
 
   สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3 

 

 หนา 1 | 8 

ประวัติแบบยอของกรรมการที่ออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ-สกลุ ดร. ทรงภพ พลจันทร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ 67 ป 

ตำแหนง ประธานกรรมการบริษัท 

วันที่ไดรับการแตงต้ัง 20 มีนาคม 2558 

จำนวนและสัดสวนการถือ

หุนในบริษัท 

2,091,000 หุน  
(คิดเปนรอยละ 0.19 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและ

ผูบริหาร 

ไมม ี

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

- Doctor of Philosophy in Petroleum Geology, Royal Holloway and Bedford New  

  College, University of London, UK 

- ปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบรหิารการยุติธรรมทางปกครองระดบัสูง วิทยาลัยยตุิธรรมการ 

  ปกครอง (บยป.) รุนท่ี 3 พ.ศ. 2555  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร บริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน  

  (วพน.) รุนที่ 2 พ.ศ. 2556 

- ปริญญาบตัรหลักสตูร การปองกนัราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 50  

  พ.ศ. 2550  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Executive Program, Kellogg School of Management,  

  Northwestern University, USA, พ.ศ. 2550  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ASEAN Executive Program, New York, USA พ.ศ. 2548  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบรหิารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. (นบส.1) รุนที่ 42 พ.ศ. 2547 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation, Governance    

  Matters Australia 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 52/2547 สมาคม   

  สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2547  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 23/2547 สมาคม 

  สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2547 

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program (FND) รุนที่ 9/2547   

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) พ.ศ. 2547 

 

รางวัลเกียรติยศ 2558 - รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการดีเลิศแหงป พ.ศ. 2558 บมจ.ไออารพีซี จาก

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาต ิ

2558 - รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการตรวจสอบดีเลศิแหงป พ.ศ. 2558 บมจ.ไออารพีซี

จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ 
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2558 - รางวัลศิษยเกาดเีดนแหงป พ.ศ. 2558 โรงเรียนอรุณประดษิฐ จังหวัดเพชรบุร ี

2557 - รางวัลบุคคลตัวอยางแหงป พ.ศ. 2557 รางวัลไทย หน่ึงลานกลา ความดีถวายในหลวง 

รางวัลเกียรติยศบนเสนทาง ชีวิต คนดี ความดี แทนคณุแผนดิน 

2557 - รางวัลบุคคลพลังงานของอาเช่ียนดีเดนแหงป พ.ศ. 2557 (Excellence in Energy 

Management, ASEAN Energy Awards 2014) 

2555 - รางวัลนักศึกษาเกาดีเดน ประจำป 2555 มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2554 - รางวัลนักศึกษาเกาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2548 - รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการดีเลิศแหงป พ.ศ. 2547-48 บมจ. บางจาก

ปโตรเลียม จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ 

ประสบการณการทำงาน 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

ชวงเวลา ตำแหนง / บริษัท 

2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ไรททันเน็ลลิ่ง  

2562-ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตารค คอรเปอเรชั่น  

2559-2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไออารพีซี  

2558-2559 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไออารพีซี 

2556-2558 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ.ไออารพีซ ี

2556-2558 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ผลติไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง 

2552-2556 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบรุี จำกัด 

2550-2552 กรรมการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด 

2554-2556 กรรมการบริษัท บมจ.ปตท. เคมคีอล 

2553-2556 ดำรงตำแหนงนายกสมาคมธรณีวทิยาแหงประเทศไทย 2 สมัย 

2547-2549 กรรมการบริษัท บมจ. บางจากปโตรเลียม 

ราชการ 2562-ปจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน 

2557-2558 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

ก.ค.2557-ก.ย.

