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กรรมการอิสระท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

 
นายธนพิชญ ์มลูพฤกษ์ 
อาย ุ 65 ปี 
  

สญัชาติ ไทย 
  

วฒิุการศึกษา - นิตศิาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมกฎหมายแหง่เนตบิณัฑติสภา 
- นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Audit Committee and Continuing Development Program, 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management, สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management,  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting, สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function, สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

  

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 
  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก 25 เม.ย. 2550 (ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2550) 
  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสดุ 25 เม.ย. 2555 (ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555) 
  

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 8 ปี 
 
 
 
 
 
 

 



วาระการดาํรงตาํแหน่ง* วาระที ่1:  
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2550 – การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2552 
 

วาระที ่2:  
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2552 – การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 
 

วาระที ่3:  
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 – การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 

  

*คณะกรรมการบริษทัในการประชมุครัง้ท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2554 มีมติให้กาํหนดวาระกรรมการอิสระไว้
ไม่เกิน 3 วาระ (9 ปี)  โดยให้เร่ิมนับวาระตัง้แต่วนัประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2554 เป็นต้นไป เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อ
กรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งอยู่    
 

ดงันัน้ วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของนายธนพิชญ ์มลูพฤกษ์ เมื่อนับตัง้แต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2554 จึงนับได้เท่ากบั 2 วาระ ดงัน้ี  
 วาระท่ี 1: การประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2552 – การประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 
 วาระท่ี 2: การประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 – การประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 
  

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  

 กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไมม่ ี

 กจิการและหน่วยงานอื่น 
ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

1 แห่ง 
- อยัการอาวโุส, สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

  

ประสบการณ์  
2552 – 2557 กรรมการ, บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
2548 – 2557 กรรมการ, บรษิทั ขนสง่ จาํกดั 
2552 - 2554 อธบิดอียัการ สาํนกังานคดพีเิศษ, สาํนกังานอยัการสงูสดุ 
2551 - 2554 กรรมการ, การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย  
2551 – 2552 กรรมการ, สาํนกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
2548 – 2552 อธบิดอียัการ ฝา่ยคดเีศรษฐกจิและทรพัยากร, สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

2551  กรรมการบรหิารกจิการ, องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ 
2550 - 2551 กรรมการ, องคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 

 

ผลงานปี 2557 – มี.ค.2558 - ปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานกรรมการตรวจสอบ 

- อุทศิเวลาในการบรหิารและกํากบัดูแลบรษิทัอย่างเตม็ที ่และร่วมประชุมของ



บรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ 
  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 
  

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

  

การเข้าประชมุในปี 2557  - คณะกรรมการบรษิทั: จดัการประชมุ 12 ครัง้ เขา้ประชุม 12 ครัง้  
(คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ: จดัการประชมุ 16 ครัง้ เขา้ประชมุ 16 ครัง้  
(คดิเป็นรอ้ยละ 100)  

  

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ

ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอาย ุเพศ ความรู ้และความสามารถ และ 

4. องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยูใ่น
คณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ (Board 
Skill Matrix) 

  

เหตผุลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนในการเสนอให ้นายธนพชิญ์ มลูพฤกษ ์กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอสิระอกี 1  วาระ เน่ืองจาก นายธนพชิญ ์มลูพฤกษ ์มคีณุสมบตัิ
กรรมการตรงตามนิยามกรรมการอสิระทีบ่รษิทักาํหนดไว ้มคีวามเป็นอสิระจากผู้
ถอืหุน้รายใหญ่และฝา่ยบรหิาร มคีวามรอบรูใ้นดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและ
สามารถอุทศิเวลาใหก้บัการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั อกีทัง้ในระหวา่งทีด่าํรง
ตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายธนพชิญ ์ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้คีรบถว้น
ตามทีก่าํหนดในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั ซึง่การไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระอกี  1  
วาระจะชว่ยสรา้งความต่อเน่ืองในการกาํกบัดแูลกจิการซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั 

 
 
 
 
 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

ข้อกาํหนด คณุสมบติั 
ถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้และสดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง  ไมไ่ดถ้อืหุน้ใน

บรษิทั 
มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ในช่วง 2 ปีทีผ่า่นมา 

 

 เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน เป็นพนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ ไม่เป็น 

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืทีป่รกึษาทางกฎหมาย ไม่เป็น 

 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
  

ไมม่ ี

มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย กบักรรมการ, ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย  
 

ไมม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรรมการอิสระท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 
 

 
นายพงศธร คณุานุสรณ์ 

อาย ุ 63 ปี 
  

สญัชาติ ไทย 
  

วฒิุการศึกษา - บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ, North Texas State University, Denton, Texas 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารสถาบนัการเงนิ (Mini MBA), สมาคมบรษิทัเงนิทุนและ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 - บรหิารธรุกจิบณัฑติ, มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Audit Committee Program, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย 

