
รายนามและประวตัโิดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ สิงทีส่งมาด้วย 4 
  

ชือ-ชือสกลุ                                 : นายนพดล  ธีระบุตรวงศก์ลุ   
อายุ   : 48  ปี 
สัญชาต ิ                      : ไทย 
ประเภทกรรมการทีเสนอ           : กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั                         : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ   

และประธานกรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน 
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

วนัทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการครังแรก : 12 กนัยายน 2550 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ             : 9 ปี 3 เดือน (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559) 
สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท          
(ณ 31 ธันวาคม 2559) 

: 30,000 หุน้  
(คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 
 

วุฒิการศึกษา                              : -วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน)   University of Colorado at  
Denver 
- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที 4570 

ประวตักิารอบรม                        : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
-  Audit Committee Forum "New Auditor’s Report: What is it for 
you?” 
- หลกัสูตร Role of the Nomination and Governance Committee     
   (RNG) รุ่นที 3/2012 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 68/2008  
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที 23/2008 

ประสบการณ์ทาํงาน ปัจจุบัน : 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
บมจ. ผลธญัญะ 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
บมจ. ผลธญัญะ 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดสัทรี 

  2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 
ประสบการณ์ทาํงาน ในอดตี : 2554 - 2559 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

บมจ. ผลธญัญะ 
 2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชัน 
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รายนามและประวตัโิดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ สิงทีส่งมาด้วย 4 
  

 
คุณสมบัตเิพิมเตมิสําหรับกรรมการอสิระทีได้รับการเสนอชือ 
(การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ
ในช่วง 2 ทีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

. เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีปรึกษา 
ทีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

     เป็น    ไม่เป็น 

.  ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย)      เป็น    ไม่เป็น 
.  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทีไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระ 

     มี   ไม่มี 

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ  ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ
.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา      มี   ไม่มี 
.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      มี   ไม่มี 
. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนทีถูกพิพากษาให้
เป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

     มี   ไม่มี 

 
 
 

 2554 - 2556 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
บจก. บีเจซี เฮฟวี อินดสัทรี 

 2548 - 2550 /ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์คร
หลวง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทย่อย : ไม่มี 
บริษัทจดทะเบียนอืน : 1 แห่ง 

- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดสัทรี 
กจิการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง 

- กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 
การเข้าร่วมประชุม ปี 2559 
 
 
            คณะกรรมการบริษัท 
            คณะกรรมการตรวจสอบ 
            คณะกรรมการสรรหาฯ 

 จาํนวนครั งทีเขา้ประชุม/ 
จาํนวนครั งทีประชุมทังหมด 

11/12 
6/6 
2/2 

คิดเป็นสดัส่วน 
 

91.67% 
100% 
100% 
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รายนามและประวตัโิดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ สิงทีส่งมาด้วย 4 
  

การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบยีบวาระทีพจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 :   
• วาระที 5 : เป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการเนืองจากพน้ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 
• วาระที 6 : วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
ผลงานในปี 2559: 

1. เป็นกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ทีกาํกบัดูแล สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบความเสียง รายงานทางการเงิน 
คดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั และพิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทั ตลอดจนการสอบทานการ
ปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เป็นประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหน้าทีพิจารณาหลกัเกณฑ์ แนวทาง วิธีการสรรหา
กรรมการ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพือใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง  

3. ร่วมกาํหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานและติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายทีกาํหนด 

4. ใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ เพือสร้างมูลค่าเพิมและความสามารถในการ 
แข่งขนักบัตลาดเพือการเติบโตอยา่งย ังยนื 
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รายนามและประวตัโิดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ สิงทีส่งมาด้วย 4 
  

ชือ-ชือสกลุ                                 : นายสนัติ เนียมนิล   
อายุ   : 48  ปี 
สัญชาต ิ                      : ไทย 
ประเภทกรรมการทีเสนอ           : กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั                         : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ   

บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
วนัทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการครังแรก : 10 พฤษภาคม 2559 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ             : 7 เดือน (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559) 
สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท          
(ณ 31 ธันวาคม 2559) 

: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 
 

วุฒิการศึกษา                              : - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขที /  

ประวตักิารอบรม                        : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 80/2552 

ประสบการณ์ทาํงาน ปัจจุบัน : 2559 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ผลธญัญะ 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  บมจ.ซงัโกะ 

ไดคาซติง (ประเทศไทย) 
2558 – ปัจจุบนั ทนายความประจาํ บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จาํกดั 

