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กรรมการท่ีเสนอให้ด ารงต าแหน่งอีก 1 วาระ 

 
ศ. ดร. อญัญา ขนัธวิทย ์

อาย ุ 57 ปี 
สญัชาติ ไทย 
วฒิุการศึกษา - ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาบรหิารธุรกจิระหว่างประเทศและการเงนิ  

Stern School of Business New York University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- ปรชัญามหาบณัฑติ (เกยีรตนิิยม) สาขาบรหิารธุรกจิระหว่างประเทศและ

การเงนิ Stern School of Business New York University  
ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญามหาบณัฑติ (เกยีรตนิยิม) สาขาวทิยาศาสตรก์ารจดัการขนส่ง  
State University of New York, Maritime College ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาบณัฑติ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Risk Management: Issues for Boards สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Strategic Board Master Class สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Audit Committee Forum: “Strategic Audit Committee: Beyond 

Figure and Compliance” สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (19 เมษายน 2560) 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (19 เมษายน 2560) 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 
วาระการด ารงต าแหน่ง วาระที ่1:  

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 – 2563 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการก ากบัความเสีย่ง และกรรมการตรวจสอบ  
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ต าแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 1 แห่ง 
- กรรมการ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

• กจิการและหน่วยงานอื่น 
ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

9 แห่ง 
- กรรมการอ านวยการและประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก ากบัยุทธศาสตรแ์ละ

บรหิารความเสีย่ง การยาสบูแหง่ประเทศไทย 
- กรรมการในคณะกรรรมการอทุธรณ์ บรษิทั ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการในคณะกรรมการรางวลัคุณภาพแห่งชาต ิส านักงานรางวลัคุณภาพ

แห่งชาต ิ
- กรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะ 

กระทรวงการคลงั 
- อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- ศาสตราจารย ์สาขาวชิาการเงนิ และธนาคาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- กรรมการจดัท าบนัทกึขอ้ตกลง และประเมนิผลงานรฐัวสิาหกจิ 

กระทรวงการคลงั 
- กรรมการก่อตัง้ มลูนิธศิาสตราจารยส์งัเวยีน อนิทรวชิยั 

• กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา  
2559 – 2560 

 
2557 – 2561 
2557 – 2560 

 
2555 – 2561  

 

อนุกรรมการเพื่อศกึษาปัญหาการก ากบัดูแลสหกรณ์ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) 
กรรมการอ านวยการ โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั 
กรรมการรฐัวสิาหกิจ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง องคก์ารเภสชักรรม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลงั 

ความช านาญ / เช่ียวชาญ การเงนิ การตรวจสอบภายใน ระบบควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง และ
การวางแผนกลยทุธ ์ 

ผลงานปี 2562 – กมุภาพนัธ ์2563 ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น
ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่จดัตัง้ขึ้น
ใหม่ระหว่างปี เป็นวทิยากรในการอบรมความรู้อนัเป็นประโยชน์ต่อการศกึษา
โครงการต่างๆ ของฝ่ายบรหิารและการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั ช่วย
ส่งเสรมิการท างานของฝ่ายบรหิารดว้ยการชี้แนะแนวทางใหม่ๆ และตดิตามผล
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การท างานของฝ่ายบรหิารอย่างใกล้ชดิ โดยค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทั
และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกภาคส่วน  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 
การถือหุ้น/สดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีม ี
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

การเข้าประชุมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563  

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวนทัง้สิน้ 13 ครัง้:  
เขา้ประชมุ 13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนทัง้สิน้ 13 ครัง้:  
เขา้ประชมุ 13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชุมคณะกรรมการก ากบัความเสีย่ง จ านวนทัง้สิน้ 4 ครัง้: 
เขา้ประชมุ 4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คุณสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอทุศิใหก้บัการ
ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอายุ เพศ ความรู ้สญัชาต ิเชือ้ชาต ิ
และความสามารถ  

