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ประวัติกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

ประวัติกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ – สกุล คุณสุรศักดิ ์วาจาสทิธิ ์
อายุ  69 ปี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ  
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเส่ียง 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วันทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 10 พฤษภาคม 2549  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษทั 15 ปี 7 เดือน (หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่จะด ารง

ต าแหน่งรวมเป็นเวลา 18 ปี 7 เดอืน)  
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -  
คุณวุฒิการศึกษา • เนติบณัฑิต ส านกัลินคอลน์อินน ์ประเทศองักฤษ 

• ปรญิญาตรี นิติศาสตรบ์ณัฑติ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัลอนดอน 
การผ่านหลกัสตูรการอบรมกรรมการ Director Certification Program (DCP) รุน่ 29/2547 (IOD) 

IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) (18/2564)  (IOD)    
ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 
ต าแหน่งในบริษัท 2564 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2557 - 2564 ประธานกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  

2551 – 2557 กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกจิการ 
2549 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และก ากบัความเส่ียง 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่นทีเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่นทีเ่ป็นบริษัทไมจ่ด
ทะเบียน 
 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ไทยศรปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั R&T Asia (Thailand) Co., LTD 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั
หรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกิจบริษทัอันทีอ่าจ
ท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษทั 

- ไมม่ีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 
2564 
 

▪ คณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 
▪ คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  6/6 ครัง้ 
▪ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   2/2 ครัง้ 
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 ▪ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเส่ียง 17/17 ครัง้ 
▪ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา   - ไม่มี - 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่มี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี
ทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า                    - ไม่เป็น - 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิขาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย)                                                                    - ไม่เป็น - 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                        - ไม่มี - 

ทักษะและความเชี่ยวชาญ มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณแ์ละความสามารถดา้นกฎหมาย การตรวจสอบ (auditing) 
และการก ากบัดแูลกิจการ 

หลักเกณฑใ์นการสรรหา
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้เห็นว่า คุณสรุศกัดิ์ วาจาสิทธ์ิ เป็นผูม้ีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามที่กฎหมาย
ก าหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านกฎหมายและการตรวจสอบ 
(auditing) การก ากับดูแลกิจการสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
ความเป็นผูม้ีคณุธรรมและจรยิธรรม จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ
ของบรษิัท 
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ประวัติกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ – สกุล คุณจีน โล เงีย้บ จง 
อายุ  62 ปี  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร   
ต าแหน่งในปัจจุบนั กรรมการ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วันทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 27 มีนาคม 2556 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษทั 9 ปี (หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็น

เวลา 12 ปี) 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา ปรญิญาตรี บญัชี (เกรียตินิยม), National University of Singapore 
การผ่านหลกัสตูรการอบรมกรรมการ • Director Certification Program  (DCP) รุน่ 313/2021 (IOD) 

• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ 18/2564 (IOD) 
ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 
ต าแหน่งในบริษัท 2564 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   
2556 - 2564 กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกจิการ  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน  

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทอื่นทีเ่ป็นบริษัทไม่จดทะเบียน 
 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ CapitaLand Integrated Commercial Trust 
Management Limited 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ Singtel FinGroup Investment Pte. Ltd. และ บรษิัทใน
เครือ (รวม 14 บรษิัท) 

2558 – 2564 Group Chief Corporate Officer, Singapore 
Telecommunications Ltd. 

2551- 2558 Group Chief Financial Officer Singapore 
Telecommunications Ltd. 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบรษิัท 

- ไมม่ีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 
2563 
 
 

▪ คณะกรรมการบรษิัท         13/13 ครัง้ 
▪ คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  6/6 ครัง้ 
▪ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  2/2 ครัง้ 
▪ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา   - ไม่มี - 

 



เอกสารแนบ 3 

24/38 

 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - ไม่มี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี
ทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า                    - ไม่เป็น - 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิขาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย)                                                                    - ไม่เป็น - 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                         - ไม่มี - 
 
 

ทักษะและความเชี่ยวชาญ มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณด์า้นบญัชีและการเงิน ดา้นการก ากบัดแูลกิจการ ธุรกิจ
สตารท์อพัและนวตักรรม และดา้นอตุสาหกรรมโทรคมนาคม     

หลักเกณฑใ์นการสรรหา
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลก าหนดค่าตอบแทน
แล้วเห็นว่า คุณจีน โล เงีย้บ จง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด  ตลอดจนมี
ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ ประกอบกับทกัษะและความเชี่ยวชาญในดา้นบญัชีและ
การเงิน  ด้านการก ากับดูแลกิจการ  ธุรกิจสตาร์ทอัพและนวัตกรรม  และด้านอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี ในการติดตามการ
ด าเนินงานทางธุรกิจและบริหารตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท  
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ประวัติกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ – สกุล คุณสมิทธ ์พนมยงค ์

อายุ  50 ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง กรรมการที่ไมใ่ช่ผูบ้รหิาร 

 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

วันทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 21 ตลุาคม 2564   

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษทั 0 ปี 5 เดือน (หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงจะด ารงต าแหน่งรวม
เป็นเวลา 3 ปี 5 เดือน) 

จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา • ปรญิญาโท Master of Science (Economics),The London School of Economics and 
Political Science (LSE) ประเทศองักฤษ   
• ปรญิาตรี Bachelor of Arts (Economics), Reed College ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์(วิศวกรรมอตุสาหการ) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
•  Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern 
University  

การผ่านหลกัสตูรการอบรมกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP), รุน่ 76/2551, IOD 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI), รุน่ 0/2557 IOD 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.) รุน่ 20 ปี สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 
ต าแหน่งในบริษัท 2564- ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบรหิาร  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่นทีเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน  
 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2563 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบรหิารสินทรพัยธ์ุรกิจในเครือและ

