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เอกสารแนบ 4 
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 
นายประเสริฐ ภัทรดิลก        
อายุ  60   ป  สัญชาติไทย        
คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม    
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 20/2002 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 อบรมหลักสูตร Anti Corruption : The practical Guide (ACPG) รุนที่ 15/2014 
     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ 
ตําแหนงปจจุบัน :  
 กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประสบการณทํางาน : 
บริษัทจดทะเบียนอื่น  
ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
2554 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพซ ดีเวลเลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
2549 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แฟนซีวูด อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 
2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บูติคนิวซิต้ี จํากัด (มหาชน) 
บริษัทอื่น 
ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
2552 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด 
2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรย่ี พลัส จํากัด 
2547 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท คินเดรค จํากัด 
พ.ค. 2558 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จํากัด 
2547 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร จํากัด 
2547 – พ.ค. 2558 กรรมการผูอํานวยการ บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จํากัด 

การดํารงตาํแหนงอ่ืนในกจิการอ่ืนที่เปนบรษัิทจดทะเบียนในปจจุบัน : 3 บริษัท  

การดํารงตาํแหนงอ่ืนในกจิการอ่ืนที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : 5 บริษัท  

การดํารงตาํแหนงในองคกรอ่ืน / กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ : ไมมี  

การดํารงตาํแหนงในธุรกิจทีแ่ขงขันหรือเกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกดิ
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 
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ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา : ไมมี  

ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา : ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 : ไมมี 

การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ  : 1 วาระ หรือ 3 ป  

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ :  30 เมษายน 2558 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 2560  

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง):  6/6 คร้ัง 

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง):  5/5 คร้ัง  
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 
นายชัยประนิน  วิสุทธิผล      
อายุ  58   ป  สัญชาติไทย       
คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม   
 ปริญญาโท Advertising School of The Art, Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 88/2007 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ 
ตําแหนงปจจุบัน :  
 กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ประสบการณทํางาน : 
บริษัทจดทะเบียนอื่น  
ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
2550 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่น 
ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร 
2553 – ปจจุบัน นายกกิตติมศักด์ิ สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย 

2540 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จํากัด 
2534 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พธู (1969) จํากัด 
2534 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปาทุกา จํากัด 

การดํารงตาํแหนงอ่ืนในกจิการอ่ืนที่เปนบรษัิทจดทะเบียนในปจจุบัน : 1 บริษัท  

การดํารงตาํแหนงอ่ืนในกจิการอ่ืนที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : 3 บริษัท  

การดํารงตาํแหนงในองคกรอ่ืน / กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ : นายกกิตติมศักด์ิ สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย 

การดํารงตาํแหนงในธุรกิจทีแ่ขงขันหรือเกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกดิ
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา : ไมมี  

ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา : ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 : ไมมี 
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การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ : 1 วาระ หรือ 3 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ : 26 กุมภาพันธ 2558 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 1 ในรอบป 2560  

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง):  6/6 คร้ัง 

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง):  2/2 คร้ัง  

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 1 /การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) :  -    

หมายเหตุ 1 ไดรับการแตงต้ังเปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 
นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ      
อายุ  43   ป  สัญชาติไทย      
คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม  
 Elementary Studies of Economics and Law, 

University of St. Gallen HSG, Switzerland 
 Elementary Studies of Law, 

University of Zurich, Switzerland 
 Diploma - Banking, Swiss Banking Commission 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ 
ตําแหนงปจจุบัน :  
 กรรมการอิสระ  กรรมการบริหารความเส่ียง 
 กรรมการกํากับดูแลกิจการ  

ประสบการณทํางาน : 
บริษัทอื่น 
ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
2552 – ปจจุบัน Co-Founder and Managing Partner Finaport Pte. Ltd., Singapore 

การดํารงตาํแหนงอ่ืนในกจิการอ่ืนที่เปนบรษัิทจดทะเบียนในปจจุบัน : ไมมี 

การดํารงตาํแหนงอ่ืนในกจิการอ่ืนที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน  : 1 บริษัท  

การดํารงตาํแหนงในองคกรอ่ืน / กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ : ไมมี 

การดํารงตาํแหนงในธุรกิจทีแ่ขงขันหรือเกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกดิ
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา : ไมมี  

ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา : ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 : ไมมี 

การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ : 2 วาระ  หรือ 3 ป 4 เดือน 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ : 3 ธันวาคม 2557 
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การเขารวมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
ในรอบป 2560  

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง):  5/6 คร้ัง 

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง /การประชุมทั้งหมด (คร้ัง):  1/1 คร้ัง  

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ /การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) :  2/2 คร้ัง    
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 
นายธีร  สีอัมพรโรจน      
อายุ  41   ป  สัญชาติไทย      
คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม 
 Master of Science in Management Science and Engineering, 

Major in Finance and Investment, Standford University, USA  
 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 113/2014 
       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  
ตําแหนงปจจุบัน : 
 กรรมการ  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 กรรมการบริหารความเส่ียง  

