สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้
เห็นว่าบุคคล
ดังกล่าวเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทางานที่โปร่ งใส มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็ นอย่างดี
อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมา
รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
ชื่อ
ตาแหน่ ง กรรมการ/กรรมการบริ หาร/กรรมการการลงทุน
ฝรั่งเศส
สัญชาติ
75 ปี
อายุ
ตนเอง: ไม่มี
จานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ
คู่สมรส: 11,000 หุน้ หรื อ0.0006%
รวมบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
รวม: 11,000 หุน้ หรื อ0.0006%
(ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
เลขที่ 22 ซอยเอกมัย 10 ถนนสุขมุ วิท 63 กรุ งเทพมหานคร
ทีอ่ ยู่
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยออร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส
- ปริ ญญาปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่ นที่ 74/2551) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
ม.ค. 56 – ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการบริ หาร
2548 – 2553
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จากัด (มหาชน)

กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
ธ.ค. 58 – ปั จจุบนั กรรมการ
ธ.ค. 58 – ปั จจุบนั กรรมการ
มิ.ย. 58 – ปั จจุบนั กรรมการ
มิ.ย. 58 – ปั จจุบนั กรรมการ
พ.ย. 57 – ปั จจุบนั กรรมการ
ก.ย. 57 – ปั จจุบนั กรรมการ
ก.ย. 57 – ปั จจุบนั กรรมการ
ก.ย. 57 – ปั จจุบนั กรรมการ
2541 – 2547
ประธาน

บริ ษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วสิ เซส (อินเตอร์เนชัน่ แนล) จากัด
บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
บริ ษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั Seascape Surveys (Thailand) จากัด
บริ ษทั เมอร์เมด เอ็มทีเอ็น พีทีอี แอลทีดี
บริ ษทั เมอร์เมด ดริ ลลิ่งค์ จากัด
บริ ษทั เอ็มทีอาร์ -1 จากัด
บริ ษทั เอ็มทีอาร์ -2 จากัด
หอการค้าฝรั่งเศส - ไทย
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กรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
2 ปี
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
คณะกรรมการ 11/11 คณะกรรมการบริ หาร 13/13
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2558
ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
หรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

นายสันติ บางอ้อ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
69
อายุ
ไม่มี
จานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
(ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
เลขที่ 73/21 ซอยอารี ยส์ มั พันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
ทีอ่ ยู่
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ชื่อ
ตาแหน่ ง

วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเท็กซัสเทค ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร สาขาการพัฒนา มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ นที่ 38
-

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 12/2544)จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

-

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 42/2556) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

-

หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM9/2556) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 14/2556) จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 14/2556) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 17/2556) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC 16/2556) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2558

-
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ประสบการณ์ การทางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 55 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการ
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2555 – ปั จจุบนั
อนุกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลงและ
ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขา
สื่ อสารและพลังงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
2549 – 2552
อธิการบดี
2544 – 2545
กรรมการ
2542 – 2544
กรรมการ
2540 – 2549
รองเลขาธิการ
2539 – 2542
กรรมการ

บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จากัด (มหาชน)

กระทรวงการคลัง

มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลาปาง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้ านครหลวง
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ

กรรมการอิสระ
3 ปี
คณะกรรมการ 11/11 คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการ 3/3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 3/3
ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมสาหรับปี 2558

นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
ชื่อ
ตาแหน่ ง กรรมการอิสระ
ไทย
สัญชาติ
66 ปี
อายุ
ไม่มี
จานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
(ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
เลขที่ 29/67 เมืองทองธานี ซอย 3 โครงการ 2 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
ทีอ่ ยู่
แขวงบางพูด เขตปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
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วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาเอก Industrial Engineering, Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท Industrial Engineering, Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่ องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 10/2553
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 42/2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program (FND) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่
9/2547
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ (NCGC) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตรป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 12
- Stanford Executive Program, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประสบการณ์ การทางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
พ.ค. 58 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2551 – 2552
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการกลุ่มธุรกิจ
ปิ โตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
2546 – 2550
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มธุรกิจสารวจ
ผลิต และก๊าซธรรมชาติ
2543 – 2546
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ปตท.
ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2555 – 2557
ประธานกรรมการ
2552 – 2555
ประธานกรรมการและรักษาการกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
7 เดือน
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมสาหรับปี 2558 คณะกรรมการ 4/4
ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

- 40 -

บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)

บริ ษทั พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รี ซอร์สเซส จากัด
บริ ษทั พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รี ซอร์สเซส จากัด

หรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริ หารจัดการบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีความอิสระจากคณะ
ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และ/
หรื อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
คุณสมบัติประการสาคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจาหรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกันผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งทั้งนี้ลกั ษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผู ้
มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั
ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วน ที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วนหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
- 41 -

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมบริ ษทั
ย่อยลาดับเดียวกันผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
บริ ษทั ฯได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่งเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในเรื่ องการถือหุน้ ในบริ ษทั คือ กรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องถือหุน้ ในบริ ษทั ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออก
เสี ยงทั้งหมด นอกจากนี้ผทู ้ ี่จะเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้
รายชื่อกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
นายสันติ บางอ้ อ
นายจิตรพงษ์ กว้ างสุ ขสถิตย์

ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุน้ ในบริ ษทั
- จานวนหุน้
- สัดส่วนของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /
บริ ษทั ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริ ษทั /
บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้างหรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้
ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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