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เอกสารแนบ 2 (เอกสารประกอบวาระที่ 8) 
ประวัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

ช่ือ นำยเจษฏำวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์  
อำย ุ 64 ปี 

ต ำแหน่งปัจจุบนั  ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ(กำรเงิน) New York University, USA 

ปริญญำโท สำขำ บริหำรงำนวิศวกรรม 

George Washington University 

    Director Certification Program (DCP) ประจ ำปี 2552 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ประจ ำปี 2548 

หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ประจ ำปี 2552 

หลกัสูตร Role of Chairmanship (ROC) ประจ ำปี 2554     

ประวติักำรท ำงำน  

พ.ศ. 2553   -    ปัจจุบนั         ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ             บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ    บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม                    บริษทั ซิมิโกแ้คปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

พ.ศ.2553   -   2555              เจำ้หนำ้ท่ีดำ้นกำรเงิน              บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 

พ.ศ.2547   -   2550             รองกรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทนุ เอม็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 

พ.ศ.2544   -   2547             รองกรรมกำรผูจ้ดักำร             บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ ประเทศไทย (จ ำกดั) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน    มี 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    ไม่มี 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัอื่นท่ีอำจท ำ    ไม่มี 
ให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 
ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอแต่งตั้ง     ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 
 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร      11  ปี 
 
ปีท่ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง      2553 
 
กำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      ไม่มี 
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ส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้มใน     ไม่มี 
กิจกำรใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญำ  
 
ส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมคร้ังน้ี    วำระท่ี 9 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
        ประจ ำปี 2564 
 
ประวติักำรเขำ้ร่วมประชุมปี 2563     5/5 
 
หลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำร กระบวนกำรคดัเลือกผูด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั

ไม่ไดผ้ำ่นคณะกรรมกำรสรรหำ เน่ืองจำกปัจจบุนับริษทั ยงั
ไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ อยำ่งไรก็ตำม
คณะกรรมกำรบริษทั ไดร่้วมกนัพิจำรณำคุณสมบติัในดำ้น
ต่ำงๆ โดยดูถึงควำมเหมำะสมดำ้นคุณวุฒิประสบกำรณ์ และ
ควำมเช่ียวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ รวมถึงผลกำร
ปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษทัในช่วงท่ีผำ่นมำ ทั้งน้ีไม่
มีผูถื้อหุ้นรำยใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำร 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร      นำยเจษฏำวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์ มีคุณสมบติัเหมำะสม  

สมควรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 
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ประวัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ  
ช่ือ นำยกนัต ์  อรรฆยว์รวิทย ์
อำย ุ 60  ปี 
ต ำแหน่งปัจจุบนั  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2005 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2004  

หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2549 

หลกัสูตร Advanced  Audit Committee Program (AACP) ปี 2552 

หลกัสูตร Role of Chairmanship (ROC) ปี 2554  

ประวติักำรท ำงำน  

พ.ศ.2561  -    ปัจจบุนั    กรรมกำร           บริษทั เพ่ิมสิน สตีลเวิคส์ จ ำกดั(มหำชน) 

 พ.ศ.2543  -    ปัจจบุนั    กรรมกำรผูจ้ดักำร                                                       บริษทั เควิน แอนด ์เคิร์ท จ ำกดั 

พ.ศ.2548  -    2560         กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ        บริษทั เพ่ิมสิน สตีลเวิคส์ จ ำกดั(มหำชน) 

พ.ศ.2553  -    ปัจจบุนั    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ      บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั(มหำชน) 

พ.ศ.2554  -   2556          กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ                     บริษทั ที เอม็ ซี อุตสำหกรรม จ ำกดั(มหำชน) 

พ.ศ.2555  -   2557          กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน                    บริษทั ครำวน์ เทค แอดวำนซ์ จ ำกดั(มหำชน) 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน    มี 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    มี 
  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัอื่นท่ีอำจท ำ    ไม่มี 
ให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 
ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอแต่งตั้ง     กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ  
 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร      11  ปี 
 
ปีท่ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง      2553 
 
กำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      ไม่มี 
 
ส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้มใน     ไม่มี 
กิจกำรใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญำ  
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ส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมคร้ังน้ี    วำระท่ี 9 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
        ประจ ำปี 2564 
ประวติักำรเขำ้ร่วมประชุมปี 2563     5/5 
 
หลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำร กระบวนกำรคดัเลือกผูด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั

ไม่ไดผ้ำ่นคณะกรรมกำรสรรหำ เน่ืองจำกปัจจบุนับริษทั ยงั
ไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ อยำ่งไรก็ตำม
คณะกรรมกำรบริษทั ไดร่้วมกนัพิจำรณำคุณสมบติัในดำ้น
ต่ำงๆ โดยดูถึงควำมเหมำะสมดำ้นคุณวุฒิประสบกำรณ์ และ
ควำมเช่ียวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ รวมถึงผลกำร
ปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษทัในช่วงท่ีผำ่นมำ ทั้งน้ีไม่
มีผูถื้อหุ้นรำยใดเสนอช่ือบคุคลเพือ่เขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำร 

