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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซึ่งครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชือ่เข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 

นายสันตสุิข คล่องใช้ยา 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ        
    (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัตามหนงัสอืรบัรอง)  

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ 13 ธนัวาคม 2554 

อายุ (ปี)   56 

สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  0.06 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  

 ปรญิญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 143/2011 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 28 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งในบริษัท
และบริษัทยอ่ย 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2561 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2561 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร/กรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการและความยั่งยนื 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2554 - 2561 ผูอ้  านวยการฝ่ายการพาณิชย ์ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2550 - 2561 ผูอ้  านวยการฝ่ายการพาณิชยแ์ละ
รายไดพ้ิเศษ 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2558 - 2559 กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน 
(ไม่มี) 

- - - 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 
(ไม่มี) 

- - - 

 
                                                           
1
 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสายโลหติ ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
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การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564      

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     - 7/7 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564     - 1/1 ครัง้ 
 การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่1/2564     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากลั่นกรองตามหลกัเกณฑแ์ละความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้เห็นว่า นายสนัติสขุ คล่องใชย้า เป็นผูม้ีคุณสมบตัิ มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ โดยเฉพาะ
ประสบการณจ์ากการเป็นผูบ้ริหารระดบัสงูภายในองคก์ร ซึ่งท าใหม้ีประสบการณใ์นธุรกิจสายการบินเป็นอย่างดีมากว่า 
10 ปี ประกอบกบัมีความเช่ียวชาญดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นการตลาด ดา้นกลยทุธ ์และช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ
ของบรษัิทไดเ้ป็นอยา่งดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่   
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นายวีรยุทธ โพธารามิก 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/  
    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ  22 กมุภาพนัธ ์2561 

อายุ (ปี)   52  

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

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  

 นิติศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 264/2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 62/2562 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 โครงการฝึกอบรมการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประสบการณท์ างาน และการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งในบริษัท 
และบริษัทยอ่ย 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน 
(4 บริษัท) 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. จสัมิน เทคโนโลยี โซลชูั่น 

2562 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบรหิาร
ความสมัพนัธก์ลุม่ธุรกิจองคก์ร 

บมจ. โมโน เน็กซ ์ 

(บมจ. โมโนเทคโนโลยี) 

2562 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการอาวโุสประจ าส านกั
ประธานผูบ้รหิาร 

บมจ. ทรปิเปิลที บรอดแบรนด ์

2552 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายประสานงานราชการ บมจ. อารยีา พรอพเพอรต์ี ้

2561 - 2565 รองประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการ
อิสระ 

บมจ. วาว แฟคเตอร ์(บมจ. 
อตุสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส)์ 

2560 - 2562 ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและธุรกิจองคก์ร บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

2554 - 2562 ผูอ้  านวยการประจ าส านกัประธาน
ผูบ้รหิาร 

บมจ. จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล 

                                                           
1 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถึง ความสมัพนัธท์างสายโลหิต ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 
(3 บริษัท) 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อลัเทอรเ์นท เจอรน์ีย ์

2562 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. โกรว ์กรนี คอนซลัแตนท ์

2558 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. วี.บี. คอรเ์ปอเรชั่น 

2562 - 2564 ประธานกรรมการ บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนล 
บาสเกตบอลลคี 

2554 - 2560 ผูจ้ดัการทีมฟตุบอล BBCU Big Bang Chula United 
Football Club 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564      

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     - 7/7 ครัง้ 

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ     - 5/5 ครัง้ 

 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     - 3/3 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564     - 1/1 ครัง้ 

 การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่1/2564     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 

 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

นิยามกรรมการอิสระ   

บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากลั่นกรองตามหลกัเกณฑแ์ละความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้เห็นวา่ นายวีรยทุธ โพธารามิก เป็นผูม้ีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด  และเป็นผูม้ี
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และมีความเช่ียวชาญในดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นกฎหมาย ดา้นกลยทุธ ์ซึง่จะช่วย
สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี และเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ในการใหค้วามเห็นส าคญัไดอ้ย่างเป็น
อิสระ  จึงควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษัิทอีกวาระหนึง่  
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นายศิโรตม ์เสตะพันธุ 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ  

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ/ กรรมการอิสระ   

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 

อายุ (ปี)  50 

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

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 ปรญิญาโท MBA George Washington University, Washington D.C., U.S.A. 