4. องคป์ระกอบของความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นทีจ่ าเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่
ในคณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามช านาญของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix) 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแล้ว เหน็ชอบใหเ้สนอ ศ. ดร. อญัญา ขนัธวทิย์ กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระอกี  1  วาระ เน่ืองจาก ศ. ดร. อญัญา ขนัธวทิย ์
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และ 
การตรวจสอบภายใน และไดน้ าความรูด้งักล่าวมาใชใ้นการก ากบัดแูลการท างาน
ของฝ่ายบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพ ใหข้อ้สงัเกตและค าแนะน าดา้นการเงนิและ 
การบริหารความเสี่ยงอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดงันัน้ การได้รบัเลือกตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะช่วยท าใหเ้อก็โกท าการลงทุนและด าเนิน
ธุรกจิไดอ้ย่างมัน่คง ซึง่เป็นผลดตี่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในทุกภาคส่วน 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 
ข้อก าหนด คณุสมบติั 

ถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้และสดัส่วนของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง  ไม่ไดถ้อืหุน้ในบรษิทั 
มคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี้กบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

- เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน เป็นพนักงาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ไม่เป็น 
- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืทีป่รกึษาทางกฎหมาย ไม่เป็น 
- มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ ไม่ม ี

มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบักรรมการ, ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย  

ไม่ม ี
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   กรรมการอิสระท่ีเสนอให้ด ารงต าแหน่งอีก 1 วาระ 

 
นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ 

อาย ุ 56 ปี 
สญัชาติ ไทย 
วฒิุการศึกษา - ปรญิญามหาบณัฑติ สาขานติศิาสตร ์(กฎหมายธุรกจิ) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 

- หลักสูตร Risk Management: Issues for Boards สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย 

- ห ลัก สู ต ร  ID Forum (Tough boardroom situations-ID share lessons 
learned) สมาคมส่งเสรมิสถาบนั กรรมการบรษิทัไทย 

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (19 เมษายน 2560) 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (19 เมษายน 2560) 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 
วาระการด ารงต าแหน่ง วาระที ่1:  

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 – 2563 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเสีย่ง 
ต าแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

• กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 3 แห่ง 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั แมสเทคลิง้ส ์จ ากดั 
- ทีป่รกึษา กลุ่มบรษิทั วฟีูดส ์
- ทีป่รกึษา กลุ่มบรษิทั ปิยสมบตั ิ

• กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา  



สิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 4 

 

2554 – 2559  
2554 – 2559 
2554 – 2559 
2554 – 2559  
2554 – 2559 
2554 – 2559 
2554 – 2559 

ทีป่รกึษา บรษิทั อเีอม็ซ ีจ ากดั (มหาชน) 
ทีป่รกึษา บรษิทั กรนีโรด จ ากดั 
ทีป่รกึษา กลุ่มบรษิทั เมโทร 
ทีป่รกึษา บรษิทั เบสทแ์ครอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูเ้ชีย่วชาญในวุฒสิภา 
ผูเ้ชีย่วชาญในรฐัสภา 
ผูเ้ชีย่วชาญในสภานิตบิญัญตั ิ

ความช านาญ / เช่ียวชาญ กฎหมาย การตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง  
การวางแผนกลยุทธ ์และการพฒันาบุคลากร  

ผลงานปี 2562 – กมุภาพนัธ ์2563 ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น
กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่จดัตัง้ขึ้นใหม่ในปี 
2562 โดยอุทศิเวลาอย่างเตม็ที ่และใหค้วามส าคญัในการพฒันาบรษิทัเพื่อสรา้ง
การเติบโตทีย่ ัง่ยนื นายไพศาลได้เขา้ร่วมประชุมทุกการประชุมอย่างสม ่าเสมอ 
รวมถงึใหค้วามช่วยเหลอืและค าแนะน าดา้นกฎหมายทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อ
บริษัท ทัง้ยังเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกรรมการต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 
การถือหุ้น/สดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีม ี
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
 

