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เอกสารแนบ 4 
ข ้อมูลของบุคคลทไีด้ร ับการเสนอชือใหเ้ข ้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

แทนกรรมการทพี ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
นายประเสร ิฐ ภทัรดลิก        
อายุ  63   ปี  สญัชาติไทย        
คุณวุฒทิางการศึกษา / คุณวุฒทิางวิชาชีพ  / ประวัตกิารอบรม    
 ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ (การเงิน) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์(เครอืงกล) มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
 อบรมหลกัสตูร Anti Corruption : The practical Guide (ACPG) รุน่ที 15/2014 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 อบรมหลกัสตูร Refresher DCP: DCP Re รุน่ที 1/2005  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที 20/2002 
     สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตัง : กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน  :  
 กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประสบการณท์าํงาน  : 
บรษัิทจดทะเบียนอืน  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บร ิษัท  
ส.ค. 2561 – ปัจจบุนั ทีปรกึษาคณะกรรมการ บรษัิท ปัญจวฒันา พลาสติก จาํกดั (มหาชน) 
พ.ค. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บรษัิท เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
มี.ค. 2547 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท บติูคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
บรษัิทอืน 
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บร ิษัท  
ก.พ. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ และ 

ประธานกรรมการบรหิาร 
ธนาคารเพือการสง่ออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

ธ.ค. 2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ฑีฆาก่อสรา้ง จาํกดั 
มิ.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท แอดไวเซอร ีพลสั จาํกดั 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โรบินสนั แพลนเนอร ์จาํกดั 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท คินเดรค จาํกดั 
การดาํรงตาํแหน่งอ ืนในกจิการอ ืนทเีป็นบรษิัทจดทะเบยีนในปัจจุบัน  : 3 บรษัิท  

การดาํรงตาํแหน่งอ ืนในกจิการอ ืนทไีม่ใช ่เป็นบร ิษัทจดทะเบยีนในปัจจุบัน  : 4 บรษัิท  

การดาํรงตาํแหน่งในองคก์รอ ืน  / กิจกรรมพเิศษทสีาํคัญ : กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร ธนาคารเพือ
การสง่ออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  
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การดาํรงตาํแหน่งในธุรกิจทแีข ่งข ันหร ือเกยีวเนืองกับธุรกิจของบร ิษัทอย่างมีนัยสาํคัญทอีาจก่อใหเ้กดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบร ิษัท  : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในธุรกิจทีแข่งขนัหรอื
เกียวเนืองกบัธุรกิจของบรษัิทอย่างมีนยัสาํคญัทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท   

ความสัมพันธท์างครอบคร ัวระหวา่งผู้บร ิหาร  : ไม่มี 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีทผี่านมา : ไม่มี  

ประวัตกิารทาํรายการทอีาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับกลุ่มบร ิษัทฯ  ในรอบปีทผี่านมา : ไม่มี 

สัดส่วนการถอืห ุน้ในบร ิษัทฯ  ณ วันท  ี30 ธันวาคม 2563 : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบร ิษัทฯ   : 2 วาระ หรอื 6 ปี หากไดร้บัการเลือกตงักลบัมาอีกครงัในวาระนี จะรวม
เป็น 3 วาระ หรือ 9 ปี   

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอ ิสระของบร ิษัทฯ  : 2 วาระ หรือ 6 ปี หากไดร้บัการเลือกตงักลบัมาอีกครงัในวาระนี 
จะรวมเป็น 3 วาระ หรือ 9 ปี (เนืองจากนายประเสริฐ ภัทรดิลกเป็นบุคคลทีมีคุณสมบัติทีเหมาะสม และมีความรู ้
ความสามารถและคณุสมบติัครบถว้นตามทีกาํหนด โดยทีผ่านมาไดใ้หค้าํปรกึษาในการวางแผนธุรกิจ การกาํหนดกล
ยุทธ ์และใหข้อ้เสนอแนะดา้นต่างๆ ทีเป็นประโยชนแ์ก่คณะผูบ้ริหารเป็นอย่างดี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง   
นายประเสริฐ ภทัรดิลกใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง อย่างไรก็ตาม อาจขดักับนโยบายการ
กาํกบัดแูลกิจการทีดีของบรษัิทฯ เรอืง วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระมากกว่าระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระ
ติดตอ่กนั)  

