สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ประวัตโิ ดยสังเขป
ของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ เลือกตัง้ ใหม่
1. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ (อายุ 74 ปี )
ตาแหน่ ง : กรรมการ และประธานบริษัท
ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ : 3 ปี 7 เดือน (ดารงตาแหน่งตังแต่
้ วนั ที่ 2 กันยายน 2556)
สัญชาติ : ไทย
การอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%) (ข้ อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560): 1.550%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร: เป็ นบิดาของนายอดิศกั ดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิ ยจิต รักอริยะพงศ์ และ
นาย
อานุภาพ รักอริยะพงศ์
ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อการเป็ นกรรมการของบริษัท: เป็ นผู้ก่อตังบริ
้ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) โดยเป็ นผู้บกุ เบิก
การทาธุรกิจผลิตและขายส่งขนมไทย ด้ วยความใส่ใจในคุณภาพและรสชาติ จึงได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี กิจการได้ เติบโตอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง จนสามารถตัง้ โรงงานที่ นิค มอุตสาหกรรมบางชัน และได้ เข้ าสู่อุต สาหกรรมเครื่ องดื่ ม สร้ างนวัต กรรมใหม่ๆ ให้ วงการ
เครื่องดื่มจนแบรนด์ “Sappe” เป็ นที่ร้ ูจกั ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ต่อมาจึงได้ ขยายโรงงานเพิ่มที่ลาลูกกาคลอง 13
จ.
ปทุมธานี ปั จจุบันนายอนันท์ ยังคงเป็ นศูนย์รวมจิตใจของพนักงานเซ็ปเป้ทุกคน ดูแลและช่วยส่งเสริ มพนักงานให้ ทางานอย่างมี
ความสุข และเป็ นกาลังใจสาคัญในการสนับสนุนให้ เซ็ปเป้มุ่งสู่ความเป็ นแบรนด์ระดับโลกอย่างยัง่ ยืน
การดารงตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
• บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
• บริษัทที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : จานวน 1 บริษัท
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ก.ค.2551 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เซปเป้ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด / ขายปลีกเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

• บริษัทอื่น: ไม่มี
• ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง : จานวน 1 บริษัท
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง

พ.ค.2531 – ส.ค.2556

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 :

กรรมการและ
ประธานบริ ษัท

บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จากัด / ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มเพือ่
สุขภาพ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จานวน 7/9 ครัง้
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ประวัตโิ ดยสังเขป
ของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ เลือกตัง้ ใหม่
2. นางสาวปิ ยจิต รักอริยะพงศ์ (อายุ 42 ปี )
ตาแหน่ ง :กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ : 3 ปี 7 เดือน (ดารงตาแหน่งตังแต่
้ วนั ที่ 2 กันยายน 2556)
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาตรี Bachelor Degree (with honors), Liberal Arts from University of Sheffield, England
การอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556 )
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%) (ข้ อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560): 17.912%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร: เป็ นบุ ต รของนายอนั น ท์ รั ก อริ ย ะพงศ์ และเป็ นพี่ น้ องกั บ นายอดิ ศั ก ดิ์
รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์
ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่ อการเป็ นกรรมการของบริ ษัท : อดีตเป็ นผู้บริ หารระดับสูงของธนาคารต่างชาติ มีความรู้
ความเข้ าใจในเชิงธุรกิจและการบริ หารอย่างมืออาชีพเป็ นอย่างดี เริ่ มทางานกับบริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) ตังแต่
้ ปี 2555 ด้ วย
ตาแหน่ ง CFO โดยรับ บทบาทสาคัญ ในการน าบริ ษั ทเข้ าจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ ได้ ส าเร็ จ ในปี 2556 และได้ รับ ความ
ไว้ วางใจจากคณะกรรมการบริษัทให้ ดารงตาแหน่ง CEO ในปี 2558 นางสาวปิ ยจิตเป็ นผู้มีความมุ่งมัน่ และวิสยั ทัศน์ที่แน่วแน่ อีกทังมี
้
ความรู้ความเข้ าใจในผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดี จึงนับได้ ว่าเป็ นบุคลากรสาคัญที่จะนาพาเซ็ปเป้ไปสู่ระดับสากลตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้
การดารงตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559):
• บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
• บริษัทที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : จานวน 6 บริษัท
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ

พ.ย. 2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ต.ค. 2559 – ปั จจุบนั
ธ.ค. 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