ประสบการณ์ทาํงาน ในอดตี : 2546 - 2558  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอดโวเคท จาํกดั 
 2547 - 2558 หุน้ส่วนและทนายความ บริษทั สาํนกักฎหมาย 

เอนก แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั 
 2546 - 2556 กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วสิ 

แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 2538 - 2546 ทนายความ บริษทั สาํนกักฎหมาย เอนก แอนด ์อะ

โซซิเอทส์ จาํกดั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทย่อย : ไม่มี 
บริษัทจดทะเบียนอืน : 1 แห่ง 

- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ซงัโกะ ไดคาซติง  
(ประเทศไทย) 

กจิการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง 
- ทนายความประจาํ บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จาํกดั 
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รายนามและประวตัโิดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ สิงทีส่งมาด้วย 4 
  

 
คุณสมบัตเิพิมเตมิสําหรับกรรมการอสิระทีได้รับการเสนอชือ 
(การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ
ในช่วง 2 ทีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

. เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีปรึกษา 
ทีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

     เป็น    ไม่เป็น 

.  ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย)      เป็น    ไม่เป็น 
.  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทีไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระ 

     มี   ไม่มี 

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ  ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ
.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา      มี   ไม่มี 
.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      มี   ไม่มี 
. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนทีถูกพิพากษาให้
เป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

     มี   ไม่มี 

 
การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบยีบวาระทีพจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 :   

• วาระที 5 : เป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการเนืองจากพน้ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 
• วาระที  6 :วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

ผลงานในปี 2559: 
1. เป็นกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ทีกาํกบัดูแล สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบความเสียง รายงานทางการเงิน 

คดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั และพิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทั ตลอดจนการสอบทานการ
ปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ร่วมกาํหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานและติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายทีกาํหนด 

3. ใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ เพือสร้างมูลค่าเพิมและความสามารถในการ 
แข่งขนักบัตลาดเพือการเติบโตอยา่งย ังยนื 
 

 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2559 
 
 
            คณะกรรมการบริษัท 
            คณะกรรมการตรวจสอบ 

 จาํนวนครั งทีเขา้ประชุม/ 
จาํนวนครั งทีประชุมทังหมด 

7/7 
3/3 

คิดเป็นสดัส่วน 
 

100% 
100% 
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รายนามและประวตัโิดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ สิงทีส่งมาด้วย 4 
  

นิยามกรรมการอสิระ  

 บริษทั ได้กาํหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้เท่ากบัขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที ทจ.4/2552 ลงวนัที 20 
กมุภาพนัธ์ 2552 เรือง คุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ”  หมายถึง กรรมการทีมีคุณสมบติั ดงันี  

1.  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทังนี  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนันๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัทียืนคาํขออนุญาตต่อสํานักงาน ทังนี  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็น ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็นบิดามารดา 
คู่สมรส พีน้อง และบุตร  รวมทังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั
ยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทังไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั และเป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ งมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทียืนคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ  
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ํ าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหนี สิน รวมถึงพฤติการณ์อืน
ทาํนองเดียวกนั ซึ งเป็นผลให้ผูข้ออนุญาตหรือคู่สญัญามีภาระหนี ทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตังแต่ร้อยละสาม
ของสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตังแต่ยีสิบลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํากวา่  ทังนี  
การคํานวณภาระหนี ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที เกียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
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รายนามและประวตัโิดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ สิงทีส่งมาด้วย 4 
  

ภาระหนี ดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนี ทีเกิดขึนในระหวา่งหนึงปีก่อนวนัทีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ งรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา
ทางการเงิน ซึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู ้
ให้บริการทางวิชาชีพนันดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทียืน
คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตังขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซึงเป็นผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนทีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษา
ทีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ งของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษทัอืน ซึ ง
ประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของผูข้ออนุญาต 
 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตังให้เป็นกรรมการอิสระทีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึง (1) ถึง (10) แลว้ กรรมการ

อิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ  บริษทั โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

  ความในวรรคหนึงตามขอ้ 2, 4, 5 และขอ้ 6 ในส่วนทีกาํหนดให้พิจารณาคุณสมบติัของกรรมการอิสระ
ของผูข้ออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวนัทียืนคาํขออนุญาตต่อสํานักงาน ให้ใชบ้ังคบักับคาํขออนุญาตทียืนต่อ
สาํนกังานตังแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป 
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