
คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะ
ต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา 
คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(ความสมัพันธ์ทางธุรกิจและการค านวณภาระหนีใ้ห้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม)่ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี 
ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง  
การเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือ
บริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือบริษัทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

นายณัฐวุฒ ิเภาโบรมย์ 
ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

วันที่เร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ 13 ธนัวาคม 2554 

อายุ (ปี)     56 

ที่อยู่    222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3  

ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  - ไมม่ี - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ City University, U.S.A. 
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 4/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 6/2008 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทย่อย 

2554 - ปัจจบุนั 
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

2554 - ปัจจบุนั 
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน 
(3 บริษัท) 

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
บมจ. วาวแฟคเตอร์ (ช่ือเดมิ บมจ. 
อตุสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส)์ 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บมจ. ไพรม์ โรด เพาเวอร์ (ช่ือเดมิ 
บมจ. ฟูด้ แคปปิตอล) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ .ฟินนัซา่ 

2553 - 2560 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ. แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(21 บริษัท) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โดมิโน ่เอเชีย แปซิฟิค 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สยามโคย่ อเวนิว 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ 
บจ. วาว เอฟเฟกท์  
(ช่ือเดิม บจ. วาว แฟคเตอร์) 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว หมายถงึ ความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ ความสมัพนัธ์โดยการสมรส และความสมัพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
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2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิง้ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชัน่แนล  
( ช่ือเดิม บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ 
) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อินโนเวทีฟ เลร์ินน่ิง แอนด์ 
ดีไซน์ (ประเทศไทย) 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดม ี

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ อะคาเดมี 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น อะคาเดม ี

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น ตวิเตอร์ริง 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เค.เอ็น.แอนด์แอสโซซเิอทส์ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมวิสคิ แอนด์เอ็นเทอร์ 
เทนเม้นท์ 2545 -  ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. สยามโคย่ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ด ูด ูน้อง 

ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. เพนต้า ซิสเต็มส์ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชัน่ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เค.อี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล 

ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจ. สปอร์ต โซไซตี ้

ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. สยาม วิลสนั เลร์ินน่ิง 

2561 - 2563 กรรมการ บจ. เฟิร์ส โคราช วินด์ 

2559 - 2563 กรรมการ บจ. วะตะแบก วินด์ 

2558 - 2563 ประธานกรรมการ บจ. วินด์ เอนเนอยี่ โฮลดิง้ 

2561 - 2562 กรรมการ บจ. เบค ชีส ทาร์ต 

2560 -  2561 กรรมการ 
บจ. เคพีเอ็น – เคปเปล อลัลายซ์ 
แอนด์ (เอสเค 19)  

2560 - 2561 กรรมการ 
บจ. เคพีเอ็น – เคปเปล อลัลายซ์ 
แอนด์ (เอสเค 28) 

2559  - 2561 กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ 

2558 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น โฮลดิง้ 

2552 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด 

2539 - 2561 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ 

2556 - 2560 กรรมการบริหาร บจ. ไอเอ็นที เอวิเอชัน่ 
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2551 - 2559 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ รูม 

2551 - 2559 กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมวิสคิ สยามสแควร์  

2557 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ 
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563      

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท     - 7/7 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ     - 4/4 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     - 2/2 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี – 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้  

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้     - ไมม่ี - 
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นายวีรยุทธ โพธารามิก 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

วันที่เร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

อายุ (ปี)  51 

ที่อยู่    222 ทา่อากาศยานดอนเมืองอาคารสว่นกลางชัน้ 3  
 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  - ไมม่ี - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 นิติศาสตร์บณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 264/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย)IOD) 
 หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี (วปอ.) 62/2562 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 โครงการฝึกอบรมการพฒันาผู้บริหารระดบัสงู ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทย่อย 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน 
(4 บริษัท) 

2562 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบริหาร
ความสมัพนัธ์กลุม่ธุรกิจองค์กร 

บมจ. โมโน เน็กซ์ (ช่ือเดมิ บมจ. 
โมโน เทคโนโลยี) 

2562 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการอาวโุสประจ าส านกัประธาน
ผู้บริหาร 

บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

2561 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

บมจ. วาว แฟคเตอร์ (ช่ือเดมิ 
บมจ. อตุสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์) 

2552 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายประสานงานราชการ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี ้

2560 - 2562 ผู้อ านวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

2554 - 2562 ผู้อ านวยการประจ าส านกัประธาน
ผู้บริหาร 

บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ความสมัพนัธ์โดยการสมรส และความสมัพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(3 บริษัท) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจ. โกรว์ กรีน คอนซลัแตนท์ 

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ไทยโปรเฟสชัน่แนล
บาสเกตบอลลกี 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจ. วี.บี. คอร์เปอเรชัน่  

2554 - 2560 ผู้จดัการทีมฟตุบอล BBCU Big Bang Chula United 
Football Club 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563      
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท     - 7/7 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ     - 4/4 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     - 2/2 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้  

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้     - ไมม่ี - 

 


