
                     สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

 
บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอสิระใหเ้ขม้งวดกวา่ขอ้กําหนดขัน้ตํ่าของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี   

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย 
บรษิทัร่วม หรอืนิตบุิคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 ตาม
กฎหมายหลกัทรพัย)์ 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน (กรรมการทีด่ํารงตําแหน่งเป็นผูบ้รหิาร 
กรรมการทีท่าํหน้าทีร่บัผดิชอบเยีย่งผูบ้รหิาร และกรรมการทีม่อีํานาจลงนามผกูพนั เวน้แต่แสดงได้
วา่เป็นการลงนามผูกพนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบั
กรรมการรายอื่น) ลูกจา้ง พนักงาน หรอืที่ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจํา/ผูม้อีํานาจควบคุมของ
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั (บรษิทัย่อยตัง้แต่  2  บรษิทัขึน้ไปที่มี
บรษิทัใหญ่เป็นบรษิทัเดยีวกนั)  หรอืนิตบุิคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปี 

3. ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น
บดิามารดา คูส่มรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจ
ควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทั
ยอ่ย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วมหรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัที่ยื่นคําขอ
อนุญาตต่อสาํนกังาน 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่น
ผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอื
นิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่
สองปี ก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรหิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบุิคคล 
ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิารหรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ
ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่สอง
ปี ก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 



ทัง้น้ี  ภายหลงัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถงึ 8 แลว้ กรรมการอสิระ
อาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได ้

 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ  
กรรมการอสิระดาํรงตําแหน่งวาระละ 3 ปี ไมเ่กนิ 3 วาระ โดยใหเ้ริม่นบัวาระตัง้แต่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่1/2554 เป็นตน้ไป  
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กรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

 
 
นายพรชยั รจิุประภา 
อาย ุ60 ปี 
 
สญัชาติ ไทย 
วฒิุการศึกษา/การอบรม ปรญิญาเอก Regional Economics, University of Pennsylvania, U.S.A. 
 ปรญิญาโท Regional Economics, University of Pennsylvania, U.S.A. 
 รฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
 ปรญิญาตร ีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปรญิญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที ่41 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย  
ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั  
ม.ค. 2552-ปจัจบุนั ประธานกรรมการบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
เม.ย. 2553-ปจัจุบนั ประธานกรรมการลงทุน บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  
 กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไมม่ ี
 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน จาํนวน  2  แหง่ 
ต.ค. 2553-ปจัจบุนั ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ต.ค. 2549-ปจัจบุนั ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
 กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ
บรษิทั 

ไมม่ ี

ประสบการณ์  
2549- ก.ย. 2553 ปลดักระทรวงพลงังาน 
2546-2549 รองปลดักระทรวงพลงังาน 
2542-2546 รองเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 
ผลงานปี 2554-มี.ค. 2555  ปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานกรรมการของบรษิทัและประธานคณะกรรมการลงทุน  
  อุทศิเวลาและใหค้วามสนใจกบับรษิทัอยา่งเตม็ที ่ และรว่มการประชุมของบรษิทั

สมํ่าเสมอ 
  ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัโดยเฉพาะดา้นวศิวกรรมและ

การบรหิารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า 



ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5  ปีทีผ่า่นมา 
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
กรรมการ 

3 ปี 2 เดอืน 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ วาระที ่1 : มกราคม 2552 - เมษายน 2552 
 วาระที ่2 : เมษายน 2552 - การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2555 
การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

การเข้าประชมุในปี 2554 คณะกรรมการบรษิทั :  จดัการประชุม 7 ครัง้ เขา้ประชุม 7 ครัง้ 
 คณะกรรมการลงทุน  :  จดัการประชุม 11 ครัง้ เขา้ประชุม 11 ครัง้ 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้นายพรชยั รุจปิระภากลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกี  
1  วาระ เน่ืองจากนายพรชยั รุจปิระภา มคีุณสมบตักิรรมการตามทีบ่รษิทักําหนดไว ้
มภีาวะผูนํ้า รอบรูใ้นภารกจิของบรษิทั และไดอุ้ทศิเวลาใหก้บัการกํากบัดูแลกจิการ
ของบรษิทั รวมทัง้มผีลการประเมนิกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑด์ ีซึ่งการไดร้บั
เลอืกตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะช่วยสรา้งความต่อเน่ืองในการ
กาํกบัดแูลกจิการ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั  

 

 



กรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 
 

 
 
นายกลิุศ สมบติัศิริ 
อาย ุ48 ปี 
 
สญัชาติ ไทย 
วฒิุการศึกษา/การอบรม ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ University of Southern California, USA  
 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร์ สาขาการคลงัสาธารณะ San Diego State 