วันทไีด้ร ับการแต่งตังเป็นกรรมการของบร ิษัทฯ  : 30 เมษายน 2558 

การเข ้าร ่วมประชุมคณะกรรมการ  และคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2563  

 การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ/การประชมุทงัหมด (ครงั): 7/7 ครงั 

 การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ/การประชมุทงัหมด (ครงั): 4/4 ครงั  
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ข ้อมูลของบุคคลทไีด้ร ับการเสนอชือใหเ้ข ้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการทพี ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 
นายชัยประนิน   วิสุทธ ิผล      
อายุ  61   ปี  สญัชาติไทย       
คุณวุฒทิางการศึกษา / คุณวุฒทิางวิชาชีพ  / ประวัตกิารอบรม   
 ปรญิญาโท Advertising School of The Art, Institute of Chicago สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ีครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที 88/2007 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  
ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตัง : กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน  :  
 กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 
 ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

ประสบการณท์าํงาน  : 
บรษัิทจดทะเบียนอืน  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บร ิษัท  
2550 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 
บรษัิท โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิทอืน 
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บร ิษัท /องคก์ร  
2553 – ปัจจบุนั นายกกิตติมศกัดิ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 
2540 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท ทีบีดบับลิวเอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
2534 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท พธู (1969) จาํกดั 
2534 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท ปาทกุา จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งอ ืนในกจิการอ ืนทเีป็นบรษิัทจดทะเบยีนในปัจจุบัน  : 1 บรษัิท  

การดาํรงตาํแหน่งอ ืนในกจิการอ ืนทไีม่ใช ่เป็นบร ิษัทจดทะเบยีนในปัจจุบัน  : 3 บรษัิท  

การดาํรงตาํแหน่งในองคก์รอ ืน  / กิจกรรมพเิศษทสีาํคัญ : นายกกิตติมศกัดิ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งในธุรกิจทแีข ่งข ันหร ือเกยีวเนืองกับธุรกิจของบร ิษัทอย่างมีนัยสาํคัญทอีาจก่อใหเ้กดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบร ิษัท  : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในธุรกิจทีแข่งขนัหรอื
เกียวเนืองกบัธุรกิจของบรษัิทอย่างมีนยัสาํคญัทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท  

ความสัมพันธท์างครอบคร ัวระหว่างผู้บร ิหาร  : ไม่มี 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีทผี่านมา : ไม่มี  

ประวัตกิารทาํรายการทอีาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับกลุ่มบร ิษัทฯ  ในรอบปีทผี่านมา : ไม่มี 

สัดส่วนการถอืห ุน้ในบร ิษัทฯ  ณ วันท  ี30 ธันวาคม 2563 : ไม่มี 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบร ิษัทฯ  : 2 วาระ หรอื 6 ปี หากไดร้บัการเลือกตงักลบัมาอีกครงัในวาระนี จะรวม
เป็น 3 วาระ หรือ 9 ปี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอ ิสระของบร ิษัทฯ  : 2 วาระ หรือ 6 ปี หากไดร้บัการเลือกตงักลบัมาอีกครงัในวาระนี 
จะรวมเป็น 3 วาระ หรือ 9 ปี (เนืองจากนายชัยประนิน  วิสุทธิผลเป็นบุคคลทีมีคุณสมบติัทีเหมาะสม และมีความรู ้
ความสามารถและคณุสมบติัครบถว้นตามทีกาํหนด โดยทีผ่านมาไดใ้หค้าํปรกึษาในการวางแผนธุรกิจ การกาํหนดกล
ยุทธ ์และใหข้อ้เสนอแนะดา้นต่างๆ ทีเป็นประโยชนแ์ก่คณะผูบ้ริหารเป็นอย่างดี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง   
นายชยัประนิน  วิสทุธิผลใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง อย่างไรก็ตาม อาจขดักบันโยบายการ
กาํกบัดแูลกิจการทีดีของบรษัิทฯ เรอืง วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระมากกว่าระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระ
ติดตอ่กนั)  