- หลกัสตูรการกาํกบัดแูลกจิการสาํหรบักรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของ
รฐัวสิาหกจิ และองคก์รมหาชน 

  

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 
  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก 25 เม.ย. 2555 (ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555) 
  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสดุ 25 เม.ย. 2555 (ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555) 
  

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี  
  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง วาระที ่1:  
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 – การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 

  

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

 



ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั  

 กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไมม่ ี

 กจิการและหน่วยงานอื่น 
ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

 

3 แห่ง 
- ประธานกรรมการอาํนวยการ, โรงพยาบาลกรงุเทพครสิเตยีน 
- กรรมการ, มลูนิธศิุภนิมติแหง่ประเทศไทย 
- ประธานพนัธกจิการคลงัและทรพัยส์นิ, สภาครสิตจกัรแหง่ประเทศไทย 

 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

  

ประสบการณ์  
2555 – 2557 กรรมการ, การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 
2554 – 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบการดาํเนินงานดา้นบญัชกีารเงนิตรวจสอบและ

ทรพัยส์นิ, สภาครสิตจกัรแหง่ประเทศไทย 
2554 – 2557 กรรมการบรหิารกองทนุพฒันามลูนิธแิหง่สภาครสิตจกัรแหง่ประเทศไทย,  

สภาครสิตจกัรแห่งประเทศไทย 
2554 –  2556 กรรมการ, บรษิทั อมานะฮ ์ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) 
2553 –  2554 ประธานกรรมการ, บรษิทั แคท ไวรเ์ลส เน็ตเวคิ จาํกดั 
2553 – 2554 กรรมการ, บรษิทั แคท โมบาย จาํกดั 
2553 – 2554 กรรมการ, บรษิทั แคท คอนแทค เซน็เตอร ์จาํกดั 
2551 – 2552 กรรมการ, บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จาํกดั 
2548 – 2554 รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส, ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

  

ผลงานปี 2557- มี.ค. 2558 
 
 

- ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการตรวจสอบ 

- อุทศิเวลาในการบรหิารและกาํกบัดูแลบรษิทัและบรษิทัในกลุ่มอย่างเตม็ที ่และ

รว่มประชมุของบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ 

  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 
  

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 

การเข้าประชมุในปี 2557  - คณะกรรมการบรษิทั: จดัการประชมุ 12 ครัง้ เขา้ประชุม 12 ครัง้  

(คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
- คณะกรรมการตรวจสอบ: จดัการประชมุ 16 ครัง้ เขา้ประชมุ 16 ครัง้  

(คดิเป็นรอ้ยละ 100)  
 
 
 
 
 
 

 



หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ

ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอาย ุเพศ ความรู ้และความสามารถ และ 

4. องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยูใ่น

คณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ (Board 

Skill Matrix) 

  

เหตผุลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว เห็นชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายพงศธร คุณานุสรณ์ กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอสิระอกี  1  วาระ เน่ืองจาก นายพงศธร คุณานุสรณ์ มี
คุณสมบตัิกรรมการตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บรษิทักําหนดไว ้มคีวามเป็น
อสิระจากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบรหิาร มคีวามรอบรูแ้ละประสบการณ์ในด้าน
บญัช ีการเงนิ และการบรหิารธุรกิจ และสามารถอุทศิเวลาให้กบัการกํากบัดูแล
กจิการของบรษิทั ซึง่การไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระอกี  1  วาระ
จะชว่ยสรา้งความต่อเน่ืองในการกาํกบัดแูลกจิการและจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

ข้อกาํหนด คณุสมบติั 
ถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้และสดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง  ไมไ่ดถ้อืหุน้ใน

บรษิทั 
มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ในช่วง 2 ปีทีผ่า่นมา 

 

 เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน เป็นพนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ ไม่เป็น 

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืทีป่รกึษาทางกฎหมาย ไม่เป็น 

 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
 

ไมม่ ี

มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบักรรมการ, ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย  
 

ไมม่ ี

 



กรรมการอิสระท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

 
นายโชติชยั เจริญงาม 

อาย ุ 51 ปี 
  

สญัชาติ ไทย 
  

วฒิุการศึกษา - Ph.D. (Construction Engineering and Project Management), University 
of Texas at Austin ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 - M.Sc. (Construction Engineering and Project Management), University 
of Kansas ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 - วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา) (เกยีรตนิิยม), สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุร ี

  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program, สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

  

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 
  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก 1 ธ.ค. 2556 
  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสดุ 1 ธ.ค. 2556 
  

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 1 ปี 4 เดอืน 
  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง วาระที ่1: 1 ธ.ค. 2556 – การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 
  

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั  กรรมการอสิระ, กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการ
กาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  

 กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไมม่ ี

 กจิการและหน่วยงานอื่น 
ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

1 แห่ง 
- รองศาสตราจารย ์ภาควชิา Construction Engineering and Infrastructure 

Management, คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชยี (AIT) 

 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

  

ประสบการณ์  
2545 – 2556 ทีป่รกึษาพฒันาระบบงบประมาณ สาํนกังบประมาณ สาํนกันายกรฐัมนตร ี

  

ผลงานปี 2557 - มี.ค. 2558 - ปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

- อุทศิเวลาและใหค้วามสนใจกบับรษิทัอยา่งเตม็ที ่
- ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั 

รวมถึงให้ขอ้เสนอแนะในด้านการลงทุน การพฒันาโครงการและการพฒันา
บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ 

  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 
 

  

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 
 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
 

  

การเข้าประชมุในปี 2557  - คณะกรรมการบรษิทั: จดัการประชมุ 12 ครัง้ เขา้ประชุม 12 ครัง้  

(คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
- คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน: จดัการประชุม 8 ครัง้  

เขา้ประชมุ 8 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม: จดัการประชุม  
3 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 66.67)  

  

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ

ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอาย ุเพศ ความรู ้และความสามารถ และ 



4.  องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ(Board Skill 
Matrix) 

  

เหตผุลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น 
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว เห็นชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนในการเสนอให ้นายโชตชิยั เจรญิงาม กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง
อกี  1  วาระ เน่ืองจาก นายโชตชิยั เจรญิงาม มคีุณสมบตักิรรมการตรงตามนิยาม
กรรมการอสิระทีบ่รษิทักําหนดไว ้มคีวามเป็นอสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่และฝ่าย
บรหิาร รวมทัง้มคีวามรอบรูแ้ละประสบการณ์ในการกํากบัดูแลกจิการ และไดอุ้ทศิ
เวลาใหก้บัการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการของบรษิทั ซึง่การไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้าํรง
ตําแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะช่วยสรา้งความต่อเน่ืองในการกํากบัดแูลกจิการ 
ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

 
 
ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

ข้อกาํหนด คณุสมบติั 
ถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้และสดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง  ไมไ่ดถ้อืหุน้ใน

บรษิทั 
มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ในช่วง 2 ปีทีผ่า่นมา 

 

 เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน เป็นพนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ ไม่เป็น 

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืทีป่รกึษาทางกฎหมาย ไม่เป็น 

 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
  

ไมม่ ี

มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย กบักรรมการ, ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย  
 

ไมม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

 

นายสมบติั ศานติจารี 

อาย ุ 65 ปี 
  

สญัชาติ ไทย 
  

วฒิุการศึกษา - วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ(วศิวกรรมเครือ่งกล), Lamar University           
รฐัเทก็ซสั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program, สมาคมสง่เสรมิสถาบนั 
กรรมการบรษิทัไทย  

- หลกัสตูร Role of Chairman Program, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย 

  

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 
  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก 29 ก.ย. 2557 
  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสดุ 29 ก.ย. 2557 
  

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 7 เดอืน 
  

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ วาระที ่1: 29 ก.ย. 2557 – การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 
  

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั  ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการลงทนุ 
  

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั  

 กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไมม่ ี

 กจิการและหน่วยงานอื่น 
ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

2 แห่ง 
- กรรมการผูท้รงคณุวฒุ,ิ คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

- กรรมการผูท้รงคณุวฒุ,ิ คณะกรรมการสถาบนับรหิารกองทนุพลงัง 
 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 
ไมม่ ี



ประสบการณ์  
2557 ประธานกรรมการ, การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

2556 – 2557 ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่,ี บรษิทั กนักุล เอน็จเินียริง่ จาํกดั (มหาชน) 
2555 – 2557 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ,   บรษิทั  กนักุล  เอน็จเินียริง่  จาํกดั 

(มหาชน) 
2553 – 2555 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ, บรษิทั ปตท.เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 
2551 – 2552 ประธานกรรมการ และ ทีป่รกึษาคณะกรรมการ,  บรษิทั  ผลติไฟฟ้าราชบุร ี      

โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
2549 – 2552 กรรมการ, บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
2551 – 2555 กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุ,ิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
2551 – 2555 อนุกรรมการคณะกรรมการป้องกนัการทุจรติภาครฐัวสิาหกจิและเอกชน, 

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ
2551 – 2552 ประธานกรรมการ, บรษิทั กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
2550 – 2552 ผูว้่าการ, การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

  

ผลงานปี 2557 - มี.ค. 2558 - ปฏบิตัิหน้าที่ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการคณะกรรมการ
ลงทุน 

- อุทศิเวลาและใหค้วามสนใจกบับรษิทัอย่างเต็มที ่และร่วมประชุมของบรษิทั
อย่างสมํ่าเสมอ 