University, USA  
 ปรญิญาตรศีลิปศาสตร ์สาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่10 จากสถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Directors Accreditation Program  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั 
ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั  
ธ.ค. 2554-ปจัจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
ธ.ค. 2554-ปจัจุบนั กรรมการกํากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม บรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั 

(มหาชน) 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  
 กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน จาํนวน 1 แหง่ 
2552-ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั หลกัทรพัยก์องทุนรวมกรงุไทย จาํกดั 
 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน จาํนวน  2  แหง่ 
ต.ค. 2554-ปจัจบุนั ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 
2554-ปจัจุบนั กรรมการ การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
 กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ
บรษิทั 

ไมม่ ี

ประสบการณ์  
2553- ก.ย. 2554 ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลงั 
2551-ก.พ. 2553 รองผูอ้าํนวยการ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
2550- ส.ค. 2551 ผูอ้าํนวยการสาํนกับรหิารเงนิตรา กรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลงั 
ผลงานปี 2554-มี.ค. 2555  ปฏบิตัหิน้าที่กรรมการของบรษิทัและกรรมการกํากบัดูแลและความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม  
  อุทศิเวลาและใหค้วามสนใจกบับรษิทัอยา่งเตม็ที ่ และรว่มการประชุมของบรษิทั

สมํ่าเสมอ 
  ใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัโดยเฉพาะดา้นการเงนิและ

เศรษฐกจิ 



ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5  ปีทีผ่า่นมา 
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
กรรมการ 

4 เดอืน 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ วาระที ่1 : ธนัวาคม 2554 - การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2555 
การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

การเข้าประชมุในปี 2554 คณะกรรมการบรษิทั :  จดัการประชุม 1 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  :  จดัการประชุม 1 

ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ (เดอืนมกราคม-มนีาคม 2555) 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนในการเสนอใหน้ายกุลศิ สมบตัศิริกิลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกี  1  
วาระ เน่ืองจากนายกุลศิ สมบตัิศิรมิคีุณสมบตัิกรรมการตามที่บรษิัทกําหนดไว้ มี
ภาวะผู้นํา รอบรู้ในภารกิจของบรษิทั และได้อุทศิเวลาให้กบัการกํากบัดูแลกจิการ
ของบรษิทั รวมทัง้มผีลการประเมนิกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑด์ ีซึ่งการไดร้บั
เลอืกตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะช่วยสรา้งความต่อเน่ืองในการ
กาํกบัดแูลกจิการ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั  

 



กรรมการอิสระท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 
 

 
 
นายธนพิชญ ์มลูพฤกษ์ 
 อาย ุ63 ปี 
 
สญัชาติ ไทย 
วฒิุการศึกษา นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมกฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา พ.ศ. 2515 
 นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Directors Certification Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย 
ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 
ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั  
เม.ย. 2550-ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
ก.ย. 2551-ปจัจบุนั กรรมการตรวจสอบ 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  

 กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน จาํนวน 1 แหง่ 
2552-ปจัจุบนั บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน จาํนวน 2 แหง่ 
2554-ปจัจุบนั อยัการอาวโุส ฝา่ยคดพีเิศษ สาํนกังานอยัการสงูสดุ 
2548-ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั ขนสง่ จาํกดั (บขส.) 
 กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 
ไมม่ ี

ประสบการณ์  
2552-2554 อธบิดอียัการ ฝา่ยคดพีเิศษ สาํนกังานอยัการสงูสดุ 
2548-2552 อธบิดอียัการ ฝา่ยคดเีศรษฐกจิและทรพัยากร สาํนกังานอยัการสงูสดุ 
ผลงานปี 2554-มีนาคม 2555  ปฏบิตัหิน้าที่กรรมการอสิระของบรษิทัและกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานให้

บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ มรีะบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล ดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรพัย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   รวมทัง้พิจารณา
คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 



  อุทศิเวลาและใหค้วามสนใจกบับรษิทัอยา่งเตม็ที ่ และรว่มการประชุมของบรษิทั
สมํ่าเสมอ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5  ปีทีผ่า่นมา 
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง
กรรมการ 

5 ปี 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ วาระที ่1 : เมษายน 2550- เมษายน 2552 
 วาระที ่2 : เมษายน 2552-การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2555 
การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

