
เอกสารแนบ 4 

29/38 

 

นิยามของกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถว้นและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดไวใ้น

นโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัท  ซึ่งสอดคลอ้งและเขม้งวดกว่าหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กล่าวคือ 
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส าหรับกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัความเส่ียงที่ไดร้บัการแต่งตัง้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ตอ้งพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ 
ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ ที่มีนยั หรือมีอ านาจ
ควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ส าหรบั
กรรมการตรวจสอบและก ากับความเส่ียงที่ไดร้บัการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ตอ้งพ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการคา้ที่กระท า
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการท่ีเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่ นท านอง
เดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของ
บริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธท์างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส  พี่
นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับผู้
ถือหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็น ผูถื้อ
หุน้มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักัดอยู่ ส าหรบักรรมการตรวจสอบและก ากบัความเส่ียงที่ไดร้บัการแต่งตัง้ในหรือหลงัวนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2553 ตอ้งพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั
ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ และ ไม่เป็นผูถื้อ
หุน้มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการวิชาชีพนัน้ดว้ย ส าหรบักรรมการตรวจสอบและก ากับความเส่ียงที่ไดร้บั
การแต่งตัง้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ตอ้งพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั เป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยั
ในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบั เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 
1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบั
กิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท  าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเก่ียวกับการด า เนินงานของบริษัท ภายหลังไดร้ับแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง 8 แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ใหต้ดัสินใจ
ในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรื อผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุบรษิัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
 

บริษัทอาจแต่งตัง้บุคคลที่มี หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการวิชาชีพเกินมลูค่าตามขอ้ 3. หรือขอ้ 7. ขา้งตน้
เป็นกรรมการอิสระได ้หากกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และใหเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีใ้นหนังสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ใน
วาระแต่งตัง้กรรมการอิสระดว้ย 
(ก) ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจ หรือการใหบ้รกิารทางวิชาชพี ที่ท  าใหบ้คุคลดงักล่าวมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ที่ก าหนด 
(ข) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคง หรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทในการเสนอใหม้ีการแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

  



ประวัติกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ช่ือ – สกุล  คณุกานต ์ตระกลูฮนุ 

 อายุ (ปี)  67 

 ทีอ่ยู ่  414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน  
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 ต าแหน่งในปัจจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ  
 
 
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการ การพฒันาสูค่วามยั่งยืน 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 ประธานกรรมการ การพฒันาสู่ความยั่งยืน 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 การผา่นหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 29/2546  

 คุณวุฒกิารศึกษา ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ วิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 ประสบการณท์ างาน 2564 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ (มหาชน) 

บรษิัท บรษิัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ 

บรษิัท อินทชั โฮลดิง้ส ์ จ ากดั (มหาชน) 
2560 - 2564 กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการพฒันาความเป็นผูน้ า

และก าหนดค่าตอบแทน    กรรมการสรรหาและก ากบัดแูล
กิจการ    กรรมการทบทวนกลยทุธแ์ละโครงสรา้งองคก์ร 
และกรรมการความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันา
อย่างยั่งยืน 

บรษิัท อินทชั โฮลดิง้ส ์ จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ 

บรษิัท กรุงเทพดสุิตเวชการ  จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาลและกรรมการบรหิาร  

บรษิัท ธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั (มหาชน) 

2549- ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษิัท ปนูซิเมนตไ์ทย  จ ากดั (มหาชน) 

 ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่

ผ่านมา 

 - ไมม่ี - 
 ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 

 - ไมม่ี - 
 วาระทีมี่ส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในคร้ังนี ้

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในคร้ังนี ้

 -ไม่ม-ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีทีผ่า่นมา 
 1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือน
ประจ า 

 - ไมเ่ป็น - 
 2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิขาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัช ีท่ีปรกึษากฎหมาย)  - ไมเ่ป็น - 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกจิท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 
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 ช่ือ – สกุล  คณุไกรฤทธิ ์อชุกุานนทช์ยั  

 อายุ (ปี)  67 

 ทีอ่ยู ่  414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน  
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 ต าแหน่งในปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 
  
 การผา่นหลักสูตรการอบรมกรรมการ 

Director Certification Program (DCP 59/2005)    
Role of the Chairman Program (RCP 16/2007)  

 คุณวุฒกิารศึกษา ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ, North Texas State University, ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
 ประสบการณท์ างาน 2564 - ปัจจบุนั  กรรมการผูท้รงคณุวฒิุดา้นการเงนิ  