วันทไีด้ร ับการแต่งตงัเป็นกรรมการของบร ิษัทฯ  : 26 กมุภาพนัธ ์2558 

การเข ้าร ่วมประชุมคณะกรรมการ  คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ  และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน  ในรอบปี 2563  

 การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ/การประชมุทงัหมด (ครงั): 4/7 ครงั 

 การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ/การประชมุทงัหมด (ครงั): 0/1 ครงั  

 การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน/การประชมุทงัหมด (ครงั) : 2/2 ครงั    
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ข ้อมูลของบุคคลทไีด้ร ับการเสนอชือใหเ้ข ้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการทพี ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 
นายฟิลิป โอลิเวอร  ์เพยีซ       
อายุ  46   ปี  สญัชาติไทย      
คุณวุฒทิางการศึกษา / คุณวุฒทิางวิชาชีพ  / ประวัตกิารอบรม  
 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 
 อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที 260/2018 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  
 อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที 146/2018 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  
ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตัง : กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน  :  
 กรรมการอิสระ  กรรมการบรหิารความเสียง 
 กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

ประสบการณท์าํงาน  : 
บรษัิทอืน 
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บร ิษัท  
2552 – ปัจจบุนั Co-Founder and Managing Partner Finaport Pte. Ltd., Singapore 

การดาํรงตาํแหน่งอ ืนในกจิการอ ืนทเีป็นบรษิัทจดทะเบยีนในปัจจุบัน  : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้รหิารในกิจการอืนทีเป็นบรษัิทจดทะเบียน  

การดาํรงตาํแหน่งอ ืนในกจิการอนืทไีม่ใช ่เป็นบร ิษัทจดทะเบยีนในปัจจุบัน   : 1 บรษัิท  

การดาํรงตาํแหน่งในองคก์รอ ืน  / กิจกรรมพเิศษทสีาํคัญ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารใน
องคก์รอืน / กิจกรรมพิเศษทีสาํคญั 

การดาํรงตาํแหน่งในธุรกิจทแีข ่งข ันหร ือเกยีวเนืองกับธุรกิจของบร ิษัทอย่างมีนัยสาํคัญทอีาจก่อใหเ้กดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบร ิษัท  : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในธุรกิจทีแข่งขนัหรอื
เกียวเนืองกบัธุรกิจของบรษัิทอย่างมีนยัสาํคญัทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท  

ความสัมพันธท์างครอบคร ัวระหว่างผู้บร ิหาร  : ไม่มี 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีทผี่านมา : ไม่มี  

ประวัตกิารทาํรายการทอีาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับกลุ่มบร ิษัทฯ  ในรอบปีทผี่านมา : ไม่มี 

สัดส่วนการถอืห ุน้ในบร ิษัทฯ  ณ วันท  ี30 ธันวาคม 2563 : ไม่มี 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบร ิษัทฯ  : 3 วาระ หรอื 6 ปี 4 เดือน หากไดร้บัการเลือกตงักลบัมาอีกครงัในวาระนี 
จะรวมเป็น 4 วาระ หรอื 9 ปี 4 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอ ิสระของบร ิษัทฯ  : 3 วาระ หรือ 6 ปี 4 เดือน หากไดร้บัการเลือกตงักลบัมาอีกครงัใน
วาระนี จะรวมเป็น 4 วาระ หรือ 9 ปี 4 เดือน (เนืองจากนายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซเป็นบุคคลทีมีคณุสมบติัทีเหมาะสม 
และมีความรูค้วามสามารถและคณุสมบติัครบถว้นตามทีกาํหนด โดยทีผ่านมาไดใ้หค้าํปรกึษาในการวางแผนธุรกิจ 
การกาํหนดกลยทุธ ์และใหข้อ้เสนอแนะดา้นต่างๆ ทีเป็นประโยชนแ์ก่คณะผูบ้ริหารเป็นอย่างดี คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการ
แต่งตังนายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซให้กลับเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง อย่างไรก็ตาม อาจขัดกับ
นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีดีของบรษัิทฯ เรือง วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระมากกว่าระยะเวลา 9 ปี 
หรอื 3 วาระติดตอ่กนั)  

