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ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชือ่ใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

ชื่อ – นามสกุล : นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล 

ประเภทกรรมการที่เสนอ :  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ :  72 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง : 23 กุมภาพันธ 2553 

เปนกรรมการคร้ังแรก 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง      :  6 ป 3 เดือน 

การศึกษา  : ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต  (LL.M) 

  มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอรก) สหรัฐอเมริกา 

  เนติบัณฑติไทย เนติบัณฑิตยสภา 

   ปริญญาตร ีนิติศาสตรบัญฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
  คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ประกาศนียบัตร การสอบสิทธิมนุษยชน  
  มหาวิทยาลัยสตราบูรก ฝร่ังเศส 

  ประกาศนียบัตร การประเมินคาอสังหาริมทรัพย 
สถาบันปฏิรูปที่ดินไตหวันรวมกับ Lincoln Land Institute,  

Massachusetts, U.S.A. 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุนที ่41/2005 

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  Finance for Non-Finance Directors (FND) รุนที่ 11/2004 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุนท่ี 1/2006 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ประสบการณการทํางาน              :  

เม.ย. 2557 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ 
   บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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สิง่ที่สงมาดวยลําดับท่ี 5 

เม.ย. 2555 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

ก.พ. 2555 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

เม.ย. 2553 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ 
   บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) 

ก.พ. 2553 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ 

   บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 
 

2553 – ปจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาเมือง 
   กระทรวงมหาดไทย 

2553 – ปจจุบัน  ประธานคณะกรรมการอํานวยการ ศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย 

   คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2552 - ปจจุบัน  กรรมการสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2550 - ปจจุบัน  กรรมการ และอนุกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคา
เกษตรลวงหนา 

   กระทรวงพาณิชย 

2542 - ปจจุบัน  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจัดการทรัพยสิน  
   สภากาชาดไทย 

2535 - ปจจุบัน  ผูบรรยายสํานักอบรมศึกษากฎหมาย 
   เนติบัณฑิตยสภา 

2532 - ปจจุบัน  กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)  
   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ขอพิพาททางกฎหมาย      :  ไมมี   
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สัดสวนการถือหุนในบริษัท :  ไมมี 

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น 

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบยีน :  มีจํานวน  3 บริษัท ไดแก 

   กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
   บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 
   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 
    (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร) 
   บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

 กิจการท่ีไมใชบรษิัทจดทะเบียน :  ไมมี 

 กิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความ :  ไมมี 
 ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

การเขารวมประชุมป 2559 :  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากท้ังหมด 6 ครั้ง 
 เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากท้ังหมด 5 ครัง้ 
การมีสวนไดเสียในวาระที ่ :        ไมมี 
พิจารณาในคร้ังนี ้

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ
ในชวง 2 ปที่ผานมา   

 ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือบริษัทยอย 

 ไมมี ความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบัน ชวง 2 ปที่ผานมา  
 ไมเปน กรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน 

 ไมเปน ผูบริการทางวิชาชีพ  
 ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระ     

 

 

 

 

 



 
 
 

58

 

สิง่ที่สงมาดวยลําดับท่ี 5 

ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชือ่ใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

ชื่อ - นามสกุล :  นายรังสรรค ศรีวรศาสตร  

ประเภทกรรมการที่เสนอ :  กรรมการอิสระ  

อายุ :  60 ป 
ที่อยู :  19/86 หมูบานมาสเตอรพีช 

ถนนสุคนธสวัสดิ์ 29 แขวงลาดพราว  

เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง :  11 พฤศจิกายน 2558 
เปนกรรมการคร้ังแรก 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษทั      :  6 เดือน 

การศึกษา :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยสงสขานครินทร 
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 86/2010 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  Director Certification Program (DCP) รุนที่81/2006 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 26/2009 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน :  

พ.ย. 2558 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

  บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จาํกัด (มหาชน) 

มิ.ย. 2556 – ปจจุบัน   ประธานกรรมการ 
   ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
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ก.ค. 2557– ก.ย. 2558   กรรมการและประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

เม.ย. 2557– ก.ย. 2558    กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

   บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558  ปลัดกระทรวง 
   กระทรวงการคลัง 

   ประธานกรรมการ 
   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

  ประธานกรรมการ 
 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

 ประธานกรรมการ 
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 (คปภ.) 

 กรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 กรรมการ 
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 กรรมการ  
 ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาตวิาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
 ภาครัฐ กระทรวงยุตธิรรม 

เม.ย. 2557 – ก.ค. 2557 กรรมการ 
  บริษัท ขอมูลเครดติแหงชาติ จํากัด 

เม.ย. 2557 – ส.ค. 2557   กรรมการ 
   การรถไฟแหงประเทสไทย (รฟท.) 

ต.ค. 2555 – มี.ค. 2557   กรรมการ 
   องคการเภสัชกรรมการ กระทรวงสาธารณสุข 

ต.ค. 2555 – ต.ค. 2556   รองปลัดกระทรวงการคลัง 
   กระทรวงการคลัง 

2553 – 2555   อธิบด ี

   กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
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  กรรมการ 
  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

  กรรมการ 
  องคกรรวมไทย – มาเลเซีย (MTJA) 

  กรรรมการและเลขานุการ 
  กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

2552 – 2553   ผูตรวจราชการ 
  กระทรวงคลัง 

   กรรมการ 
  การประปาสวนภูมิภาค 

   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
   บริษัท ธนารักษพฒันาสินทรัพย จํากัด 

ขอพิพาททางกฎหมาย      :  ไมมี   
สัดสวนการถือหุนในบริษัท :  ไมมี 

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืน 

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบยีน :  มีจํานวน 1 บริษัท ไดแก 
 ประธานกรรมการ 
 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 กิจการท่ีไมใชบรษิัทจดทะเบียน : ไมมี 
 กิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความ : ไมมี 

 ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

การเขารวมประชุมป 2559 :  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง 
การมีสวนไดเสียในวาระที ่ :        ไมมี 
พิจารณาในคร้ังนี ้
ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ
ในชวง 2 ปที่ผานมา   
 ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือบริษัทยอย 

 ไมมี ความสัมพันธกับบรษิัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน ชวง 2 ปที่ผานมา  
 ไมเปน กรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน 

 ไมเปน ผูบริการทางวิชาชีพ  
 ไมมี ความสัมพันธทางธุรกจิที่มีนยัสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระ 
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ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชือ่ใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

ชื่อ - นามสกุล : พลตํารวจเอก กฤษณะ ผลอนนัต 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

อายุ : 66 ป 

ที่อยู :  4069 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 5  
   ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะป  
  กรุงเทพมหานคร  10240 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง : 23 กุมภาพันธ 2555 
เปนกรรมการคร้ังแรก 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษทั      : 4 ป  3 เดือน 

การศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

  ปริญญาตร ีสาขารัฐประศาสนศาสตร (ตร.)  
  โรงเรียนนายรอยตาํรวจ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 86/2010 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณการทํางาน :  

พ.ย. 2558 – ปจจุบัน  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
 บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จาํกัด (มหาชน) 

ส.ค. 2556 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

 บริษัท อาหารสยาม จาํกัด (มหาชน) 

ก.พ. 2555 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จาํกัด (มหาชน) 

ม.ค. 2557 – มิ.ย. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
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ต.ค. 2556 – มิ.ย. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท ทาอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) 

เม.ย. 2556 – มิ.ย. 2557 กรรมการอิสระ 

 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

ก.พ. 2556 – มิ.ย. 2557 กรรมการอิสระ 

 บริษัท ทาอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) 

2551 – 2553 เลขาธิการ ป.ป.ส. 
 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ขอพิพาททางกฎหมาย      : ไมมี   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท : ไมมี 

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในบริษัทอ่ืน 

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบยีน : มีจํานวน 1 บริษัท  ไดแก 

   กรรมการอิสระ 

   บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

   กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน :     ไมมี       

 กิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความ : ไมมี 
 ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

การเขารวมประชุมป 2559 :        เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง 
  เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 

การมีสวนไดเสียในวาระที ่ :        ไมมี 
พิจารณาในคร้ังนี ้  
ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ
ในชวง 2 ปที่ผานมา   
 ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือบริษัทยอย 

 ไมมี ความสัมพันธกับบรษิัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน ชวง 2 ปที่ผานมา  
 ไมเปน กรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน 

