
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

  

      
                   ประวัติและประสบการณ์การทาํงาน 

ชื่อ    :        รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา   

วันเกิด    :       14 มีนาคม 2492    

อายุ    :         70 ปี 

สัญชาติ    :         ไทย            

เชือ้ชาต ิ   :        ไทย 

การศึกษา :   ปริญญาเอก Ph.D (Journalism) เน้นสือ่สารการเมือง 

    Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA 

  :   ปริญญาโท Master Science in Journalism 

    (Advertising) Northwestern University Evanston, USA 

:   ปริญญาโท Master of Arts for Teachers (English) 

University of Washington, Seattle, USA  

:   ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  

      วรรณคดีองักฤษและภาษาตา่งประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน :  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

   :   ประธานกรรมการ หจก.กู๊ด คอมมิวนิเคชัน่ 

   :   อาจารย์ประจํา วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัพะเยา วิทยาเขตกรุงเทพ 

ประวัติการทาํงานย้อนหลัง 5 ปี                                          

พ.ศ. 2551 - 2559  :   อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญประจําบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร 

วันเดือนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท : 8 กนัยายน 2547 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท    : 14 ปี 6 เดือน (ข้อมลู ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2562) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  :      ไมม่ี 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้ :   ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา :  ไมเ่ป็น  

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)  :   ไมเ่ป็น  

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  :   ไมม่ี  

ข้อมูลการถอืหุ้นใน บริษัท เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) : จํานวนหุ้น 63 หุ้น (ข้อมลู ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2562)    

               คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

  

         ประวัติและประสบการณ์การทาํงาน 

ชื่อ    :        นายณฐัภพ  รัตนสวุรรณทวี   

วันเกิด    :       12 ธนัวาคม 2501 

อายุ    :         60 ปี 

สัญชาติ       :         ไทย            

เชือ้ชาต ิ     :         ไทย 

การศึกษา :  ปริญญาโท / ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

:  ปริญญาตรี / ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประกาศนียบัตร : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)                                                     

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  

- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)  

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. เอ็นเอฟซี 

                                : ประธานกรรมการ บริษัท ทา่เรือระยอง จํากดั 

                                       : ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จํากดั   

                                       : ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีดบับลวิ จํากดั                   

                                       : ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่บริษัท เอส ซี                

ประวัติการทาํงานย้อนหลัง 5 ปี                                          

พ.ศ. 2558 - 2560 :   ประธานกรรมการบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จํากดั 

พ.ศ. 2538 - 2560 :   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่บริษัท เอ็น พี มารีน จํากดั 

พ.ศ. 2555 - 2560 :   รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท นิโคทรานส์ สยาม จากดั (เดิมช่ือ บจ.เอ เอ็มที เอสซี (ประเทศไทย)) 

พ.ศ. 2556 - 2559 :   ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)  

                                (เดิมช่ือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน)) 

วันเดือนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท : 8 กนัยายน 2547 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท    : 14 ปี 6 เดือน (ข้อมลู ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2562) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  :      ไมม่ี 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้ :   ไมม่ ี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา :  เป็น  

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)  :   ไมเ่ป็น  

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  :    มี  

ข้อมูลการถอืหุ้นใน บริษัท เอน็เอฟซี จาํกัด (มหาชน) : จํานวนหุ้น 690.33 ล้านหุ้น (ข้อมลู ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2562)   

                คิดเป็นร้อยละ 63.46 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

         ประวัติและประสบการณ์การทาํงาน 

ชื่อ    :        นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล   

วันเกิด    :       3 กรกฎาคม 2504 

อายุ    :         57 ปี 

สัญชาติ       :         ไทย            

เชือ้ชาต ิ     :         ไทย 

การศึกษา :  ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

:  ปริญญาตรี / การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบัตร : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)                                                      :  

- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)  

- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee 

- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management 

- หลกัสตูร Monitoring of the Quality of Financial Reporting 

- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 

- หลกัสตูร Monitoring system of Internal Control and Risk Management 

- หลกัสตูร Audit Committee Program 

- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program 

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน :  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท เอ็นเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

:  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการสรรหาและพิจารณา 

                                          คา่ตอบแทน บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

                                       : กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอลเทคพาวเวอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

                                       : กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัท สาํนกังาน วรัชญ์ไพศาล จํากดั 

ประวัติการทาํงานย้อนหลัง 5 ปี                                          

พ.ศ. 2554 - 2558 :   กรรมการบริษัท ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จํากดั 

วันเดือนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท : 8 กนัยายน 2547 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท    : 14 ปี 6 เดือน (ข้อมลู ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2562) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  :      ไมม่ี 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้ :   ไมม่ ี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา :  ไมเ่ป็น  

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)  :   ไมเ่ป็น  

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  :   ไมม่ี  

ข้อมูลการถอืหุ้นใน บริษัท เอน็เอฟซี จาํกัด (มหาชน) : จํานวนหุ้น 2 หุ้น (ข้อมลู ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2562)    

                             คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

  

         ประวัติและประสบการณ์การทาํงาน 

ชื่อ    :        นางบงกช รัศมีไพศาล   

วันเกิด    :       22 เมษายน 2506 

อายุ    :         55 ปี 

สัญชาติ       :         ไทย            

เชือ้ชาต ิ     :         ไทย 

การศึกษา :  ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

:  ปริญญาตรี / การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบัตร : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)                                                      :  

- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)  

- หลกัสตูรDirectors Accreditation Program (DAP) 

- หลกัสตูร Company Secretary Program 

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee 

- หลกัสตูร Advance Audit Committee Programs 

- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management 

- หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting 

- หลกัสตูร Audit Committee Program 

- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program 

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program 

- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน :  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านการเงินและบริหาร  บมจ. เอ็นเอฟซ ี

           : กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จํากดั   

           : กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีดบับลวิ จํากดั    

           : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่บริหารองค์กร กลุม่บริษัท เอส ซี กรุ๊ป               

         : กรรมการบริษัท เอลเทคพาวเวอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

                                       : กรรมการบริษัท สาํนกังานวรัชญ์ไพศาล จํากดั 

ประวัติการทาํงานย้อนหลัง 5 ปี                                          

พ.ศ. 2556 - 2558 :   กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บีจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

                                 (เดิมช่ือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน)) 

พ.ศ. 2554 - 2558 :   กรรมการบริษัท ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จํากดั 

วันเดือนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท : 8 กนัยายน 2547 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท    : 14 ปี 6 เดือน (ข้อมลู ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2562) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  :      ไมม่ี 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้ :   ไมม่ ี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา :  เป็น  

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)  :   ไมเ่ป็น  

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  :   มี  

ข้อมูลการถอืหุ้นใน บริษัท เอน็เอฟซี จาํกัด (มหาชน) : จํานวนหุ้น 2 หุ้น (ข้อมลู ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2562)    

                             คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 



นิยามกรรมการอิสระ  

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ

รายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้

ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสว่นราชการซึ่ง

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 

คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร  ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ

ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัท

ยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุขอองบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่

เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่  

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่วรวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั 

ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน

สทุธิของบริษัทฯหรือตัง้แตย่ี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้

เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้นบัรวมภาระหนีท่ี้

เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชีซึง่มีผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯสงักดั

อยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 



7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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