 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร      นำยกนัต ์  อรรฆยว์รวิทย ์มีคุณสมบติัเหมำะสม  

สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

ของบริษทั  
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 ประวัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
ช่ือ           นำงสำวสุธิดำ   สุวรรณนภำศรี 
อำย ุ         51  ปี 
ต ำแหน่งปัจจุบนั      ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร   
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ              ปริญญำโท สำขำ รัฐประศำสนศำสตร์ สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

ปริญญำตรี สำขำ นิติศำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 45 ประจ ำปี 2548 

ประวติักำรท ำงำน 
พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั        ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร        บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 
พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั         กรรมกำร                                 บริษทั ลำวิช แลบบอรำทอรี จ ำกดั 
พ.ศ. 2548 – ปัจจบุนั        ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร           บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
พ.ศ. 2547 – ปัจจบุนั        กรรมกำร                                 บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
พ.ศ. 2553 - 2563             กรรมกำร                                 บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 
พ.ศ. 2536 – 2548            ผูจ้ดักำรทัว่ไป                          บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน    มี 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    มี 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัอื่นท่ีอำจท ำ    ไม่มี 
ให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 
ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอแต่งตั้ง     กรรมกำร 
 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร      11  ปี 
 
ปีท่ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง      2553 
 
กำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      3,490 หุ้น 
 
ส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้มใน     ไม่มี 
กิจกำรใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญำ  
 
ส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมคร้ังน้ี    วำระท่ี 9 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
        ประจ ำปี 2564 
 
ประวติักำรเขำ้ร่วมประชุมปี 2563     5 / 5 
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หลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำร กระบวนกำรคดัเลือกผูด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั

ไม่ไดผ้ำ่นคณะกรรมกำรสรรหำ เน่ืองจำกปัจจบุนับริษทั ยงั
ไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ อยำ่งไรก็ตำม
คณะกรรมกำรบริษทั ไดร่้วมกนัพิจำรณำคุณสมบติัในดำ้น
ต่ำงๆ โดยดูถึงควำมเหมำะสมดำ้นคุณวุฒิประสบกำรณ์ และ
ควำมเช่ียวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ รวมถึงผลกำร
ปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษทัในช่วงท่ีผำ่นมำ ทั้งน้ีไม่
มีผูถื้อหุ้นรำยใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำร 

 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร นำงสำวสุธิดำ   สุวรรณนภำศรี มีคุณสมบติัเหมำะสม  
สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทั 
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เอกสารแนบ 3 
คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

 บริษทัฯ ได้ก ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทั คือ กรรมกำรท่ีมิได้เป็นกรรมกำรบริหำร (Non-Executive Director) และ
ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรงำนประจ ำและไม่เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ในบริษทั บริษทัไดก้ ำหนดคุณสมบติัเท่ำกบัขอ้ก ำหนดขั้นต ่ำ
ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์ โดยผูท่ี้ไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมกำรอิสระ มีคุณสมบติัครบถว้นตำมนิยำมท่ีก ำหนด ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแยง้ ทั้งน้ี ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุม
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดำ มำรดำ คู่สมรส พ่ีนอ้ง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอช่ือเป็น
ผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ในลกัษณะ
ท่ีอำจขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำร
อิสระ หรือผูบ้ริหำร ของผูมี้ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ เวน้แต่ไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปี ก่อนวนัท่ีย่ืนขออนุญำตต่อส ำนกังำน 
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรับหรือให้กูยื้ม ค ้ำ
ประกนั กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญำมีภำระหน้ี
ท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ย่ีสิบลำ้นบำทขึ้นไป แลว้แต่จ ำนวน
ใดจะต ่ำกว่ำ ทั้ งน้ีกำรค ำนวณภำระหน้ีดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่ำดว้ยกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อ
หุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำร หรือหุ้นส่วนผูจ้ ัดกำรของส ำนักงำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของ
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแขง้สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้
ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บ
ค่ำบริกำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำก บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ทั้งน้ี ใน
กรณีท่ีผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำร หรือ
หุ้นส่วนผูจ้ดักำร ของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนั
ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั 
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8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจกำรของผูข้ออนุญำตหรือบริษทัย่อยหรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำร
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของผูข้ออนุญำตหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
10. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินงำนของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้และไม่เป็นกรรมกำรของบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นบริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยในล ำดบัเดียวกนั 
 ภำยหลงัไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำมวรรคหน่ึง (1) ถึง (10) แลว้ กรรมกำรอิสระอำจ
ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อย
ล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