 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 27/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น: 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน (ไม่มี) 

- - - 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(5 บริษัท) 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. อีทราน (ไทยแลนด)์ 

2556 - ปัจจบุนั Managing Partner บจ. เอ็กซฟ์อรแ์ม็ท ฟิมล ์

2554 - ปัจจบุนั Managing Partner บจ. เอ็กซฟ์อรแ์ม็ท 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคฟ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. วิจิตรานนัท ์พรอ็พเพอรต์ี ้

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 

เนื่องจากคณุศิโรตม ์เสตะพนัธุ เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 จึงยงัไม่
มีการเขา้รว่มการประชมุในปีที่ผา่นมา      

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถึง ความสมัพนัธท์างสายโลหิต ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

นิยามกรรมการอิสระ   

บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากลั่นกรองตามหลกัเกณฑแ์ละความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้เห็นว่า นายศิโรตม์ เสตะพันธุ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนเป็น
ผูท้รงคณุวฒุิ มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย ความรูค้วามสามารถดา้นการบญัชีและ
การเงิน เศรษฐศาสตร ์การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ การก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาอย่างยั่งยืน และมีความ
เช่ียวชาญดา้นวิศวกรรม ซึง่จากความรูค้วามสามารถดงักลา่ว จะสามารถช่วยสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทไดเ้ป็น
อย่างดี อีกทัง้ยงัสามารถเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้นการใหค้วามเห็นส าคญัไดอ้ย่างอิสระ  จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษัิทอีกวาระหนึง่ 
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นายดเินช นัมบิอาร ์
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ  

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 

อายุ (ปี)  69 

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

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 St. Aiden’s Primary School, Bahau, N.S, Malaysia 
 St. Joseph’s College, Connoor, Nilgiris, India 
 North Gloucestershire College of Technology, Cheltenham, England 
 University of Aston Birmingham, England 
 B.Sc. (Hons) Building Economics/ Quantity Surveying 
 FRICS, Fellow of the Royal Institute of Chartered Surveyors 
 PMI, Project Management Institute (USA) Member 
 Oxfords Said Business School, Management Programme 
 INSEAD Fontainebleau, Management Programme 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น: 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน (ไม่มี) 

- - - 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(4 บริษัท) 

ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท IRGA Sdn. Bhd. 

ปัจจบุนั ประธาน LQ JVCo (TRX Lifestyle Quarter) 

2561 - ปัจจบุนั ประธาน Lendlease Malaysia 

2527 - ปัจจบุนั Founding Managing Director WTW Consultan Sdn. Bhd. 

2561 - 2564 ประธาน Malaysia Australia Business Council 

2542 - 2561 Managing Director Lendlease Malaysia (Former known 
as WTW Lendlease) 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถึง ความสมัพนัธท์างสายโลหิต ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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2538 - 2542 Managing Director WTW Bovis 

2522 - 2527 Development Manager C.H. Williams Talher & Wong 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 

เนื่องจากคณุดิเนช นมับิอาร ์เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 จึงยงัไมม่ี
การเขา้รว่มการประชมุในปีที่ผา่นมา      

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

นิยามกรรมการอิสระ   

บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากลั่นกรองตามหลกัเกณฑแ์ละความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้เห็นว่า นายดิเนช นมับิอาร ์ เป็นผูม้ีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด และมีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณใ์นดา้นการบริหารมามากกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒิที่สามารถใหค้  าแนะน าในการ
ด าเนินธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทัง้ยงัมีความเช่ียวชาญในหลากหลายดา้น เช่น การบญัชีและการเงิน การบรหิารจดัการและ
การบรหิารธุรกิจ การตลาดและการสือ่สารการตลาด เศรษฐศาสตร ์วิศวกรรม การก ากบักิจการและการพฒันาอยา่งยั่งยืน 
อีกทัง้ยงัสามารถเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้นการใหค้วามเห็นส าคญัไดอ้ย่างอิสระ  จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษัิทอีกวาระหนึง่  

 