2557 

ผูตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน 

2554-2557 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

2549-2554 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

2545-2549 ผูอำนวยการสำนักนโยบายและยทุธศาสตร กระทรวงพลังงาน 

2543-2545 หัวหนาฝายความรวมมือ และพัฒนาพลังงานระหวางประเทศ กองเชื้อเพลิง

ธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณ ี

2539-2543 รองประธานเจาหนาที่บริหาร (DCEO) องคกรรวมไทย - มาเลเซีย  

2535-2539 ฝายประเมินผลและพัฒนาปโตรเลยีม กองเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

2518-2535 ฝายควบคมุการสำรวจ กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณ ี

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน                                                              2 แหง 

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทไมจดทะเบียน                                                          2 แหง 

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันท่ีอาจทำใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 
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สัดสวนการเขารวมประชมุใน

ป 2563 

คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการบรหิาร - ไมไดเปนกรรมการ - 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 

 

- ไมมี - 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบนัหรือในชวง 2 ปที่

ผานมา 

1. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรอืที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ - ไมเปน - 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเปน - 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมผีลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอสิระ - ไมมี - 
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ประวัติแบบยอของกรรมการที่ออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ-สกลุ นายชวลิต ถนอมถ่ิน  

 

 

 

 

 

อายุ 70 ป 

ตำแหนง กรรมการบริษัท 

วันที่ไดรับการแตงต้ัง 6 ตุลาคม 2543 

จำนวนและสัดสวนการถือ

หุนในบริษัท 

179,090,800 หุน  
(คิดเปนรอยละ 16.28 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและ

ผูบริหาร 

- ไมมี -  

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

- ปริญญาโท สาขาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยแีหงเอเซีย (AIT)  

- ปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุนที่ 210/2015 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2558 

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

  (IOD) พ.ศ. 2559 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Nitro Nobel Blasting Advanced Rock Blasting Technique  

  Training Techniques Department 

- หลักสูตร Corporate Finance รุนท่ี 3/61 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร สถาบันฝกอบรม 

  ดานความปลอดภัยในการทำงาน    

- สมาชิกสามญั (ตลอดชีพ) สภาวชิาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รางวัลเกียรติยศ - นักศึกษาเกาดีเดน ป 2559 สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม CMU/GEOL 9000  

  Awards on outstanding Geologist, ชมรมธรณีวิทยาเชียงใหม (CGC), พ.ศ. 2538 

ประสบการณการทำงาน 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

 

ชวงเวลา ตำแหนง / บริษัท 

2563-ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ. ไรททันเน็ลลิ่ง 

2558-ปจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน บมจ. ไรททันเน็ลลิ่ง 

2543-ปจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไรททันเนล็ลิ่ง 

2543-2563 กรรมการผูจดัการ บมจ. ไรททันเน็ลลิ่ง 

2531-2543 กรรมการผูจดัการ บจก. อินเตอรเนชั่นแนล บลาสเตอร 

2524-2530 วิศวกรสนาม โครงการเขื่อน Minipe Right Bank Transbasin Canal 

Mahaveli, Srilanka และโครงการเขื่อนเชี่ยวหลาน บริษัท Vianini Lavori 

S.p.A. 

2522-2524 วิศวกรสนามงานเข็มเจาะ บริษัท C.C.C. Fondisa Far East S.p.A. 

Thailand Branch  
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2517-2520 นักธรณีวิทยาควบคมุการผลติประจำเหมือง P&S Barite Mining Co., Ltd. 

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน                                                              1 แหง 

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทไมจดทะเบียน                                                          2 แหง 

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันท่ีอาจทำใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

สัดสวนการเขารวมประชมุใน

ป 2563 

คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 3/3 ครั้ง 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง 

คณะกรรมการบรหิาร 36/36 ครั้ง 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 

 

- ไมมี - 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบนัหรือในชวง 2 ปที่

ผานมา 

1. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรอืที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ - เปน - 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเปน - 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมผีลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอสิระ - ไมมี - 
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ประวัติแบบยอของกรรมการที่ออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ-สกลุ ดร. กระหยิ่ม ศานตตระกูล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ 71 ป 

ตำแหนง กรรมการบริษัท 

วันที่ไดรับการแตงต้ัง 30 เมษายน 2559 

จำนวนและสัดสวนการถือ

หุนในบริษัท 

16,677,600 หุน  
(คิดเปนรอยละ 1.51 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและ

ผูบริหาร 

ไมม ี

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

- Doctor of Philosophy (Electrical Engineering), University of Oklahoma, Norman,  

  Oklahoma, USA. 

