สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 11 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอ
แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่ งได้
พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความ
เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใส มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และ
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมา
รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ชื่อ
นายอัศวิน คงสิ ริ
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ไทย
สั ญชาติ
อายุ
65 ปี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554) -ไม่มีทีอ่ ยู่
70 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา Philosophy, Politics and Economics, Oxford University, England
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 11/2544) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP 5/2544) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
พ.ย. 2553 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2551 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2548 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2546 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
2542 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2536 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2524 – ปั จจุบนั
กรรมการ

บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ช. การช่าง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โอเอชทีแอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการ
พ.ย. 54 – ปัจจุบนั
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน
พ.ย. 54 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2553 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2551 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จํากัด
บริ ษทั ไทย โอริ กซ์ ลีสซิ่ ง จํากัด
Ton Poh Thailand Fund
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ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
ประธานกรรมการ
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ 2 ปี
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2554 12/14
ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

หรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้งทาง

ชื่อ
ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ตําแหน่ ง
กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ไทย
สั ญชาติ
อายุ
62 ปี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554) -ไม่มีทีอ่ ยู่
59/29 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จาก University of Illinois Urbana – Champaign, U.S.A.
- ปริ ญญาโทเศรษฐศาสตร์ จาก University of Illinois Urbana – Champaign, U.S.A.
- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ จาก Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois,
U.S.A.
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 0/2543) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 54 – ปัจจุบนั
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
2553– ปัจจุบนั
กรรมการ อิสระและกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
2552– ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2552 – ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษา
กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2553 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2553 – ปัจจุบนั
กรรมการ

บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปริ ญสิ ริ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อมตะคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พันธวณิ ช จํากัด
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง
คมนาคม
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2553 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
อนุญาโตตุลาการ

2548 – ปัจจุบนั

ผูอ้ าํ นวยการ

คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
หลักสูตรการจัดการดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ 5 เดือน
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2553 1/2 (ประชุมกรรมการ) 1/1 (ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ)
หรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ชื่อ
ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์
ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
ไทย
สั ญชาติ
อายุ
60 ปี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554) -ไม่มีทีอ่ ยู่
165 ถนนพระราม 9 ซอย 15 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10320
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- 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.
- นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP CP/2548) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
ประสบการณ์ การทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 54 – ปัจจุบนั
กรรมการ และกรรมการอิสระ
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั อมตะพาวเวอร์ จํากัด
2540 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการและหัวหน้า
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
คณะผูบ้ ริ หารด้านกฎหมาย
และบริ ษทั ในเครื อ
2540 – ปั จจุบนั
กรรมการและหัวหน้าคณะผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ด้านกฎหมาย
ในเครื อ
2540 – ปั จจุบนั
หัวหน้าคณะผูบ้ ริ หารด้านกฎหมาย
กลุ่มบริ ษทั ในเครื อของ บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์
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กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
กรรมการอิสระ
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ 5 เดือน
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2554 1/2
ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

หรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้งทาง

นายนริ ศ เชยกลิ่น
ชื่อ
ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
ไทย
สั ญชาติ
อายุ
50 ปี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554) - ไม่มีทีอ่ ยู่
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Corporate Financial Strategies, Kellogg School of Management เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 9/2545) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน (ในต่ างประเทศ)
2541 – ปัจจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานการเงิน
บัญชีและบริ หารทรัพย์สิน
กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2553 – ปัจจุบนั
กรรมการ/ที่ปรึ กษา
2552 – ปัจจุบนั
กรรมการ/ที่ปรึ กษา

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
กรรมการอิสระ
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ ไม่มี
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2554 ไม่มี (แต่งตั้งใหม่)
ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
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หรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้งทาง

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริ หารจัดการบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีความอิสระจากคณะ
ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และ/
หรื อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
คุณสมบัติประการสําคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง
1. กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 1 ของหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่เป็ นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุน้ ดังกล่าวจะจํากัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5
2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อเป็ นที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อ
บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันได้ที่รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ท่ีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสี ยทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริ หารจัดการและธุรกิจทั้ง
ในทางตรงหรื อทางอ้อมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มี
นัย หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กบั กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่บริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ใน
ลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าที่บริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น
เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ รวมทั้งไม่ได้เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุน้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
กฏหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดกับบริ ษทั อื่น
ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
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9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

เกี่ยวกับการ

บริ ษทั ฯได้กาํ หนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่ งเท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในเรื่ องการถือหุน้ ในบริ ษทั คือ กรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องถือหุน้ ในบริ ษทั ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมด นอกจากนี้ผทู้ ี่จะเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสั มพันธ์
การถือหุ น้ ในบริ ษทั
- จํานวนหุ น้
- สัดส่ วนของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งหมด
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริ ษทั
/บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี
ที่ผา่ นมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
พนักงาน ลูกจ้างหรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจํา
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจ
มีผลให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ

รายชื่อกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
นายอัศวิน
ศ.ดร. วรภัทร
ศ. อธึก
นายนริศ
คงสิ ริ
โตธนะเกษม อัศวานันท์
เชยกลิน่
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่มี
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