การเข้าประชุมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563  

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวนทัง้สิน้ 13 ครัง้:  
เขา้ประชมุ 13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนทัง้สิน้ 13 ครัง้:  
เขา้ประชมุ 13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชุมคณะกรรมการก ากบัความเสีย่ง จ านวนทัง้สิน้ 4 ครัง้: 
เขา้ประชมุ 4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คุณสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอทุศิใหก้บัการ
ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอายุ เพศ ความรู ้สญัชาต ิเชือ้ชาต ิ
และความสามารถ  

4. องคป์ระกอบของความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นทีจ่ าเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่
ในคณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามช านาญของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix) 
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เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ เนื่ องจาก นายไพศาล 
มหาพัณณาภรณ์  มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การตรวจสอบภายใน  
การบรหิารความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธ์ และการบรหิารและพฒันาบุคลากร 
ซึ่งนายไพศาลได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ผ่านค าชี้แนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาบรษิัท นอกจากนี้ ค าแนะน าของ นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ ยงัเป็น
อสิระ เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง โดยค านึงถงึความโปร่งใสและเป็นธรรม
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการได้รับเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอสิระอกี  1  วาระ จะช่วยใหเ้อก็โกด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างรอบคอบ ยัง่ยนื
และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ 

 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

ข้อก าหนด คณุสมบติั 
ถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้และสดัส่วนของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง  ไม่ไดถ้อืหุน้ในบรษิทั 
มคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี้กบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

- เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน เป็นพนักงาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ไม่เป็น 
- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืทีป่รกึษาทางกฎหมาย ไม่เป็น 
- มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ ไม่ม ี

มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบักรรมการ, ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย  

ไม่ม ี

 
  



สิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 4 

 

กรรมการท่ีเสนอให้ด ารงต าแหน่งอีก 1 วาระ 

 
นายโทชิโร ่คดุามะ 

อาย ุ 62 ปี 
สญัชาติ ญีปุ่่ น 
วฒิุการศึกษา - ปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมเครื่องกล Tokyo Institute of 

Technology ประเทศญีปุ่่ น 
- ปรญิญาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมเครื่องกล Tokyo Institute of Technology 

ประเทศญีปุ่่ น 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่ม ี
ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก 1 มถิุนายน 2562 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด 1 มถิุนายน 2562 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 8 เดอืน 
วาระการด ารงต าแหน่ง วาระที ่1:  

1 มถิุนายน 2562 – การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
ต าแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

• กจิการและหน่วยงานอื่น 
ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

2 แห่ง 
- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร JERA Asia Pte. Ltd. 
- เจา้หน้าทีบ่รหิารระดบัสงู JERA Co., Inc. 

• กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา  
2561 – 2562  
2559 – 2562  

 
2559  

 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ JERA Americas Inc. 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏบิตัหิน้าทีผู่อ้ านวยการใหญ่สายงานพฒันาธุรกจิ
ไฟฟ้า JERA Co., Inc. 
กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มปฏบิตักิารในประเทศและต่างประเทศ TEPCO Fuel & 
Power, Incorporated 



สิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 4 

 

2558 – 2559  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ปฏบิตัหิน้าทีเ่จา้หน้าทีบ่รหิารองคก์รระดบัสงู  
Fuel & Power Company, Tokyo Electronic Power Company 

ความช านาญ / เช่ียวชาญ ธุรกจิพลงังาน การวางแผนกลยุทธ ์และการพฒันาบุคลากร 
ผลงานปี 2562 – กมุภาพนัธ ์2563 ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

อย่างเต็มที่ โดยรับผิดชอบบทบาทการเป็นประธานในที่ประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ใส่ใจในรายละเอียด รบัฟังความคิดเห็นของกรรมการและฝ่าย
บรหิารอย่างเท่าเทยีมกัน ให้ความส าคญักบัการพฒันาตนเองของบุคลากรใน
บรษิัทอย่างทัว่ถึง รวมถึงให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิงานของคณะผู้บรหิาร โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มส่ีวนได้เสยีทุกภาค
ส่วน และอยู่บนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 
การถือหุ้น/สดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีม ี
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

การเข้าประชุมตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 
2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563  

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวนทัง้สิน้ 8 ครัง้:  
เขา้ประชมุ 8 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จ านวนทัง้สิน้ 5 
ครัง้: เขา้ประชมุ 5 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

