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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่11  พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการ 
 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเสนอ

แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงได้
พิจารณาคุณสมบติัโดยละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอรายช่ือดงัต่อไปน้ี เห็นวา่บุคคลดงักล่าวเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความ
เช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ท่ีหลากหลาย มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม และ
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งมีความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
จากหลากหลายวชิาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา  
 

รายนามและประวติัของกรรมการและบุคคลท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

ช่ือ นายอศัวนิ คงสิริ 
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 
สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 65 ปี 
จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2554) -ไม่มี- 

ทีอ่ยู่ 70 หมู่ 4 ถนนติวานนท ์ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมือง  
จงัหวดันนทบุรี 11000 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา Philosophy, Politics and Economics, Oxford University, England 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 11/2544) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร The Role of Chairman Program (RCP 5/2544) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
พ.ย. 2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) 
2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
2546 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
2542 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอเอชทีแอล จาํกดั (มหาชน) 
2536 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 
2524 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

 
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน  
2553 – ปัจจุบนั กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
พ.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
พ.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวติ จาํกดั 
2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทย โอริกซ์ ลีสซ่ิง จาํกดั 
2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
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ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการ 
จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 2 ปี 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2554 12/14 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

 
ช่ือ ศาสตราจารย ์ดร.วรภทัร โตธนะเกษม 

ตาํแหน่ง กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 62 ปี 
จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2554) -ไม่มี- 

ทีอ่ยู่ 59/29 ซอยโยธินพฒันา 3 ถนนประดิษฐม์นูธรรม เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม  

- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จาก University of Illinois Urbana – Champaign, U.S.A. 
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ จาก University of Illinois Urbana – Champaign, U.S.A. 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois, 

U.S.A. 
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 0/2543) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 
ประสบการณ์การทาํงาน 

กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ส.ค. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 และกรรมการอิสระ  
2553– ปัจจุบนั กรรมการ อิสระและกรรมการบริหาร บริษทั นํ้าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 
 ความเส่ียง  
2552– ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ปริญสิริ จาํกดั (มหาชน) 
2552 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา  บริษทั อมตะคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 
2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พนัธวณิช จาํกดั 
2553 – ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจาํกระทรวง 
  คมนาคม 
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2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
2552 – ปัจจุบนั อนุญาโตตุลาการ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด 
  หลกัทรัพย ์
2548 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ หลกัสูตรการจดัการดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 5 เดือน 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2553 1/2 (ประชุมกรรมการ) 1/1 (ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ) 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 

ช่ือ ศาสตราจารยพิ์เศษ อธึก อศัวานนัท ์

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 60 ปี 
จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2554) -ไม่มี- 

ทีอ่ยู่ 165 ถนนพระราม 9 ซอย 15 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม. 
10320 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม  

- LL.M (Specialised in International Legal Studies), New York University, N.Y., N.Y., USA 
- Certificate in the Orientation Program in the US Legal System, Law Centre, Georgetown University, 

Washington, D.C. 
- นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP CP/2548) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 
ประสบการณ์การทาํงาน 

กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ส.ค. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อมตะพาวเวอร์ จาํกดั 
2540 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการและหวัหนา้ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  
 คณะผูบ้ริหารดา้นกฎหมาย และบริษทัในเครือ 
2540 – ปัจจุบนั กรรมการและหวัหนา้คณะผูบ้ริหาร บริษทั ทรู วชิัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั 
 ดา้นกฎหมาย ในเครือ 
2540 – ปัจจุบนั หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นกฎหมาย กลุ่มบริษทัในเครือของ บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์
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กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 5 เดือน 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2554 1/2 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

 
ช่ือ นายนริศ เชยกล่ิน 

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 50 ปี 
จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2554) - ไม่มี- 
ทีอ่ยู่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม  

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Corporate Financial  Strategies, Kellogg School of Management เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- โครงการพฒันาผูบ้ริหาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตรการสอบบญัชีโดยคอมพิวเตอร์ อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 9/2545) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์การทาํงาน   
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (ในต่างประเทศ) 
2541 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานการเงิน บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
 บญัชีและบริหารทรัพยสิ์น   
 
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 
2553 – ปัจจุบนั กรรมการ/ท่ีปรึกษา สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ/ท่ีปรึกษา ชมรมนกัลงทุนสัมพนัธ์ แห่งประเทศไทย 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ ไม่มี 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2554 ไม่มี (แต่งตั้งใหม่) 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
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นิยามกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความอิสระจากคณะ

ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/
หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  
 

คุณสมบติัประการสาํคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง   
1. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ถือหุน้มากกวา่ร้อยละ 1 ของหุน้ท่ีออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุน้ดงักล่าวจะจาํกดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 
2. กรรมการอิสระตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือเป็นท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัไดท่ี้รับการแต่งตั้ง ทั้งน้ี 
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

3. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ในการบริหารจดัการและธุรกิจทั้ง
ในทางตรงหรือทางออ้มของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ใน
ลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจา้หนา้ท่ีบริหาร      ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ       
ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

6. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ รวมทั้งไม่ไดเ้ป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา
กฏหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่
สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

8. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง 
พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกบับริษทัอ่ืน 
ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
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9. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ  
 
 บริษทัฯไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทัคือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ   
ออกเสียงทั้งหมด นอกจากน้ีผูท่ี้จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
รายช่ือกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 

นายอศัวนิ 

คงสิริ 
ศ.ดร. วรภัทร
โตธนะเกษม 

ศ. อธึก 
อศัวานันท์ 

นายนริศ 

เชยกลิน่ 
การถือหุน้ในบริษทั     
- จาํนวนหุน้ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
- สัดส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
   ทั้งหมด     
เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทั/บริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั     
/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมหรือนิติบุคคล     
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี     
ท่ีผา่นมา     
(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 
      พนกังาน ลกูจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน     
      ประจาํ     
(2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 
(3) มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
      มีผลใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ     
 




