
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4
ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมก  ารบริษัท  

รูปถ่ายกรรมการ ช่ือ/ตำาแหน่ง อายุ การศึกษา
ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้
บริหาร**

สัดส่วน
การถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค.

2562

ประวัตกิารทำางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง บริษัท

1.  นพ. รัชช   สมบรูณสิน
     ประธานกรรมการบริษัท
     3 1017 01931 75 7
ท่ีอยู่ 12 ซอยอินทามระ 39 
แยก 2  แขวงดินแดง 
เขตดินแดง   กรุงเทพมหานคร 
        

79 Diplomate American Board of 
Radiology Certificate In 
Neuroradiology

- 0.000 2531-ปัจจบุนั
2546-ปัจจบุนั
2548-ปัจจบุนั
2549-ปัจจบุนั
2551-ปัจจบุนั

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ

บมจ. โรงพยาบาลรามคำาแหง 
บจ. โรงพยาบาลวิภาราม
โรงพยาบาลสขุมุวิท
โรงพยาบาลชยัภมิูราม
บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการ
แพทย์

ประวตัิการกระทำาผดิกฎหมายในระยะ   10        ปี ย้อนหลงั  
* การถูกพิพากษาวา่มีการกระทำาผดิทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา ไม่มี
* การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี
* การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อำานาจควบคุมในบริษทั และหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท  /   บริษัทใหญ่  /   บริษัทย่อย  /   บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง   2   ปีท่ีผ่านมา  
*            ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม ไม่มี
*           ความสมัพนัธ์กบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ  ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา

 กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจำา
 ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสำาคญั อนัอาจมีผลทำาใหไ้ม่สามารถทำาหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถา้มี)

ไม่มี
ไม่เป็น

ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ     **       เสนอแต่งตัง้กรรมการรายเดมิให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระ  ทัง้นีส้ามารถดูข้อมูลประวัตกิารปฏบัิตหิน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้  
       ในรายงานประจำาปี หวัข้อการจัดการและการดูแลกำากับกิจการ
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4
ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมก  ารบริษัท  

รูปถ่ายกรรมการ ช่ือ/ตำาแหน่ง อายุ การศึกษา
ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้
บริหาร**

สัดส่วน
การถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค.

2562

ประวัตกิารทำางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง บริษัท

1.  นพ. ดสุิต   ศรีสกลุ
     กรรมการผู้จดัการ,   
     กรรมการบริหาร
     3 5099 01392 11 0
ท่ีอยู่ 165/9 หมู่ 1 ตำาบลหนอง
หอย  อำาเภอเมืองเชียงใหม่
จงัหวดัเชียงใหม่         

59 แพทยศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยั
เชียงใหม่
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ผ่านการอบรมหลกัสตูร
Director Accreditation Program
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย เม่ือปี 2547

- 0.001% 2534-ปัจจบุนั
2543-2547

2543-ปัจจบุนั
2544-ปัจจบุนั
2547-ปัจจบุนั
2547-ปัจจบุนั

ศลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
ผู้อำานวยการฝ่ายแพทย์
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
กรรมการผู้จดัการ

บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์
บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์
บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์
บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์
บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์
บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

ประวตัิการกระทำาผดิกฎหมายในระยะ   10        ปี ย้อนหลงั  
* การถูกพิพากษาวา่มีการกระทำาผดิทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา ไม่มี
* การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี
* การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อำานาจควบคุมในบริษทั และหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท  /   บริษัทใหญ่  /   บริษัทย่อย  /   บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง   2   ปีท่ีผ่านมา  
*            ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม ไม่มี
*           ความสมัพนัธ์กบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ  ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา

 กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจำา
 ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสำาคญั อนัอาจมีผลทำาใหไ้ม่สามารถทำาหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถา้มี)

ไม่มี
ไม่เป็น

ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ     **       เสนอแต่งตัง้กรรมการรายเดมิให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระ  ทัง้นีส้ามารถดูข้อมูลประวัตกิารปฏบัิตหิน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้  
       ในรายงานประจำาปี หวัข้อการจัดการและการดูแลกำากับกิจการ
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4
ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมก  ารบริษัท  

รูปถ่ายกรรมการ ช่ือ/ตำาแหน่ง อายุ การศึกษา
ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้
บริหาร**

สัดส่วน
การถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค.