การเข้าประชมุในปี 2554 คณะกรรมการบรษิทั :  จดัการประชุม 7 ครัง้ เขา้ประชุม 6 ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  :  จดัการประชุม 17 ครัง้ เขา้ประชุม 17 ครัง้ 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนในการเสนอใหน้ายธนพชิญ์ มูลพฤกษ์ กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง
อกี  1  วาระ เน่ืองจากนายธนพชิญ์ มลูพฤกษ์ มคีุณสมบตักิรรมการตามทีบ่รษิทั
กําหนดไว ้มภีาวะผูนํ้า รอบรูใ้นภารกจิของบรษิทัและมคีวามเป็นอสิระจากผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่และฝ่ายบริหาร และได้อุทิศเวลาให้กับการกํากบัดูแลกิจการของบริษัท 
รวมทัง้มผีลการประเมนิกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ด ีซึ่งการไดร้บัเลอืกตัง้ให้
ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะช่วยสรา้งความต่อเน่ืองในการกํากบัดูแล
กจิการ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั  

 
ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 
 ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทั

รว่ม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (นบัรวมบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรพัย)์ 
ไมเ่กนิ 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร 
กรรมการทีท่ําหน้าทีร่บัผดิชอบเยีย่งผูบ้รหิาร และกรรมการทีม่อีํานาจลงนามผกูพนั เวน้แต่แสดงไดว้า่เป็น
การลงนามผูกพนัตามรายการที่คณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการราย
อื่น) ลกูจา้ง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ/ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
รว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั (บรษิทัยอ่ยตัง้แต่  2  บรษิทัขึน้ไปทีม่บีรษิทัใหญ่เป็นบรษิทัเดยีวกนั)  หรอื
นิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปี 

ไมเ่ป็น 

 ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา
มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจควบคุม 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

ไมเ่ป็น 

 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคย
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระหรอืผู้บรหิารของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วมหรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

ไมม่ ี

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบุิคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของ
สาํนักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบุิคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัทีย่ ื่นคาํขอ
อนุญาตต่อสาํนกังาน 

ไมเ่ป็น 

 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรหิารเกนิกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอื
นิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบุิคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อื

ไมเ่ป็น 



หุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิารหรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ
สาํนกังาน 

 ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

ไมเ่ป็น 

 ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั ใช ่



กรรมการอิสระท่ีเสนอให้แต่งตัง้ใหม่ 
 

 
นายสรจกัร  เกษมสวุรรณ  
อาย ุ57 ปี 
 
สญัชาติ ไทย 
วฒิุการศึกษา ปรญิญาเอกทางนิตศิาสตร ์(Ph.D.)  London School of Economics, University of 

London, UK 
 ปรญิญาโททางนิตศิาสตร ์(LL.M.)  University College, London, University of 

London, UK 
 ปรญิญาตรเีกยีรตนิิยมทางนิตศิาสตรแ์ละรฐัศาสตร ์  University College of Wales, 

Aberystwyth, UK 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 22 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 
 สถาบนัพระปกเกลา้ ปปร. 5 
ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 
ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั ไมม่ ี
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  

 กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน จาํนวน 1 แหง่ 
 ประธานกรรมการ บรษิทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 
 กิ จ ก า ร ที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท จ ด

ทะเบยีน 
จาํนวน 8 แหง่ 

 ประธานหลกัสตูรศลิปศาสตร์มหาบณัฑติสนัตภิาพศกึษาและการทูต มหาวทิยาลยั
สยาม 

 เลขาธกิาร  สมาพนัธส์มาคมภาพยนตรแ์หง่ชาต ิ
 ผูอ้าํนวยการ  สมาคมผูส้รา้งภาพยนตรแ์หง่สหรฐัอเมรกิา (ประเทศไทย) 
 ผูอ้ํานวยการโครงการ  Institute for Global Law and Policy  คณะนิตศิาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 กรรมการ ภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์แหง่ชาต ิ
 ทีป่รกึษา มลูนิธสินุทราภรณ์ 
 รองประธาน มลูนิธสิถาบนัการต่างประเทศสราญรมย ์
 รองประธาน มลูนิธสิวสัดกิารนกัแสดงอาวโุส 

 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บรษิทั 

ไมม่ ี

ประสบการณ์  
2553  - 2554 ทีป่รกึษารฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร (นางสาวนรศิรา ชวาล ตนัพพิทัธ)์ 
2552  - 2553 อธกิารบด ีมหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์ 



2550 - 2552 ผู้อํานวยการบรหิาร สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพฒันา (องค์การ
มหาชน) 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5  ปีทีผ่า่นมา 
 

ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

 ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (นบัรวมบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรพัย)์ 

ไมเ่กนิ 

 ไม่มสีว่นร่วมในการบรหิารงานในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทั  รวมทัง้ไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจําจากบรษิทั บรษิทัในเครอื  
บรษิทัรว่ม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

ไมม่ ี

 ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบดิา
มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจควบคุม 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

