
หนา 24 จาก 53 
 

เอกสารแนบ 2 
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ลาออกและพนจากตําแหนงตามวาระ 
 

นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 
อายุ  55    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  
ประสบการณทํางาน : 
ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร 
2553 – ปจจุบัน นายกกิตติมศักด์ิ สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย 

2550 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 

2540 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จํากัด 

2534 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พธ ู(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 30 ธันวาคม 2557 :  ไมมี 

การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ  :  -   

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ ในป 2557 : ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 

แทนกรรมการที่ลาออก 



หนา 25 จาก 53 
 

เอกสารแนบ 2 
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ลาออกและพนจากตําแหนงตามวาระ 
 

นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ 

อายุ  40   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 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ  
ตําแหนงปจจุบัน : 
• กรรมการอิสระ  

• กรรมการบริหารความเส่ียง 
ประสบการณทํางาน : 
ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร 
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 

สัดสวนการถือหุนในบรษัิทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 :  ไมมี 

การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ  :  -   

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ ในป 2557 : ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความ

เส่ียง เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2557 แทนกรรมการที่ลาออก 
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เอกสารแนบ 2 
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ลาออกและพนจากตําแหนงตามวาระ 
 

นายธีร  สีอัมพรโรจน 
อายุ  38   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 • กรรมการบริหารความเส่ียง 

• กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน • กรรมการการลงทุน 
ประสบการณทํางาน : 
ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร 
2556 – ปจจุบัน - กรรมการ  

- กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

- กรรมการบริหารความเส่ียง  

- กรรมการการลงทุน 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  

การดํารงตาํแหนงอ่ืนในกจิการอ่ืนที่เปนบรษัิทจดทะเบียนในปจจุบัน : ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน  

บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตาํแหนงอ่ืนในกจิการอ่ืนที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน  : 1 บริษัท  

การดํารงตาํแหนงในองคกรอ่ืน / กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ : ไมมี 

การดํารงตาํแหนงในธุรกิจทีแ่ขงขันหรือเกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกดิ
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  :  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :  ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา :  ไมมี  

ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา  :  ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 :  ไมมี 

การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ  :  1 วาระ 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการการลงทนุ ในป 25571  
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• การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) : 8/8  คร้ัง 

• การเขารวมประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) : -  

• การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง):  - 

• การเขารวมประชุมคณะกรรมการการลงทุน/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง):  - 
หมายเหตุ 1 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556  และไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการการลงทุนเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557  
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เอกสารแนบ 2 
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่ลาออกและพนจากตําแหนงตามวาระ 
 

นายประเสริฐ ภัทรดิลก 
อายุ  58   ป  สัญชาติไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม 
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

• อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ 
ประสบการณทํางาน : 
บริษัทจดทะเบียน 
ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร 
2554 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพซ ดีเวลเลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

2549 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แฟนซีวูด อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 

2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บูติคนิวซิต้ี จํากัด (มหาชน) 
บริษัทจํากัด/องคกร 
ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร 
2552 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด 

2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรย่ี พลัส จํากัด 

2547 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท คินเดรค จํากัด 

2547 – ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จํากั 

2547 – ปจจุบัน กรรมการ ชมรมวานิชธนกิจ 

2541 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร จํากัด 

การดํารงตาํแหนงอ่ืนในกจิการอ่ืนที่เปนบรษัิทจดทะเบียนในปจจุบัน : 3 บริษัท  

การดํารงตาํแหนงอ่ืนในกจิการอ่ืนที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน  : 5 บริษัท  

การดํารงตาํแหนงในองคกรอ่ืน / กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ : กรรมการ ชมรมวานิชธนกิจ  

การดํารงตาํแหนงในธุรกิจทีแ่ขงขันหรือเกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกดิ
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  :  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :  ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา :  ไมมี  

ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา  :  ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 :  ไมมี 
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การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ  :  -   

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ ในป 2557 : ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการใหม เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 
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เอกสารแนบ 2 
ขอมูลการถือหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากดั (มหาชน) 

ของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ 
 

บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ จํานวนหุน รอยละของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

1. นายชัยประนิน วิสุทธิผล  ไมมี - 

2. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ ไมมี - 

3. นายธีร สีอัมพรโรจน ไมมี - 

4. นายประเสริฐ ภัทรดิลก 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. นายชัยประนิน วิสุทธิผล  1 บริษัท กรรมการ 3 บริษัท กรรมการ ไมมี 

2. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ ไมมี - 1 บริษัท ผูบริหาร ไมมี 

3. นายธีร สีอัมพรโรจน 1 บริษัท ผูบริหาร 1 บริษัท กรรมการ ไมมี 

4. นายประเสริฐ ภัทรดิลก 3 บริษัท กรรมการ 5 บริษัท กรรมการ ไมมี 
 

ลักษณะความสัมพันธของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 
 

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) โดยระบุขนาด

ของรายการดวย 

ไมมี 
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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) โดยระบุขนาด

ของรายการดวย 

ไมมี 
 

 
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) 

ใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจ  

(เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ/การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) โดยระบุขนาด

ของรายการดวย 

ไมมี 
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เอกสารแนบ 2 
ขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 

 
สําหรับหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระน้ัน บริษัทมีหลักเกณฑในการสรรหาโดยกําหนดคุณสมบัติเทากับ

ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ดังนี้ 

1) กรรมการอิสระ ตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณในดานตางๆ มีความเปนผูนํา และมี

ความคิดเชิงกลยุทธ มีความสามารถในวิชาชีพของตน ตลอดจนมีคุณสมบัติสวนตนท่ีเหมาะสมและ

คุณสมบัติอื่น ดังนี้ 

1.1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

ยอย  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของ

ดวย 

1.2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนพนักงาน ลูกจาง  ที่ปรึกษาที่

ไดรับเงินเดือนประจํา  ไมเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  

1.3) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   

1.4) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง 

1.5) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ กับ บริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย   บริษัท

รวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

1.6) เปนกรรมการที่ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ  ผลประโยชน สวนไดเสีย  หรือไมเปน   ผูใหบริการ

ทางวิชาชีพ ตามขอ  2 ถึงขอ 5 ทั้งปจจุบันและในชวงเวลา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ังเปน

กรรมการอิสระ เวนแต กรณีมีเหตุจําเปนและสมควร กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธทาง

ธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ตามขอ 3 หรือขอ 5 ในระหวางการดํารงตําแหนงได   โดย

ได รับการผอนผันจากคณะกรรมการบริษัท  หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอยาง

สมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทแลว  เห็นวาความสัมพันธดังกลาวไม

กระทบตอการปฏิบัติหนาที่ และการใหความเห็นที่เปนอิสระ  นอกจากนี้บริษัทตองเปดเผยแนว

ทางการผอนผันของคณะกรรมการบริษัทไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป รายงาน

ประจําปของบริษัท  และหากตอมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระรายนั้น เพื่อดํารงตําแหนงตอ

อีกวาระหน่ึง บริษัทจะตองเปดเผยแนวทางการผอนผัน ของคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือ

เชิญประชุมผูถือหุนในวาระเสนอต้ังกรรมการรายนั้นดวย 
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1.7) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ

ที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่ นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนราย

ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทหรือบริษัทยอย 

1.8) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูถือหุนซึ่งเปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท   

1.9) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอยหรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเปนบริษัทจด

ทะเบียน 

1.10) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแยง  

1.11) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ

บริษัท 

2) โดยกระบวนการสรรหา สามารถสรรหาจากบุคคลภายนอกองคกร เพื่อใหการดําเนินการขององคกรบรรลุ

วัตถุประสงคไดเปนอยางดี 

*** 