การลงทนุ บรษิัทกลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
2563 - 2563 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธุรกิจระหว่างประเทศ 

บรษิัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
2561 - 2563 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงิน  

บรษิัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่นทีเ่ป็นบริษัทไม่
จดทะเบียน 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ และ ผูบ้รหิาร บรษิัทในเครือของ บมจ. กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดี
เวลลอปเมนท ์(รวม 49 บรษิัท) 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั 
2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท สมทุรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั 

 



เอกสารแนบ 3 

26/38 

 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 
2564 – ปัจจบุนั กรรมการ Global Mind Investment Management Pte. Ltd. 
2564 – ปัจจบุนั กรรมการ Bentre Import Export Joint-Stock Corporation 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ Borkum Riffgrund 2 Investor Holding GmbH    
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH  

& Co. oHG 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ Kolpos Pte. Ltd. 
2561 – 2563 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงิน บจก. กลัฟ์ เจพี 
2561 – 2561 ประธานสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ 
2561 -  2561 กรรมการ สภาธุรกจิตลาดทนุไทย 
2561 – 2561 กรรมการ คณะกรรมการตลาดเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2557 – 2561 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทย

พาณิชย ์จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบรษิัท 

- ไมม่ีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 
2564 

▪ คณะกรรมการบรษิัท 2/2 ครัง้ 

▪ คณะกรรมการบรหิาร 4/4 ครัง้ 

▪ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 0/0 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา          -  ไม่มี -  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                  - ไม่มี -  

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 
ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า                    - ไม่เป็น - 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิขาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย)                                                                  - ไม่เป็น - 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                        - ไม่มี – 

ทักษะและความเชี่ยวชาญ มีความรู ้ความเชี่ยวชาญด้าน การบริหารสินทรัพย์และการลงทุน การบริหารจัดการกองทุน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน 

หลักเกณฑใ์นการสรรหา
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้เห็นว่าคณุสมิทธ ์พนมยงค ์เป็นผูม้ีประสบการณม์ากมายทัง้ในดา้นการบรหิารสินทรพัยแ์ละการ
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทักษะการบริหารจัดการกองทุนอสังหาริมทรพัยแ์ละ
โครงสรา้งพืน้ฐานหลากหลายประเภท อีกดว้ย จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบรษิัท  
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ประวัตกิรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ – สกุล นายอาเธอร ์หลาน เต้า อี ้
อายุ  50 ปี  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
ต าแหน่งในปัจจุบนั กรรมการ 

กรรมการพฒันาสู่ความยั่งยืน 

วันทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 21 ตลุาคม 2564  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษทั 0 ปี 5 เดือน (หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงจะด ารงต าแหน่ง
รวมเป็นเวลา 3 ปี 5 เดือน) 

จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา Master of Business Administration (MBA), Harvard University 
การผ่านหลกัสตูรการอบรมกรรมการ ไม่มี 
ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 
ต าแหน่งในบริษัท 2564 - ปัจจบุนั กรรมการ และ กรรมการพฒันาสู่ความยั่งยืน 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่นทีเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

2563 - ปัจจบุนั 
กรรมการ และกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท บรษิัท อินทชั 
โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่นทีเ่ป็นบริษัทไมจ่ด
ทะเบียน 

2564 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มดา้นการเงิน Singapore 
Telecommunication Ltd และกรรมการบรษิัทในเครือ (รวม 26 
บรษิัท) 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ GXS Pte. Ltd.   
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ Bharti Airtel Limited  
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ Bharti Telecom Limited 
2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ The National Kidney Foundation Singapore 
2561 – 2563 กรรมการ Airtel Africa Plc 
2060 - 2564 กรรมการA.C.S.T Business Holdings, Inc. 
2060 - 2564 กรรมการ Globe Telecom, Inc  
2060 - 2563 กรรมการ Indus Tower Limited 
2060 - 2563 กรรมการ NetLink NBN Trust 
2060 - 2563 Chief Executive Officer International, Singapore 

Telecommunication Ltd  
2554 - 2559 Group Chief Financial Officer, CapitaLand Limited 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 
2564 

▪ คณะกรรมการบรษิัท 2/2 ครัง้ 

▪ คณะกรรมการพฒันาสู่ความยั่งยืน 1/1 ครัง้ 
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▪ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 0/0 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา   - ไม่มี - 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่มี - 
การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 
2 ปีทีผ่่านมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า                     - ไม่เป็น - 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย)                                                                     - ไม่เป็น - 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                          - ไม่มี - 

 

ทักษะและความเชี่ยวชาญ มีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญทางดา้นการเงินและการลงทนุ ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจดิจิทลั   

หลักเกณฑใ์นการสรรหา
กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการแลว้
เห็นว่า  คณุอาเธอร ์หลาน เตา้ อี ้เป็นผูท้ี่มีประสบการณค์วามเชี่ยวชาญทางดา้นการเงิน การลงทนุ 
และการใหบ้ริการทางการเงินดิจิทัล ระหว่างประเทศสามารถสนับสนุนบริษัทใหบ้รรลุเป้าหมาย 
ตามวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ งทางด้านการเงินดิจิทัล  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นคณุสมบตัิที่จ  าเป็นต่อการขบัเคล่ือนกิจการโทรคมนาคมที่มี
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็จากเทคโนโลยีและนวตักรรมที่พฒันาขึน้ทั่วโลก จึงเห็นควรเสนอใหผู้้
ถือหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท  

 