2562

ประวัตกิารทำางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง บริษัท

1.  นพ. ธีระยทุธ   นิยมกลู
     กรรมการเลขานกุาร,
     กรรมการบริหาร
     3 6501 00537 76 5
ท่ีอยู่  333/124 หมู่ 4     
 ตำาบลหนองจ๊อม  อำาเภอเมือง
 จงัหวดัเชียงใหม่         

54 แพทยศาสตร์บณัฑิต  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ผ่านการอบรมหลกัสตูร
Director Accreditation Program
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย เม่ือปี 2550

- 0.000 2540-2543
2544-2545

2545-ปัจจบุนั
2547-ปัจจบุนั
2547-ปัจจบุนั
2550-ปัจจบุนั

ผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์
ศลัยแพทย์
ศลัยแพทย์
รองผู้อำานวยการ รพ.  
กรรมการบริหาร
กรรมการเลขานกุาร

รพ. มกุดาหารอินเตอร์เนชัน่แนล
โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ
บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์
บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์
บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์
บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

ประวตัิการกระทำาผดิกฎหมายในระยะ   10        ปี ย้อนหลงั  
* การถูกพิพากษาวา่มีการกระทำาผดิทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา ไม่มี
* การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี
* การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อำานาจควบคุมในบริษทั และหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท  /   บริษัทใหญ่  /   บริษัทย่อย  /   บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง   2   ปีท่ีผ่านมา  
*            ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม ไม่มี
*           ความสมัพนัธ์กบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ  ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา

 กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจำา
 ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสำาคญั อนัอาจมีผลทำาใหไ้ม่สามารถทำาหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถา้มี)

ไม่มี
ไม่เป็น

ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ     **       เสนอแต่งตัง้กรรมการรายเดมิให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระ  ทัง้นีส้ามารถดูข้อมูลประวัตกิารปฏบัิตหิน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้  
       ในรายงานประจำาปี หวัข้อการจัดการและการดูแลกำากับกิจการ
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4
ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมก  ารอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

รูปถ่ายกรรมการ ช่ือ/ตำาแหน่ง อายุ การศึกษา
ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้
บริหาร**

สัดส่วน
การถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค.

2562

ประวัตกิารทำางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง บริษัท

1.  นางสาวพาภทัร  สเุภากิจ
     กรรมการอิสระ และ
     กรรมการตรวจสอบ
     1 1014 00055 86 2
ท่ีอยู่  52/523 เมืองทองธานี 
ซอย 5  ถนนแจ้งวฒันะ    
อำาเภอปากเกร็ด   จ. นนทบรีุ  

36 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั

- 0.000 2549-ปัจจบุนั
2551-ปัจจบุนั

Treasury Officer
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ธนาคาร HSBC
บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการ
แพทย์

ประวตัิการกระทำาผดิกฎหมายในระยะ   10        ปี ย้อนหลงั  
* การถูกพิพากษาวา่มีการกระทำาผดิทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา ไม่มี
* การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี
* การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อำานาจควบคุมในบริษทั และหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท  /   บริษัทใหญ่  /   บริษัทย่อย  /   บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง   2   ปีท่ีผ่านมา  
*            ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม ไม่มี
*           ความสมัพนัธ์กบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ  ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา

 กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจำา
 ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสำาคญั อนัอาจมีผลทำาใหไ้ม่สามารถทำาหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถา้มี)

ไม่มี
ไม่เป็น

ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ     **       เสนอแต่งตัง้กรรมการรายเดมิให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระ  ทัง้นีส้ามารถดูข้อมูลประวัตกิารปฏบัิตหิน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้  
       ในรายงานประจำาปี หวัข้อการจัดการและการดูแลกำากับกิจการ
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3
ข้อมูลกรรมการอสิระและนิยามของกรรมการอสิระ

การแต่งต ั้งกรรมการอิสระ จะใชห้ลกัเกณฑว์ิธีการเดียวกนักบักระบวนการแต่งต ั้งกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยจ ำานวน
กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยนิยามของกรรมการอิสระท่ีก ำาหนดเท่ากบัขอ้กำาหนดขั้นตำ่า ของสำานกังาน
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่ประกาศโดยคณะ
กรรมการกำากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัประมวล) ตามคุณสมบติั
ของกรรมการอิสระของบริษทัฯ มีดงัน้ี

คุณสมบัติของกรรมการอสิระ
1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจำานวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจำา หรือผูม้ีอ ำานาจควบคุม

ของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลำาดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ ำานาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อำานาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู ส่มรส พี่
นอ้ง และบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ ำานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อำานาจ
ควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อำานาจควบคุมของบริษทั ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ ำานาจ
ควบคุม ของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อำานาจควบคุม
ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ ำานาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ ำานาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสำานกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ ำานาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงั
กล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อำานาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ ำานาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้การ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนบักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วน
ที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุน้
เกินร้อยละหน่ึงของจำานวนหุน้ท่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทำาใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดำาเนินงานของบริษทั
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