 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
2564 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

 บรษิัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
2563 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 

 บรษิัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั  กรรมการผูท้รงคณุวฒิุดา้นการเงนิ 

 คณะกรรมการการก ากบัและส่งเสรมิธุรกจิการประกนัภยั 
(คปภ.) 2557- ปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 
 กรรมการอิสระ 
 บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 

2557 - 2564  กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกจิการ  

 บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการธนาคาร   ประธานกรรมการบรหิาร 

ประธานกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 
บรษิัท ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

2561 - 2563 ประธานกรรมการ 

บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2541 - ปัจจบุนั 
ประธานคณะกรรมการ  
 บรษิัท วี กรุ๊ป ฮอนดา้คารส์ ์จ ากดั และบรษิัทในเครอื 

 ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่

ผ่านมา 

 - ไมม่ี - 
 ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 

 - ไมม่ี - 
 วาระทีมี่ส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในคร้ังนี ้

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในคร้ังนี ้

 -ไม่ม-ี 

 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
 1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือน
ประจ า 

 - ไมเ่ป็น - 
 2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิขาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัช ีท่ีปรกึษากฎหมาย)  - ไมเ่ป็น - 
 3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

 



ประวัติกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ช่ือ – สกุล  คณุสรุศกัด์ิ วาจาสิทธิ ์

 อายุ (ปี)  68 

 ทีอ่ยู ่  414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน  
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 ต าแหน่งในปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 การผา่นหลักสูตรการอบรมกรรมการ 
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 29/2547   
 IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ 18/2564 

 คุณวุฒกิารศึกษา เนติบณัฑิต ส านกัลินคอลน์อินน ์ประเทศองักฤษ 
ประสบการณท์ างาน 2559 - ปัจจบุนั  กรรมการ  

 บมจ.ศรีไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั   Managing Partner 

 R&T Asia (Thailand) Limited 
2548 – 2557  ผูบ้รหิาร 

 บจ.ฮนัตนัแอนดว์ิลเลี่ยมส ์(ไทยแลนด)์ 
2540 – 2551  กรรมการ 

 บจ. ไทยทาโลวแ์อนดอ์อยล ์
 ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่

ผ่านมา 
 - ไมม่ี - 

 ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 

 - ไมม่ี - 

 วาระทีมี่ส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในคร้ังนี ้

 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ
ประจ าปี 2565 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในคร้ังนี ้

 -ไม่ม-ี 

 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือน
ประจ า 

 - ไมเ่ป็น - 
 2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิขาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัช ีท่ีปรกึษากฎหมาย)  - ไมเ่ป็น - 
 3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

 



 
 
 

ประวัติกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ช่ือ – สกุล  คณุเฆรารโ์ด ซ.ี อบลาซา จเูนียร ์
 อายุ (ปี)  68 

 ทีอ่ยู ่  414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน  
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 ต าแหน่งในปัจจุบนั กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 

  

 การผา่นหลักสูตรการอบรมกรรมการ 

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 146/2561 

หลักสูตร Director Certification Program  (DCP) รุน่ 313/2564 

หลักสูตร Advanced Corporate Governance Training, Makati City, 
Philippines 

 คุณวุฒกิารศึกษา 
การศึกษาสูงสุด  ปรญิญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาคณิตศาสตร ์ 
De LaSalle University, Manila 

ประสบการณท์ างาน 2564 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ  Roxas and Company Inc.    
 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ  iPeople Inc. 

2560 – ปัจจบุนั      ท่ีปรกึษา   Ayala Corporation 
2560 – 2564         กรรมการ  BPI Family Bank 
2560 - 2564         กรรมการ  BPI Capital Corporation 
2553 - 2564         กรรมการ  Manila Water Company Inc. 
2560 – 2563         กรรมการ   Bank of the Philippine Islands 

2553 - 2560          กรรมการผูอ้  านวยการประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

Manila Water Company Inc. 

2541 - 2559          
กรรมการ 
 Globe Telecom Inc. 

2555- ปัจจบุนั 
กรรมการ 

AC Energy and Infrastructure Corp. 
 ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา  - ไมม่ี - 
 ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 

 - ไมม่ี - 
 วาระทีมี่ส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ 
ในคร้ังนี ้

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ในคร้ังนี ้

 -ไม่ม-ี 

 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
 1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือน
ประจ า 

 - ไมเ่ป็น - 
 2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิขาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัช ีท่ีปรกึษากฎหมาย)  - ไมเ่ป็น - 
 3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 
  

 
 

  

 