-  
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 

1. คุณสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอทุศิใหก้บัการ
ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอายุ เพศ ความรู ้สญัชาต ิเชือ้ชาต ิ 
และความสามารถ  

4. องคป์ระกอบของความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นทีจ่ าเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่
ในคณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามช านาญของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix) 
 
 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายโทชโิร่ คุดามะ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายโทชิโร่ คุดามะ มีความ
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัในการ
พฒันาบรษิทัใหเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต  
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นอกจากนี้ นายโทชโิร่ คุดามะ มปีระสบการณ์ดา้นธุรกจิพลงังานในระดบัสากล 
จึงมีความรู้ความสามารถในธุรกิจพลงังานอย่างกว้างขวาง ดงันัน้ การได้รับ
เลอืกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะช่วยใหเ้อก็โกสามารถพฒันา
ไดอ้ย่างรอบดา้น บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ และก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผู้
ถอืหุน้และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในทุกภาคส่วน 
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กรรมการท่ีเสนอให้ด ารงต าแหน่งอีก 1 วาระ 

 
นายนาโอกิ ซึซึมิ 

อาย ุ 48 ปี 
สญัชาติ ญีปุ่่ น 
วฒิุการศึกษา - ปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา University of Kyoto ประเทศญีปุ่่ น 

- ปรญิญาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา University of Kyoto ประเทศญีปุ่่ น 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่ม ี
ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก 1 มถิุนายน 2562 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด 1 มถิุนายน 2562 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 8 เดอืน 
วาระการด ารงต าแหน่ง วาระที ่1:  

1 มถิุนายน 2562 – การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการ และกรรมการลงทุน  
ต าแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี
 

• กจิการและหน่วยงานอื่น 
ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

1 แห่ง 
- ผูบ้รหิารระดบัสงู กลุ่มงานพฒันาธุรกจิไฟฟ้าต่างประเทศและสาธารณูปโภค

ดา้นพลงังาน ฝ่ายพฒันาธุรกจิ  
JERA Co., Inc. 

• กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา  
2561 – 2562  

 
2559 – 2561  

ผูจ้ดัการทัว่ไป ธรุกจิไฟฟ้าต่างประเทศหน่วยที ่3 (อเมรกิา) กลุ่มงาน
สาธารณูปโภคดา้นพลงังาน JERA Co., Inc. 
รองผูจ้ดัการทัว่ไป ส านักงานส่งเสรมิการสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติร TEPCO Fuel 
& Power, Incorporated 
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ความช านาญ / เช่ียวชาญ ธุรกจิพลงังาน การวางแผนกลยทุธ ์และการพฒันาบุคลากร 
ผลงานปี 2562 – กมุภาพนัธ ์2563 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการลงทุน โดยพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ 

อย่างรอบคอบ ให้ข้อสังเกตในมุมมองที่หลากหลาย เข้าร่วมประชุมอย่าง
สม ่าเสมอ ทัง้ยงัใหค้วามสนใจและสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ขององคก์ร นอกจากนี้ 
ยงัให้ความส าคญักบัการเตบิโตของบรษิัทอย่างยัง่ยนื โดยใส่ใจการท างานของ
ฝ่ายบรหิาร และใหค้ าแนะน าแก่ฝ่ายบรหิารโดยค านึงถงึผลกระทบต่อบรษิทัและ
ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกภาคส่วนอย่างสม ่าเสมอ  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 
การถือหุ้น/สดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีม ี
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

การเข้าประชุมตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 
2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563  

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทัจ านวนทัง้สิน้ 8 ครัง้:  
เขา้ประชมุ 8 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชุมคณะกรรมการลงทุนจ านวนทัง้สิน้ 6 ครัง้: 
เขา้ประชมุ 6 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คุณสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอทุศิใหก้บัการ
ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอายุ เพศ ความรู ้สญัชาต ิเชือ้ชาต ิ
และความสามารถ  