มิ.ย. 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ก.ค. 2551 – ปั จจุบนั

กรรมการ

Sappe Trading (Shanghai) Company Limited / จาหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ
บริ ษัท ออล โคโค กรุ๊ป จากัด / ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้ าว
Sappe Hong Kong Company Limited / ให้ บริ การด้ านบริ หารจัดการแก่
บริ ษัทในเครื อ
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นาเข้ า-ส่งออก และ
จัดจาหน่ายสินค้ า
บริ ษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด / ให้ บริ การด้ านบริ หารจัดการแก่
บริ ษัทในเครื อ
บริ ษัท เซปเป้ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด / ขายปลีกเครื่ องดื่มที่ไม่มแี อลกอฮอล์
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• บริษัทอื่น: ไม่มี
• ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง : จานวน 3 บริษัท
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2556 – 18 ธ.ค. 2559
กรรมการ
PT. Sappe Indonesia / จาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ
ต.ค. 2555 – ส.ค. 2556
กรรมการและ บริ ษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จากัด / ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มเพื่อ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ สุขภาพ
การเงิน
ปี 2549 – ปี 2555
Director-Head of ธนาคารบีเอ็นพี พารี บาส์ สาขากรุงเทพ / ธนาคารพาณิชย์
Institutional
Client Group
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จานวน 9/9 ครัง้
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ประวัตโิ ดยสังเขป
ของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ เลือกตัง้ ใหม่
3. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ (อายุ 38 ปี )
ตาแหน่ ง : กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ : 3 ปี 7 เดือน (ดารงตาแหน่งตังแต่
้ วนั ที่ 2 กันยายน 2556)
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาตรี Bachelor Degree, Engineer Major Computer Science, University of California, USA
การอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้ อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560): 18.698%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร: เป็ นบุตรของนายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และเป็ นพี่น้องกับนายอดิศกั ดิ์ รักอริยะพงศ์
และนางสาวปิ ยจิต รักอริยะพงศ์
ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อการเป็ นกรรมการของบริ ษัท : เป็ นผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทมากว่า 10 ปี โดยดารง
ตาแหน่งสาคัญในการบริ หารและพัฒ นาการผลิตสินค้ าของบริ ษัท มีความรู้ ความเข้ าใจในทุกกระบวนการผลิต และมีวิสัยทัศน์ ที่
ล ้าหน้ าในการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ สามารถบริหารการผลิตสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานระดับสากล บริ หารต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้ พลังงานและลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่าง
จากัดให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันส่งผลให้ เซ็ปเป้เป็ นองค์กรที่มีกระบวนการผลิตและการทางานที่ยงั่ ยืนตามนโยบายที่วางไว้
การดารงตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
• บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
• บริษัทที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : จานวน 7 บริษัท
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
Sappe Hong Kong Company Limited / ให้ บริ การด้ านบริ หารจัดการแก่
บริ ษัทในเครื อ
มิ.ย. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / น าเข้ า -ส่งออก และ
จัดจาหน่ายสินค้ า
พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด / ให้ บริ การด้ านบริ หารจัดการแก่
บริ ษัทในเครื อ
ก.ย. 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ออน ฟิ ฟท์ จากัด / ธุรกิจร้ านอาหาร
มี.ค. 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษั ท สามที เอ็ น จิ เนี ย ริ่ ง จ ากัด / ธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยชิ น้ ส่ว นเครื่ อ งจัก รใน
โรงงานอุตสาหกรรม
ปี 2553 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จากัด / ธุรกิจจาหน่ายถุงยางอนามัย./2จจจจ/
ก.ค. 2551 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท เซปเป้ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด / ขายปลีกเครื่ องดื่มที่ไม่มแี อลกอฮอล์
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• บริษัทอื่น: ไม่มี
• ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง : จานวน 1 บริษัท
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2555 – ส.ค. 2556
กรรมการและ บริ ษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จากัด / ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มเพือ่ สุขภาพ
ประธาน
เจ้ าหน้ าที่
ปฏิบตั ิการ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จานวน 9/9 ครัง้
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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
บริ ษัทกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัทให้ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น (แล้ ว แต่ ก รณี ) เป็ นผู้ แต่ ง ตัง้ กรรมการอิ ส ระ เข้ าร่ ว มใน
คณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายแต่งตังกรรมการอิ
้
สระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
้
และมีกรรมการอิสระ
อย่างน้ อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริ ษัท โดยคุณสมบัติของผู้
ที่จะมาทาหน้ าที่เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณ สมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดย
กรรมการอิสระจะมีคณ
ุ วุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ประสบการณ์การทางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบ
กัน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทต่อไป ทังนี
้ ้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึง่ คนใด
พ้ นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริ ษัทอาจแต่งตังกรรมการอิ
้
สระที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดข้ างต้ นเข้ ามาดารง
ตาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตน
แทน
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี ้
1. ถื อ หุ้น ไม่เกิ น ร้ อยละ 1 ของจ านวนหุ้น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสีย งทัง้ หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอ
ให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่า งอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อ ยกว่า 2 ปี ก่อน วันได้ รับ
แต่งตังให้
้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
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5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชีซงึ่ มีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี อานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บ ริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้
ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
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