- Master of Arts (Physics), Kent State University, Kent, Ohio, USA. 

- ปริญญาโท สาขานิวเคลียรฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

- ปริญญาตรี สาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

- ปริญญาบตัรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 6 (วปรอ.366) พ.ศ.  

  2537 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการสมยัใหม วิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร วปรอ. กจ.1 พ.ศ.  

  2544 

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนัก บริหารระดับสูง  

  (ปปร.) รุนที่ 11 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาผูนำ “ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รุนที่    

  1 วันท่ี 16 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2549 โดย มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม 

- วุฒิบัตรหลักสูตรการบรหิารจดัการดานความมั่นคงขั้นสูง ประจำปการศึกษา 2553 สมาคม 

  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 139/2560  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2560  

รางวัลเกียรติยศ - ทวีติยาภรณชางเผือก  

- จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

- เหรียญเงินดิเรกคณุาภรณ 

ประสบการณการทำงาน 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

ชวงเวลา  ตำแหนง / บริษัท 

2543-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. ไรททันเนล็ล่ิง 

2555-ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ บจก. เทคโนโลยีพลัส  

2529-ปจจุบัน หุนสวนผูจดัการ หจก. ไทเกอรเอนจิเนียริ่ง 

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน                                                              1 แหง 

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทไมจดทะเบียน                                                          2 แหง 



 
   สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3 

 

 หนา 7 | 8 

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษทัอันท่ีอาจทำใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

สัดสวนการเขารวมประชมุใน

ป 2563 

คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการบรหิาร - ไมไดเปนกรรมการ - 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 

 

- ไมมี - 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบนัหรือในชวง 2 ปที่

ผานมา 

1. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรอืที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ - ไมเปน - 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเปน - 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมผีลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอสิระ - ไมมี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3 

 

 หนา 8 | 8 

ประวัติแบบยอของกรรมการที่ออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ-สกลุ นายสุรศักดิ์ สเีขียว  

 

 

 

 

 

อายุ 57 ป 

ตำแหนง กรรมการบริษัท 

วันที่ไดรับการแตงต้ัง 6 ตุลาคม 2543 

จำนวนและสัดสวนการถือหุน

ในบริษัท 

23,958,400 หุน  

(คิดเปนรอยละ 2.18 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี -  

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ

อบรม 

- ปริญญาตร ีสาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 210/2015 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2558 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร การพัฒนาผูบริหาร รุนที่ 12 (Executive Mini MBA), Nida Business  

  School 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (3/2016)  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2559 

ประสบการณการทำงาน 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

 

ชวงเวลา ตำแหนง / บริษัท 

2563-ปจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ 

กรรมการผูจัดการ บมจ. ไรททันเน็ลลิ่ง  

2543-ปจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  บมจ. ไรททันเน็ลล่ิง 

2556-2563 รองกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการ 1 บจก. ไรททันเน็ลลิ่ง  

2553-2555 ผูชวยกรรมการผูจัดการ บจก. ไรททันเน็ลลิ่ง  

2531-2543 ผูจัดการโครงการ บจก. อินเตอรเนชั่นแนล บลาสเตอร  

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน                                                              1 แหง 

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทไมจดทะเบียน                                                          1 แหง 

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันท่ีอาจทำใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

สัดสวนการเขารวมประชมุในป 

2563 

คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง 

คณะกรรมการบรหิาร 36/36 ครั้ง 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา - ไมมี - 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบนัหรือในชวง 2 ปที่

ผานมา 

1. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรอืที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ - เปน - 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเปน - 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมผีลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอสิระ - ไมมี - 