วันทไีด้ร ับการแต่งตังเป็นกรรมการของบร ิษัทฯ  : 3 ธนัวาคม 2557  

การเข ้าร ่วมประชุมคณะกรรมการ  คณะกรรมการบร ิหารความเสยีง คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  และ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   ในรอบปี 2563  

 การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ/การประชมุทงัหมด (ครงั): 7/7 ครงั 

 การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสียง/การประชมุทงัหมด (ครงั): 1/1 ครงั  

 การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ/การประชมุทงัหมด (ครงั) : 1/1 ครงั  

 การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน/การประชมุทงัหมด (ครงั) : 1/1 ครงั   

หมายเหต ุ  ไดร้บัการแตง่ตงัเป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน เมือวนัที 28 กมุภาพนัธ ์2563  
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ข ้อมูลของบุคคลทไีด้ร ับการเสนอชือใหเ้ข ้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการทพี ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 
นายกิจชาญพชิญ ์  สุกังวานวิทย  ์      
อายุ  32  ปี  สญัชาติไทย      
คุณวุฒทิางการศึกษา / คุณวุฒทิางวิชาชีพ  / ประวัตกิารอบรม 
 Master degree MSc. Business with marketing management, 

Northumbria University, Newcastle, England  
 Bachelor Degree, Communication Arts,  

Bangkok University International College   
 

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตัง : กรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิาร   
ตาํแหน่งปัจจุบัน  :  
 กรรมการ  กรรมการบรหิารความเสียง 

ประสบการณท์าํงาน  :    
บรษัิทอืน 
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บร ิษัท  
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บิซโบล จาํกดั  
2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บรษัิท ฟู๊ ด เอ็กซแ์พนชนั จาํกดั 
2561– ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บิซมีลล ์จาํกดั 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท อารอ์ี51 กรุป๊ จาํกดั 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท แพนเด็ค จาํกดั 

 

การดาํรงตาํแหน่งอ ืนในกจิการอ ืนทเีป็นบรษิัทจดทะเบยีนในปัจจุบัน  : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้รหิารในกิจการอืนทีเป็นบรษัิทจดทะเบียน  
การดาํรงตาํแหน่งอ ืนในกจิการอ ืนทไีม่ใช ่เป็นบร ิษัทจดทะเบยีนในปัจจุบัน  : 5 บรษัิท  

การดาํรงตาํแหน่งในองคก์รอ ืน  / กิจกรรมพเิศษทสีาํคัญ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารใน
องคก์รอืน / กิจกรรมพิเศษทีสาํคญั  

การดาํรงตาํแหน่งในธุรกิจทแีข ่งข ันหร ือเกยีวเนืองกับธุรกิจของบร ิษัทอย่างมีนัยสาํคญัทอีาจก่อใหเ้กดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบร ิษัท  :  ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในธุรกิจทีแข่งขนัหรอื
เกียวเนืองกบัธุรกิจของบรษัิทอย่างมีนยัสาํคญัทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

ความสัมพันธท์างครอบคร ัวระหว่างผู้บร ิหาร  : ไม่มี 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีทผี่านมา : ไม่มี  

ประวัตกิารทาํรายการทอีาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับกลุ่มบร ิษัทฯ  ในรอบปีทผี่านมา : ไม่มี  

สัดส่วนการถอืห ุน้ในบร ิษัทฯ  ณ วันท  ี30 ธันวาคม 2563 : ไม่มี 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบร ิษัทฯ  : - วาระ หรอื 9 เดือน 