ประสบการณทํางาน :  
บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจ 
ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
2556 – 16 พ.ค. 2559 กรรมการบริหาร 

ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน และ 
เลขานุการบริษัท 

บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
15 มี.ค. 2560 – ปจจุบัน รองประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
2550 – 2556 ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน 

Inter Beverage Holding 
บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่นในกลุมธุรกิจ 
ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
2557 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด  

การดํารงตาํแหนงอ่ืนในกจิการอ่ืนที่เปนบรษัิทจดทะเบียนในปจจุบัน : 1 บริษัท 
การดํารงตาํแหนงอ่ืนในกจิการอ่ืนที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน  : 1 บริษัท 

การดํารงตาํแหนงในองคกรอ่ืน / กจิกรรมพิเศษที่สําคัญ : ไมมี 

การดํารงตาํแหนงในธุรกิจทีแ่ขงขันหรือเกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกดิ
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา : ไมมี  
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ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา : ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 : ไมมี 

การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ : 2 วาระ หรือ 4 ป 4 เดือน 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ :  11 ธันวาคม 2556 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงในป 2560  

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) : 4/6  คร้ัง 
 การเขารวมประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) : 2/2 คร้ัง 
 การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง):  1/1 คร้ัง  
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ขอมูลการถือหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากดั (มหาชน) 
ของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ 

 

บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ จํานวนหุน รอยละของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก  ไมมี - 
2. นายชัยประนิน วิสุทธิผล ไมมี - 
3. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ ไมมี - 
4. นายธีร สีอัมพรโรจน ไมมี - 

 

ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอ่ืนๆ 
 

บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปน
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอ่ืน 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตาํแหนงใน
บริษัท/กิจการที่แขงขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ

กลุมบริษัทฯ 
 จํานวน ประเภท

กรรมการ/
ผูบริหาร 

จํานวน ประเภท
กรรมการ/
ผูบริหาร 

1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก 3 บริษัท กรรมการ 5 บริษัท กรรมการ ไมมี 
2. นายชัยประนิน วิสุทธิผล 1 บริษัท กรรมการ 3 บริษัท กรรมการ ไมมี 
3. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ ไมมี - 1 บริษัท ผูบริหาร ไมมี 
4. นายธีร สีอัมพรโรจน 1 บริษัท ผูบริหาร 1 บริษัท กรรมการ ไมมี 

 

ลักษณะความสัมพันธของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือซึ่งมี
คุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 

 นายประเสริฐ ภัทรดิลก 
การถือหุนในบริษัท 
- จํานวนหุน 

- สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมมี 

เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท / บริษัทยอย ไมมี 
การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
- เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับ

เงินเดือนประจํา 

 
 

ไมมี 

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไมมี 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจ  
(เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ/การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) โดย
ระบุขนาดของรายการดวย 

ไมมี 
 

เปนกรรมการอิสระที่สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่
เก่ียวของ 

ใช 
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ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือซึ่งมี

คุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 
 นายชัยประนิน วิสุทธิผล 
การถือหุนในบริษัท 
- จํานวนหุน 

- สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมมี 

เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท / บริษัทยอย ไมมี 
การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
- เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับ

เงินเดือนประจํา 

 
 

ไมมี 

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไมมี 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจ  
(เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ/การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) โดย
ระบุขนาดของรายการดวย 

ไมมี 
 

เปนกรรมการอิสระที่สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่
เก่ียวของ 

ใช 

 
ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือซึ่งมี

คุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 
 นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ 
การถือหุนในบริษัท 
- จํานวนหุน 

- สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมมี 

เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท / บริษัทยอย ไมมี 
การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
- เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับ

เงินเดือนประจํา 

 
 

ไมมี 

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไมมี 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจ  
(เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ/การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) โดย
ระบุขนาดของรายการดวย 

ไมมี 
 

เปนกรรมการอิสระที่สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่
เก่ียวของ 

ใช 
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ขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 
 

สําหรับหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระน้ัน บริษัทมีหลักเกณฑในการสรรหาโดยกําหนดคุณสมบัติตามที่
กําหนดในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดกําหนดคุณสมบัติดังกลาวไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แลว 
โดยสรุปไดดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทและกลุมบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุน
ของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทและกลุมบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ทั้งนี้           
ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท  

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา   
คูสมรส พี่นอง หรือบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม  

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทและกลุมบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใช
วิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ           
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว          
ไมนอยกวาสองป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ
เงินซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
หุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปน   
ผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

โดยกระบวนการสรรหา สามารถสรรหาจากบุคคลภายนอกองคกร เพื่อใหการดําเนินการขององคกรบรรลุวัตถุประสงค
ไดเปนอยางดี 

*** 

 

 