- ใหข้อ้เสนอเกีย่วกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัโดยเฉพาะดา้นวศิวกรรม และ
กลุ่มธุรกจิไฟฟ้า 

  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 
  

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
 

  

การเข้าประชมุในปี 2557  - คณะกรรมการบรษิทั: จดัการประชมุ 4 ครัง้ เขา้ประชุม 4 ครัง้  
(คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- คณะกรรมการลงทนุ: จดัการประชมุ 4 ครัง้ เขา้ประชุม 4 ครัง้  
(คดิเป็นรอ้ยละ 100)  

  

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ
ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทั 
3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอาย ุเพศ ความรู ้และความสามารถ และ 
4. องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยูใ่น



คณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ (Board 
Skill Matrix) 

  

เหตผุลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็นกรรมการ คณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว เห็นชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนในการเสนอให ้นายสมบตั ิศานตจิาร ีกลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง
อกี  1  วาระ เน่ืองจาก นายสมบตั ิศานตจิาร ีมคีุณสมบตักิรรมการตามทีบ่รษิทั
กําหนดไว ้มคีวามรอบรูด้า้นวศิวกรรม และธุรกจิไฟฟ้า ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการ
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ซึง่การไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ 
จะชว่ยสรา้งความต่อเน่ืองในการกาํกบัดแูลกจิการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

 

นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร ์

อาย ุ 60 ปี 
  

สญัชาติ ไทย 
  

วฒิุการศึกษา อกัษรศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษ), มหาวทิยาลยัศลิปากร 
  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไมม่ ี
  

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 
  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก 1 ม.ค. 2558 
  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสดุ 1 ม.ค. 2558 
  

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 4 เดอืน 
  

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ วาระที ่1: 1 ม.ค. 2558 – การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 
  

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการบรษิทั และกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
  

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั  

 กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน ตลท. ไมม่ ี

 กจิการและหน่วยงานอื่น 
ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

1 แห่ง 
- อธบิดกีรมเชือ้เพลงิธรรมชาต,ิ กระทรวงพลงังาน 

 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

  

ประสบการณ์  
2556 – 2557 รองอธบิดกีรมเชือ้เพลงิธรรมชาต,ิ กระทรวงพลงังาน 
2551 – 2556 ผูอ้ํานวยการสาํนกับรหิารกลางกรมเชือ้เพลงิธรรมชาต,ิ กระทรวงพลงังาน 



ผลงานปี 2557 – มี.ค. 2558 - ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับการกํากับดูแลของบริษัทอย่างเต็มที่ ให้
ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ และรว่มประชมุของบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ  

  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 
  

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
 

  

การเข้าประชมุ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2558 
ถึงวนัท่ี 28 ก.พ. 2558 (เน่ืองจากไดร้บั
แต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการมผีลตัง้แต่วนัที ่1 
ม.ค. 2558) 

- คณะกรรมการบรษิทั: จดัการประชมุ 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้  
(คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม: จดัการประชมุ 1 
ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100)  

  

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ
ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทั 
3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอาย ุเพศ ความรู ้และความสามารถ และ 
4. องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยูใ่น

คณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ (Board 
Skill Matrix) 

  

เหตผุลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็นกรรมการ คณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว เห็นชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งอกี  1  วาระ เน่ืองจาก นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์มคีุณสมบตักิรรมการ
ตามทีบ่รษิทักําหนดไว ้มคีวามรอบรูด้า้นธุรกจิพลงังานอย่างยาวนาน ซึง่การไดร้บั
เลอืกตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะช่วยทาํใหก้ารกาํกบัดแูลกจิการมี
ความแขง็แกรง่มากยิง่ขึน้ 

 



                              สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

 
บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ไดก้ําหนดนิยามกรรมการอสิระใหเ้ขม้งวดกวา่ขอ้กําหนดขัน้ตํ่าของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี   

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (นับรวมบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมาย
หลกัทรพัย)์ 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร 
กรรมการที่ทําหน้าที่รบัผดิชอบเยีย่งผูบ้รหิาร และกรรมการที่มอีํานาจลงนามผูกพนั เวน้แต่แสดงไดว้่า
เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลงนามรว่มกบักรรมการ
รายอื่น) ลกูจา้ง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ/ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั (บรษิทัย่อยตัง้แต่  2  บรษิทัขึน้ไปที่มบีรษิทัใหญ่เป็นบรษิทั
เดยีวกนั)  หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กวา่สองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา
มารดา คู่สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอื
เคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระหรอืผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ
กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มหรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของ
สาํนกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัทีย่ ื่นคาํ
ขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรึกษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบุิคคล ให้
รวมถงึการเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บรหิารหรอืหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้
ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

ทัง้น้ี  ภายหลงัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถงึ 8 แลว้ กรรมการอสิระอาจ
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทั



รว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (collective 
decision) ได ้

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