วันทไีด้ร ับการแต่งตังเป็นกรรมการของบร ิษัทฯ  : 30 กรกฎาคม 2563 

การเข ้าร ่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบร ิหารความเสียง ในรอบปี 2563  

 การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ/การประชมุทงัหมด (ครงั): 4/4 ครงั 

 การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสียง/การประชมุทงัหมด (ครงั): - ครงั  

หมายเหต ุ ไดร้บัการแตง่ตงัเป็นกรรมการ และกรรมการบรหิารความเสียงเมือวนัที 30 กรกฎาคม 2563 
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ข ้อมูลการถอืห ุ้นของบร ิษัท  เวฟ  เอ ็นเตอรเ์ทนเมนท  ์จาํกดั (มหาชน) 
ของผู้ทไีด้ร ับการเสนอชือเป็นกรรมการ  

 

บุคคลทไีด้ร ับการเสนอชอืเป็นกรรมการ  จาํนวนหุน้ ร ้อยละของหุน้ทมีีสิทธ ิออกเสียงทงัหมด 
1. นายประเสรฐิ ภทัรดิลก  ไม่มี - 
2. นายชยัประนิน วิสทุธิผล ไม่มี - 
3. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ ไม่มี - 
4. นายกิจชาญพิชญ ์สกุงัวานวิทย ์ ไม่มี - 

 

ข ้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  หร ือผู้บร ิหารในบร ิษัทจดทะเบยีน  และบร ิษัท /กิจการอ ืนๆ  
 

บุคคลทไีด้ร ับการเสนอชอืเป็น
กรรมการ  

บร ิษัทจดทะเบยีน  บร ิษัท /กิจการอนื  
(ทไีม่ใช ่บร ิษัทจดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน
บร ิษัท /กิจการทแีข ่งข ันหร ือ
เกียวเนืองกับธุรกิจของ

กลุ่มบร ิษัทฯ  
 จาํนวน ประเภท

กรรมการ /
ผู้บร ิหาร  

จาํนวน ประเภท
กรรมการ /
ผู้บร ิหาร  

1. นายประเสรฐิ ภทัรดิลก  บรษัิท กรรมการ 4 บรษัิท กรรมการ ไม่มี 
2. นายชยัประนิน วิสทุธิผล 1 บรษัิท กรรมการ 3 บรษัิท กรรมการ ไม่มี 
3. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ ไม่มี - 1 บรษัิท ผูบ้รหิาร ไม่มี 
4. นายกิจชาญพิชญ ์สกุงัวานวิทย ์ ไม่มี - 5 บรษัิท กรรมการ ไม่มี 

 

ลักษณะความสัมพันธข์องบุคคลทไีด้ร ับการเสนอชือซ ึงมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอ ิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ  ์ รายชือบุคคลทไีด้ร ับการเสนอชอืซ ึงมี
คุณสมบัตเิป็นกรรมการอ ิสระ 

 นายประเสร ิฐ ภทัรดลิก 
การถือหุน้ในบรษัิท 
- จาํนวนหุน้ 

- สดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด 

ไม่มี 

เป็นญาติสนิทกบักรรมการรายอืน / ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบรษัิท / บรษัิทย่อย  ไม่มี 
การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนีกบั บรษัิท / บรษัิทใหญ่ / บรษัิทย่อย / บรษัิทรว่ม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท หรอืในช่วง 2 ปีทีผ่านมา 
- เป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มในการบรหิาร พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีปรกึษาทีไดร้บั

เงินเดือนประจาํ 

 
 

ไม่มี 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรอืทีปรกึษากฎหมาย) ไม่มี 

- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ  
(เช่น การซือ/ขายวตัถดิุบ/สินคา้/บรกิาร/การใหกู้ยื้มเงินหรอืการกูยื้มเงิน) โดย
ระบขุนาดของรายการดว้ย 

ไม่มี 
 

เป็นกรรมการอิสระทีสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี
เกียวขอ้ง 

ใช่ 
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ลักษณะความสัมพันธ  ์ รายชือบุคคลทไีด้ร ับการเสนอชอืซ ึงมี

