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นิ ยามกรรมการอิ สระของบริ ษทั
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดนิยามกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าข้อกําหนดขัน้ ตํ่าของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่องการขออนุ ญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม
กฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน (กรรมการทีด่ ํารงตําแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีท่ าํ หน้าทีร่ บั ผิดชอบเยีย่ งผูบ้ ริหาร และกรรมการทีม่ อี ํานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้
ว่าเป็ นการลงนามผูกพันตามรายการทีค่ ณะกรรมการมีมติอนุ มตั ไิ ว้แล้ว และเป็ นการลงนามร่วมกับ
กรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา/ผูม้ อี ํานาจควบคุมของ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน (บริษทั ย่อยตัง้ แต่ 2 บริษทั ขึน้ ไปที่ม ี
บริษทั ใหญ่เป็ นบริษทั เดียวกัน) หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิดามารดา คูส่ มรส พีน่ ้องและบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่ง ไม่ใ ช่ ก รรมการอิส ระหรือ ผู้บ ริห ารของผู้ท่ีม ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัด แย้ง เว้น แต่ จ ะได้พ้น จากการมีลกั ษณะดังกล่า วมาแล้ว ไม่น้ อ ยกว่า สองปี ก่อนวัน ที่ย่นื คํา ขอ
อนุญาตต่อสํานักงาน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคล
ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหารหรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
ปี ก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั

ทัง้ นี้ ภายหลังได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็ นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได้
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระ โดยให้เริม่ นับวาระตัง้ แต่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 1/2554 เป็ นต้นไป
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กรรมการที่เสนอให้ดาํ รงตําแหน่ งอีก 1 วาระ

นายพรชัย รุจิประภา
อายุ 60 ปี
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา/การอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้
ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริ ษทั
ม.ค. 2552-ปจั จุบนั
เม.ย. 2553-ปจั จุบนั
ตําแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริษท
ั จดทะเบียน
 กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียน
ต.ค. 2553-ปจั จุบนั
ต.ค. 2549-ปจั จุบนั
 กิจ การอื่น ที่อ าจทํา ให้เ กิด ความ
ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ต่ อ
บริษทั
ประสบการณ์
2549- ก.ย. 2553
2546-2549
2542-2546
ผลงานปี 2554-มี.ค. 2555

ไทย
ปริญญาเอก Regional Economics, University of Pennsylvania, U.S.A.
ปริญญาโท Regional Economics, University of Pennsylvania, U.S.A.
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 41
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
กรรมการ
ประธานกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการลงทุน บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
ไม่ม ี
จํานวน 2 แห่ง
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
ไม่ม ี

ปลัดกระทรวงพลังงาน
รองปลัดกระทรวงพลังงาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ปฏิบต
ั หิ น้าทีป่ ระธานกรรมการของบริษทั และประธานคณะกรรมการลงทุน
 อุทศ
ิ เวลาและให้ความสนใจกับบริษทั อย่างเต็มที่ และร่วมการประชุมของบริษทั
สมํ่าเสมอ
 ให้ขอ
้ เสนอแนะเกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมและ
การบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา
ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน่ ง 3 ปี 2 เดือน
กรรมการ
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ วาระที่ 1 : มกราคม 2552 - เมษายน 2552
วาระที่ 2 : เมษายน 2552 - การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2555
การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
คณะกรรมการบริษทั : จัดการประชุม 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้
การเข้าประชุมในปี 2554
คณะกรรมการลงทุน : จัดการประชุม 11 ครัง้ เข้าประชุม 11 ครัง้
คณะกรรมการได้พิจ ารณาแล้ว เห็น ชอบข้อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้นายพรชัย รุจปิ ระภากลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีก
1 วาระ เนื่องจากนายพรชัย รุจปิ ระภา มีคุณสมบัตกิ รรมการตามทีบ่ ริษทั กําหนดไว้
มีภาวะผูน้ ํ า รอบรูใ้ นภารกิจของบริษทั และได้อุทศิ เวลาให้กบั การกํากับดูแลกิจการ
ของบริษทั รวมทัง้ มีผลการประเมินกรรมการเป็ นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รบั
เลือกตัง้ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการ
กํากับดูแลกิจการ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั

