มีประวติัการทํารายการที อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั     
บริษัทฯ ในรอบปีที ผ่านมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



เอกสารแนบ ) 
 
ประกอบการพิจารณาวาระที( * :  
พจิารณาเลือกตั 'งกรรมการแทนกรรมการที(ออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี ,**- 
 
ประวัตกิรรมการที(เสนอชื(อให้ได้รับการเลอืกตั 'งแทนกรรมการที(ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
ชื อ-สกลุ      นายวรวรรต ศรีสอ้าน 
ประเภทกรรมการ     กรรมการ 
ตําแหนง่ปัจจบุนั     กรรมการ / กรรมการบริหาร /  

เลขานกุาร คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนและสรรหา / 
กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการบริหาร  
ความเสี ยง / กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

อาย ุ      42 ปี  
คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ    ปริญญาโท Urban Planning  

Columbia University, รัฐนิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของ   Directors Certification Program (DCP 178/2556) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 
20/2557)  
การถือหุ้นในบริษัท     - ไมมี่ -    
จํานวนปีที เป็นกรรมการ    �I เดือน  
ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบยีนอื น   - ไมมี่ - 
ตําแหนง่ในกิจการอื นที ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจบุนั กรรมการ 
      บริษัท เลศิรัฐการ จํากัด  
      บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จํากดั 
      บริษัท แกรนด ์ยนูิตี � ดเิวลลอ็ปเมนท์ จํากดั 
  บริษัท แกรนด ์ย ูลิฟวิ ง จํากดั 
      บริษัท ยนูิเวนเจอร์- คอนซลัติ �ง จํากดั 
      บริษัท ยนูิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จํากดั 
      บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จํากดั 
      บริษัท ไทย – ไลซาท จํากดั 
ตําแหนง่ในกิจการที แข่งขนัเกี ยวเนื องกบัธรุกิจของ 
บริษัทที อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 
- ไม่มี – 

 
ประสบการณ์ $%"$-$%"!:  ผู้จดัการโครงการ Insite, Inc., New York, New York 



$%"!-$%"%:  ผู้ประสานงานโครงการ, New York County District Attorney’s 
Office, New York, New York 

$%"%-$%"B:  ที ปรึกษาด้านการสร้างกรอบอาคาร  
Israel Berger & Associates, Inc., New York, New York 

$%"B-$%%&:  ผู้อํานวยการฝ่ายพฒันาโครงการ  Master Plan  
TCC Land Development Company Limited, Bangkok, 
Thailand 

$%%&-ปัจจบุนั:  กรรมการผู้จดัการใหญ่  
Univentures Public Company Limited, Bangkok, Thailand 

ประวตักิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ �I ปีที ผ่านมา -  ไมมี่ -  

การเข้าร่วมประชมุ (ในรอบปี 2556) 
 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  !/&  ครั �ง 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร  %/��  ครั �ง 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกาํกบัดบูรรษัทภิบาล  �/� ครั �ง   

คณุสมบตัิต้องห้าม  - ไม่มีประวตัิการกระทาํความผิดอาญาในความผิดที เกี ยวกบัทรัพย์ซึ งได้ 
กระทาํโดยทจุริต 

- ไม่มีประวตัิการทํารายการที อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั     
บริษัทฯ ในรอบปีที ผา่นมา  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



นิยามกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ หมายถงึ กรรมการที มีคณุสมบติัสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอสิระของบริษัทดงันี � 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ � ของจํานวนหุ้นที มีสทิธิออกเสยีงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที 
อาจมีความขดัแย้ง ทั �งนี � นบัรวมหุ้นที ถือโดยผู้เกี ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บตุรที ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน หรือที ปรึกษาซึ งได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า $ ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน ในลกัษณะที เป็นบดิามารดา คูส่มรส พี น้อง บตุร รวมทั �งคู่สมรสของ
บตุร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที จะได้รับการเสนอชื อเป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท  ในลกัษณะที อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั �งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที มีนยั หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของผู้ที มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า $ ปี  
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถงึการทํารายการทางการค้าที กระทําเป็นปกติ เพื อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 
คํ �าประกัน การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกันหนี �สิ �น รวมถึงพฤติการณ์อื นทํานองเดียวกัน ซึ งเป็นผลให้บริษัท หรือสญัญามี
ภาระหนี �ที ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึ ง ตั �งแต่ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือ ตั �งแต่ 20 ล้านบาทขึ �น ไป 
แล้วแต่จํานวนใดจะตํ ากว่า ทั �งนี �การคํานวณภาระหนี �ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการที เกี ยวโยง
กนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที เกี ยวโยงกัน โดยอนโุลม และให้นบั
รวมภาระหนี �ที เกิดขึ �น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี   

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ งรวมถงึการให้บริการเป็นที ปรึกษากฎหมายหรือที ปรึกษาทางการเงิน ซึ งได้รับ
ค่าบริการเกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที มีนยั ผู้มอีํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั �นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี   

7. ไม่เป็นกรรมการที ได้รับการแต่งตั �งขึ �นเพื อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ งเป็นผู้ที 
เกี ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกจิการที มีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที 
มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที ปรึกษาที รับเงินเดือนประจําหรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที มสีทิธิออกเสยีงทั �งหมดของบริษัทอื น ซึ งประกอบกิจการที มีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั
ที มนียักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 



9. ไม่มีลกัษณะอื นใดที ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี ยวกบัการดาํเนนิงานของบริษัท  
ภายหลงัได้รับการแต่งตั �งให้เป็นกรรมการอิสระที มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ  � ถึง E แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน 
หรือ นิตบิคุคลที อาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้ 
ในการพจิารณาคณุสมบตักิรรมการอสิระสําหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลงัให้ถือปฏิบตัิหลกัเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผนั
จากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

 

  