คุณสมบัตเิป็นกรรมการอ ิสระ 
 นายชัยประนิน  วิสุทธ ิผล 
การถือหุน้ในบรษัิท 
- จาํนวนหุน้ 

- สดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด 

ไม่มี 

เป็นญาติสนิทกบักรรมการรายอืน / ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบรษัิท / บรษัิทย่อย  ไม่มี 
การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนีกบั บรษัิท / บรษัิทใหญ่ / บรษัิทย่อย / บรษัิทรว่ม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท หรอืในช่วง 2 ปีทีผ่านมา  
- เป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มในการบรหิาร พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีปรกึษาทีไดร้บั

เงินเดือนประจาํ 

 
 

ไม่มี 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรอืทีปรกึษากฎหมาย) ไม่มี 

- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ  
(เช่น การซือ/ขายวตัถดิุบ/สินคา้/บรกิาร/การใหกู้ยื้มเงินหรอืการกูยื้มเงิน) โดย
ระบขุนาดของรายการดว้ย 

ไม่มี 
 

เป็นกรรมการอิสระทีสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี
เกียวขอ้ง 

ใช่ 

 
ลักษณะความสัมพันธ  ์ รายชือบุคคลทไีด้ร ับการเสนอชอืซ ึงมี

คุณสมบัตเิป็นกรรมการอ ิสระ 
 นายฟิลิป โอลิเวอร  ์เพยีซ  
การถือหุน้ในบรษัิท 
- จาํนวนหุน้ 

- สดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด 

ไม่มี 

เป็นญาติสนิทกบักรรมการรายอืน / ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบรษัิท / บรษัิทย่อย  ไม่มี 
การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนีกบั บรษัิท / บรษัิทใหญ่ / บรษัิทย่อย / บรษัิทรว่ม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท หรอืในช่วง 2 ปีทีผ่านมา  
- เป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มในการบรหิาร พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีปรกึษาทีไดร้บั

เงินเดือนประจาํ 

 
 

ไม่มี 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรอืทีปรกึษากฎหมาย) ไม่มี 

- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ  
(เช่น การซือ/ขายวตัถดิุบ/สินคา้/บรกิาร/การใหกู้ยื้มเงินหรอืการกูยื้มเงิน) โดย
ระบขุนาดของรายการดว้ย 

ไม่มี 
 

เป็นกรรมการอิสระทีสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี
เกียวขอ้ง 

ใช่ 

 



หนา้ 11 จาก 11 
 

ข ้อกาํหนดคุณสมบัตกิรรมการอ ิสระของบร ิษัท  
 

สาํหรบัหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระนนั บรษัิทมีหลกัเกณฑใ์นการสรรหาโดยกาํหนดคณุสมบตัิตามทีกาํหนด
ในประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และไดก้าํหนดคณุสมบตัิดงักลา่วไวใ้นนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีดีของบรษัิทฯ แลว้ โดยสรุปไดด้งันี 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท ทงันีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ีเกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนัๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรกึษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจ 
ควบคุมของบริษัท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทงันีไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที
ปรกึษาของสว่นราชการ ซงึเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท  

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็น บิดา มารดา        
คูส่มรส พีนอ้ง และบตุร รวมทงัคูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือ
บคุคลทีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ
ควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็น   
ผูถื้อหุน้ทีมีนัย หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูท้ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม       
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุม
ของบรษัิท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซงึมีผูส้อบบญัชีของบรษัิท 
บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซงึรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นทีปรกึษากฎหมายหรอืทีปรกึษาทางการเงินซงึ
ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจ
ควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึงเป็น ผูท้ี
เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนทีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีปรกึษาทีรบัเงินเดือนประจาํ 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

โดยกระบวนการสรรหา สามารถสรรหาจากบุคคลภายนอกองคก์ร เพือใหก้ารดาํเนินการขององคก์รบรรลวุตัถปุระสงคไ์ด้
เป็นอย่างดี 

 

*** 