กรรมการที่เสนอให้ดาํ รงตําแหน่ งอีก 1 วาระ

นายกุลิศ สมบัติศิริ
อายุ 48 ปี
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา/การอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้
ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริ ษทั
ธ.ค. 2554-ปจั จุบนั
ธ.ค. 2554-ปจั จุบนั
ตําแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริษท
ั จดทะเบียน
2552-ปจั จุบนั
 กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียน
ต.ค. 2554-ปจั จุบนั
2554-ปจั จุบนั
 กิจ การอื่น ที่อ าจทํา ให้เ กิด ความ
ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ต่ อ
บริษทั
ประสบการณ์
2553- ก.ย. 2554
2551-ก.พ. 2553
2550- ส.ค. 2551
ผลงานปี 2554-มี.ค. 2555

ไทย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California, USA
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการคลังสาธารณะ San Diego State
University, USA
ปริญญาตรีศลิ ปศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 10 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
กรรมการ
ประธานกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
กรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด
(มหาชน)
จํานวน 1 แห่ง
กรรมการบริษทั หลักทรัพย์กองทุนรวมกรุงไทย จํากัด
จํานวน 2 แห่ง
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
กรรมการ การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
ไม่ม ี

ที่ป รึก ษาด้า นพัฒ นารัฐ วิส าหกิจ สํา นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิจ
กระทรวงการคลัง
รองผูอ้ าํ นวยการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 ปฏิบต
ั หิ น้าที่กรรมการของบริษทั และกรรมการกํากับดูแลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
 อุทศ
ิ เวลาและให้ความสนใจกับบริษทั อย่างเต็มที่ และร่วมการประชุมของบริษทั
สมํ่าเสมอ
 ให้ขอ
้ เสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะด้านการเงินและ
เศรษฐกิจ

ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน่ ง
กรรมการ
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ
การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
การเข้าประชุมในปี 2554

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา
4 เดือน
วาระที่ 1 : ธันวาคม 2554 - การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2555
ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั : จัดการประชุม 1 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม : จัดการประชุม 1
ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้ (เดือนมกราคม-มีนาคม 2555)
คณะกรรมการได้พิจ ารณาแล้ว เห็น ชอบข้อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้นายกุลศิ สมบัตศิ ริ กิ ลับเข้าดํารงตําแหน่งอีก 1
วาระ เนื่องจากนายกุลศิ สมบัติศิรมิ คี ุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกําหนดไว้ มี
ภาวะผู้นํา รอบรู้ในภารกิจของบริษทั และได้อุทศิ เวลาให้กบั การกํากับดูแลกิจการ
ของบริษทั รวมทัง้ มีผลการประเมินกรรมการเป็ นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รบั
เลือกตัง้ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการ
กํากับดูแลกิจการ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั

กรรมการอิ สระที่เสนอให้ดาํ รงตําแหน่ งอีก 1 วาระ

นายธนพิ ชญ์ มูลพฤกษ์
อายุ 63 ปี
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้
ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริ ษทั
เม.ย. 2550-ปจั จุบนั
ก.ย. 2551-ปจั จุบนั
ตําแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
2552-ปจั จุบนั
 กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
2554-ปจั จุบนั
2548-ปจั จุบนั
 กิ จ การอื่ น ที่ อ าจทํ า ให้ เ กิ ด ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ประสบการณ์
2552-2554
2548-2552
ผลงานปี 2554-มีนาคม 2555

ไทย
นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา พ.ศ. 2515
นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
จํานวน 1 แห่ง
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
จํานวน 2 แห่ง
อัยการอาวุโส ฝา่ ยคดีพเิ ศษ สํานักงานอัยการสูงสุด
กรรมการบริษทั ขนส่ง จํากัด (บขส.)
ไม่ม ี

อธิบดีอยั การ ฝา่ ยคดีพเิ ศษ สํานักงานอัยการสูงสุด
อธิบดีอยั การ ฝา่ ยคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สํานักงานอัยการสูงสุด
 ปฏิบต
ั หิ น้าที่กรรมการอิสระของบริษทั และกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานให้
บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลัก ทรัพ ย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ย วข้อ งกับธุ ร กิจ ของบริษัท รวมทัง้ พิจ ารณา
คัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตัง้ และเสนอค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั

อุทศิ เวลาและให้ความสนใจกับบริษทั อย่างเต็มที่ และร่วมการประชุมของบริษทั
สมํ่าเสมอ
ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา
ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง 5 ปี
กรรมการ
วาระที่ 1 : เมษายน 2550- เมษายน 2552
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ
วาระที่ 2 : เมษายน 2552-การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2555
การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
ออกเสียงทัง้ หมด
คณะกรรมการบริษทั : จัดการประชุม 7 ครัง้ เข้าประชุม 6 ครัง้
การเข้าประชุมในปี 2554
คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 17 ครัง้ เข้าประชุม 17 ครัง้
คณะกรรมการได้พิจ ารณาแล้ว เห็น ชอบข้อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
อีก 1 วาระ เนื่องจากนายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ มีคุณสมบัตกิ รรมการตามทีบ่ ริษทั
กําหนดไว้ มีภาวะผูน้ ํ า รอบรูใ้ นภารกิจของบริษทั และมีความเป็ นอิสระจากผูถ้ อื หุ้น
รายใหญ่ แ ละฝ่า ยบริห าร และได้อุทิศเวลาให้ก ับการกํา กับดูแ ลกิจ การของบริษัท
รวมทัง้ มีผลการประเมินกรรมการเป็ นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รบั เลือกตัง้ ให้
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกํากับดูแล
กิจการ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั


ข้อมูลประกอบการพิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการอิ สระ
 ถือหุน
้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
 ไม่ เ ป็ น หรือ เคยเป็ น กรรมการที่ม ีส่ ว นร่ ว มในการบริห ารงาน (กรรมการที่ดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น ผู้บ ริห าร
กรรมการทีท่ ําหน้าทีร่ บั ผิดชอบเยีย่ งผูบ้ ริหาร และกรรมการทีม่ อี ํานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้วา่ เป็ น
การลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ไิ ว้แล้ว และเป็ นการลงนามร่วมกับกรรมการราย
อื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา/ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั
ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน (บริษทั ย่อยตัง้ แต่ 2 บริษทั ขึน้ ไปทีม่ บี ริษทั ใหญ่เป็ นบริษทั เดียวกัน) หรือ
นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 ไม่เป็ นบุคคลที่มค
ี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี ํานาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
 ไม่มห
ี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ง ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษท
ั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คําขอ
อนุ ญาตต่อสํานักงาน
 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นทีป
่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ อื

ไม่เกิน
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่ม ี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น




หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหารหรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ย่นื คําขออนุ ญาตต่อ
สํานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั

ไม่เป็ น
ใช่

กรรมการอิ สระที่เสนอให้แต่งตัง้ ใหม่

นายสรจักร เกษมสุวรรณ
อายุ 57 ปี
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไทย
ปริญญาเอกทางนิตศิ าสตร์ (Ph.D.) London School of Economics, University of
London, UK
ปริญญาโททางนิตศิ าสตร์ (LL.M.) University College, London, University of
London, UK
ปริญญาตรีเกียรตินิยมทางนิตศิ าสตร์และรัฐศาสตร์ University College of Wales,
Aberystwyth, UK
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 22 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
สถาบันพระปกเกล้า ปปร. 5
กรรมการอิสระ
ไม่ม ี

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้
ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริ ษทั
ตําแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง
ประธานกรรมการ บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน)
 กิ จ ก า ร ที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท จ ด จํานวน 8 แห่ง
ทะเบียน
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสันติภาพศึกษาและการทูต มหาวิทยาลัย
สยาม
เลขาธิการ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
ผูอ้ าํ นวยการ สมาคมผูส้ ร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (ประเทศไทย)
ผูอ้ ํานวยการโครงการ Institute for Global Law and Policy คณะนิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ ภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์แห่งชาติ
ทีป่ รึกษา มูลนิธสิ นุ ทราภรณ์
รองประธาน มูลนิธสิ ถาบันการต่างประเทศสราญรมย์
รองประธาน มูลนิธสิ วัสดิการนักแสดงอาวุโส
 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความ ไม่ม ี
ขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ต่ อ
บริษทั
ประสบการณ์
2553 - 2554
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวนริศรา ชวาล ตันพิพทั ธ์)
2552 - 2553
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