 ไมเปน ผูบริการทางวิชาชีพ  
 ไมมี ความสัมพันธทางธุรกจิที่มีนยัสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระ    
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ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชือ่ใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

ชื่อ - นามสกุล : ศาสตราจารยนายแพทย ภิรมย กมลรัตนกุล 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 67 ป 

ที่อยู :  251/251   ซอย รามคาํแหง 112   แขวง สะพานสูง  
   เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร  10240 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง : 11 พฤษภาคม 2559 
เปนกรรมการคร้ังแรก 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษทั      : 1 เดือน 

การศึกษา : หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรูหรือความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 

  เวชกรรม  สาขาเวชศาสตรครอบครัว แพทยสภาแหงประเทศไทย 

   ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกนัราชอาณาจักร 
  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

  Master of Science (Clinical Epidemiology) 

  The University of Pennsylvania, U.S.A 

  Certificate in the Management Training Program 

               The University of Toronto, Canada 

  Certificate in Clinical Economics    

           The Wharton School, U.S.A. 

  หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรูหรือความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 

  เวชกรรม สาขาเวชศาสตรปองกนั แพทยสภาแหงประเทศไทย 

  Master of Science (Clinical Epidemiology) 
              McMaster University, Hamilton, U.S.A. 

  วุฒิบัตรแสดงความรูหรือความชาํนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  สาขาเวชปฏิบัติทัว่ไป แพทยสภาแหงประเทศไทย 

  แพทยศาสตรบัณฑิต 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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  วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - 

ประสบการณการทํางาน :  

8 ส.ค. 2557 – ปจจุบัน  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

1 เม.ย. 2551 – 17 พ.ค. 2559 อธิการบดี 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

2533  – 2542 หัวหนาศูนยวิทยาการวิจัยแพทยศาสตร  

2533 - 2542 ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมระบาดวิทยาคลินิกนานาชาติ 

 ของเครือขายระบาดวิทยาคลินิกนานาชาติ 

2540 - 2542 รองคณบดีฝายวจิัย 

 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

1 ต.ค. 2542 – 30 ก.ย. 2550 คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1 ต.ค. 2542 – 30 ก.ย. 2550 ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
 สภากาชาดไทย 

21 ต.ค 2542 – 30 ก.ย.2550 กรรมการสภาจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร 
 สภามหาวิทยาลัย 

2552 ประธาน 

 ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

2551 – 2556 คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประธานคณะอนุกรรมการดานการวจิัย 

  และระบบอุดมศึกษา 

2543 – 2545 กรรมการองคการเภสัชกรรมและกรรมการตรวจสอบ 

  องคการเภสัชกรรม 

2549 – 2552 กรรมการผูทรงคุณวฒุิกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจยั และ 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สํานักงานกองทุนและสนับสนุนการวิจัย 



 
 
 

65

 

สิง่ที่สงมาดวยลําดับท่ี 5 

  กรรมการผูทรงคุณวฒุิ คณะกรรมการ 
  สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข 

  อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 

2557 – ปจจุบัน กรรมการสภากาชาดไทย 

  สภากาชาดไทย 

13 ส.ค. 2557 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการอาํนวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะ 

  สภากาชาดไทย 

เม.ย. 2559 – ปจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนและปฏิรูประบบสาธารณสุข 

  ดานการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ 

ขอพิพาททางกฎหมาย      : ไมมี   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท : ไมมี 

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในบริษัทอ่ืน 

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบยีน : ไมมี 
   กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบยีน :     ไมมี       

 กิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความ : ไมมี 
 ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

การเขารวมประชุมป 2559 :        เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง(1) 

การมีสวนไดเสียในวาระที ่ :        ไมมี 
พิจารณาในคร้ังนี ้
ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ
ในชวง 2 ปที่ผานมา   

 ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือบริษัทยอย 

 ไมมี ความสัมพันธกับบรษิัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน ชวง 2 ปที่ผานมา  
 ไมเปน กรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน 

 ไมเปน ผูบริการทางวิชาชีพ  
 ไมมี ความสัมพันธทางธุรกจิที่มีนยัสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระ    

 
 
(1) นับต้ังแตวันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท 