ไมเ่ป็น 

 ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงนิและบรหิารงานของบรษิทั 
บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั และรวมถงึไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีใน
ลกัษณะดงักล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ ยกเว้น
คณะกรรมการของบรษิทัไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบแลว้เหน็วา่ การเคยมผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีนัน้จะ
ไมม่ผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระของกรรมการอสิระ 

ไมม่ ี

 ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

ไมเ่ป็น 

 สามารถปฏบิตัหิน้าที่และแสดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบรษิทัไดโ้ดยอสิระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บรหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ
บรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักลา่ว 

ใช ่

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัชหีรอืทีป่รกึษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ/ระบุขนาด
รายการ (ถา้ม)ี 

ไมม่ ี

 



กรรมการอิสระท่ีเสนอให้แต่งตัง้ใหม่ 
 
 

 
 
นายพงศธร คณุานุสรณ์ 
อาย ุ60 ปี 
 
สญัชาติ ไทย 
วฒิุการศึกษา/การอบรม ปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  North Texus State University, Denton, Texus 
 ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
 หลกัสตูรผูบ้รหิารสถาบนัการเงนิ รุน่ 1 (Mini MBA)  โครงการความรว่มมอืระหวา่ง

สมาคมบรษิทัเงนิทุนน กบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 หลกัสตูรการกํากบัดแูลกจิการสาํหรบักรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิ 

และองคก์รมหาชน (PDI รุน่ที ่2) 
 หลกัสูตรการบรหิารทรพัยากรการจดัการอย่างมปีระสทิธิผล (Advanced Grid 

Seminar : Effective Resources Management) 
 หลกัสตูรการควบคุมภายใน และประเมนิผลการควบคุมภายใน 
 หลกัสูตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนับสนุนทาง

การเงนิแก่การก่อการรา้ย (AML/CFT) 
 หลกัสตูร Islamic Banking and Finance 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
 หลกัสตูร Director Certification Program (DAP) รุน่ 104 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 
 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP26/2009) สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 
ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 
ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั ไมม่ ี
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  

 กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน จาํนวน 1 แหง่ 
 กรรมการ  บรษิทั อมานะฮ ์ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) 
 กิ จ ก า ร ที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท จ ด

ทะเบยีน 
จาํนวน 4 แหง่ 

 กรรมการ  การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 
 ประธานพนัธกจิการคลงัและทรพัยส์นิ  สภาครสิตจกัรแหง่ประเทศไทย 
 ประธานกรรมการอาํนวยการ  โรงพยาบาลกรงุเทพครสิเตยีน 
 เป็นผูอ้ยูใ่นบญัชรีายชื่อ กรรมการรฐัวสิาหกจิ 

 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บรษิทั 

ไมม่ ี



ประสบการณ์  
ม.ีค. 2548 – ก.ย. 2554 รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
ม.ิย. 2553 – ม.ค. 2554 ประธานกรรมการ  บรษิทั แคท ไวรเ์ลส เน็ตเวคิ จาํกดั 

 กรรมการบรษิทั แคท โมบาย จาํกดั 
 กรรมการบรษิทั แคท คอนแทค เซน็เตอร ์จาํกดั 

เม.ย. 2551 – ก.ย. 2552 กรรมการบรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย ์จาํกดั 
การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5  ปีทีผ่า่นมา 
 
ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

 ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืนิตบุิคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 ตาม
กฎหมายหลกัทรพัย)์ 

ไมเ่กนิ 

 ไมม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทั  รวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรอืที่ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดือนประจําจาก
บรษิทั บรษิทัในเครอื  บรษิทัรว่ม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

ไมม่ ี

 ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่
เป็นบดิามารดา คู่สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ี
อาํนาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัหรอื
บรษิทัยอ่ย 

ไมเ่ป็น 

 ไม่มผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้ในดา้นการเงนิและบรหิารงานของ
บรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั และรวมถงึไมม่ผีลประโยชน์หรอื
ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนได้ร ับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
กรรมการอสิระ ยกเวน้คณะกรรมการของบรษิทัไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบแลว้เหน็ว่า การเคยมี
ผลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีนัน้จะไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที่และการใหค้วามเหน็ที่เป็น
อสิระของกรรมการอสิระ 

ไมม่ ี

 ไม่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการของบรษิทั ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

ไมเ่ป็น 

 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทัไดโ้ดยอสิระ โดยไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้รหิารหรอื
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักลา่ว 

ใช ่

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัชหีรอืทีป่รกึษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ/ระบุ
ขนาดรายการ (ถา้ม)ี 

ไมม่ ี

  
 