2550 - 2552

ผู้อํานวยการบริหาร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การ
มหาชน)
การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา
ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ข้อมูลประกอบการพิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการอิ สระ
 ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
 ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจําจากบริษทั บริษทั ในเครือ
บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
 ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี ํานาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
 ไม่มผี ลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ในด้านการเงินและบริหารงานของบริษทั
บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั และรวมถึงไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใน
ลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ กรรมการอิสระ ยกเว้น
คณะกรรมการของบริษทั ได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนัน้ จะ
ไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระของกรรมการอิสระ
 ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
 สามารถปฏิบตั หิ น้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษทั ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
 เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชีหรือทีป่ รึกษากฎหมาย
 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ/ระบุขนาด
รายการ (ถ้ามี)

ไม่เกิน
ไม่ม ี

ไม่เป็ น

ไม่ม ี

ไม่เป็ น
ใช่

ไม่เป็ น
ไม่ม ี

กรรมการอิ สระที่เสนอให้แต่งตัง้ ใหม่

นายพงศธร คุณานุสรณ์
อายุ 60 ปี
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา/การอบรม

ไทย
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต North Texus State University, Denton, Texus
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรผูบ้ ริหารสถาบันการเงิน รุน่ 1 (Mini MBA) โครงการความร่วมมือระหว่าง
สมาคมบริษทั เงินทุนน กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์กรมหาชน (PDI รุน่ ที่ 2)
หลักสูตรการบริหารทรัพยากรการจัดการอย่างมีประสิทธิผล (Advanced Grid
Seminar : Effective Resources Management)
หลักสูตรการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)
หลักสูตร Islamic Banking and Finance

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุน่ 104 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP26/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
กรรมการอิสระ
ไม่ม ี

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้
ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริ ษทั
ตําแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง
กรรมการ บริษทั อมานะฮ์ ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
 กิ จ ก า ร ที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท จ ด จํานวน 4 แห่ง
ทะเบียน
กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประธานพันธกิจการคลังและทรัพย์สนิ สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการอํานวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เป็ นผูอ้ ยูใ่ นบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ
 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความ ไม่ม ี
ขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ต่ อ
บริษทั

ประสบการณ์
มี.ค. 2548 – ก.ย. 2554
มิ.ย. 2553 – ม.ค. 2554

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริษทั แคท ไวร์เลส เน็ตเวิค จํากัด
กรรมการบริษทั แคท โมบาย จํากัด
กรรมการบริษทั แคท คอนแทค เซ็นเตอร์ จํากัด
เม.ย. 2551 – ก.ย. 2552
กรรมการบริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จํากัด
การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา
ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ข้อมูลประกอบการพิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการอิ สระ
 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม
กฎหมายหลักทรัพย์)
 ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง หรือผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจําจาก
บริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
 ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พีน่ ้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย
 ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ในด้านการเงินและบริหารงานของ
บริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั และรวมถึงไม่มผี ลประโยชน์หรือ
ส่ว นได้เ สีย ในลัก ษณะดัง กล่ า วในเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี ก่ อ นได้ร ับ การแต่ ง ตัง้ เป็ น กรรมการ
กรรมการอิสระ ยกเว้นคณะกรรมการของบริษทั ได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนัน้ จะไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ น
อิสระของกรรมการอิสระ
 ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของกรรมการของบริษทั ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
 สามารถปฏิบ ัติห น้ า ที่แ ละแสดงความเห็น หรือ รายงานผลการปฏิบ ัติง านตามหน้ า ที่ท่ีไ ด้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั ได้โดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
 เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชีหรือทีป่ รึกษากฎหมาย
 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ/ระบุ
ขนาดรายการ (ถ้ามี)

ไม่เกิน

ไม่ม ี

ไม่เป็ น

ไม่ม ี

ไม่เป็ น
ใช่

ไม่เป็ น
ไม่ม ี