4. องคป์ระกอบของความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นทีจ่ าเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่
ในคณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามช านาญของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix) 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ชอบใหเ้สนอ นายนาโอก ิซซึมึ ิกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายนาโอกิ ซึซึมิ มคีวามรอบรูใ้นดา้น
วศิวกรรมและธุรกจิพลงังานจากการท างานในธุรกจิดงักล่าวกบัองค์กรชัน้น าของ
ญี่ปุ่ น และสามารถน าความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาเอ็กโกได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ และใส่ใจในการก ากบัดูแล
การด าเนินงานของฝ่ายบรหิารอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ การได้รบัเลอืกตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีก  1  วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการลงทุนตามทิศ
ทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และสรา้งการเตบิโตใหแ้ก่บรษิทัไดอ้ย่างมัน่คง 
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กรรมการท่ีเสนอให้ด ารงต าแหน่งอีก 1 วาระ 

 

นายโทโมยกิู โอชิไอ 
อาย ุ 54 ปี 
สญัชาติ ญีปุ่่ น 
วฒิุการศึกษา - ปรญิญามหาบณัฑติ สาขาการจดัการและการออกแบบระบบ Keio 

University ประเทศญีปุ่่ น 
- ปรญิญาบณัฑติ สาขานติศิาสตร ์Keio University ประเทศญีปุ่่ น 
- University of Guadalajara ประเทศเมก็ซโิก (รฐับาลญีปุ่่ นส่งตวัไปศกึษา

เป็นระยะเวลา 1 ปี) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่ม ี
ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก 1 มถิุนายน 2562 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด 1 มถิุนายน 2562 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 8 เดอืน 
วาระการด ารงต าแหน่ง วาระที ่1:  

1 มถิุนายน 2562 – การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการ และกรรมการก ากบัความเสีย่ง 
ต าแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี
 

• กจิการและหน่วยงานอื่น 
ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

1 แห่ง 
- ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาโครงการ Kyuden International Corporation (KIC) 

• กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา  
2560 – 2561 
2559 – 2560  

 
 

ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายพฒันาโครงการ 2 Kyuden International Corporation (KIC) 
ผูช้่วยผูจ้ดัการ กลุ่มงานวางแผนธุรกจิ ฝ่ายธุรกจิต่างประเทศ Kyushu Electric 
Power Co., Inc. 
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2557 – 2559                                                                                                       ทีป่รกึษา ส านักงานนโยบายและกลยุทธJ์apan Bank for International 
Cooperation (JBIC) 

ความช านาญ / เช่ียวชาญ ธุรกจิพลงังาน กฎหมาย การวางแผนกลยุทธ ์การเงนิ และการพฒันาบุคลากร  
ผลงานปี 2562 – กมุภาพนัธ ์2563 ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ และไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการก ากบัความเสีย่ง ซึง่

เป็นคณะกรรมการชุดย่อยทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหมใ่นปี 2562 โดยอทุศิเวลาในการเขา้ร่วม
การประชุมของบรษิทั พจิารณาระเบยีบวาระและใหค้วามคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการท างานของฝ่ายบรหิาร และใหค้วามส าคญักบักจิกรรมต่างๆ ขององคก์ร 
ทัง้ยงัใส่ใจในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิาร
ของเอก็โก  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 
การถือหุ้น/สดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีม ี
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

การเข้าประชุมตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 
2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563  

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทัจ านวนทัง้สิน้ 8 ครัง้:  
เขา้ประชมุ 8 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชุมคณะกรรมการก ากบัความเสีย่ง จ านวนทัง้สิน้ 4 ครัง้: 
เขา้ประชมุ 3 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 75) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คุณสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถ
อุทศิใหก้บัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอายุ เพศ ความรู ้สญัชาต ิเชือ้ชาต ิ
และความสามารถ 

4. องคป์ระกอบของความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นทีจ่ าเป็นตอ้งม ีหรอืขาด
อยู่ในคณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามช านาญของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix) 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ชอบใหเ้สนอ นายโทโมยกู ิโอชไิอ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอกี 1  วาระ เนื่องจาก นายโทโมยกู ิโอชไิอ มคีวามรู้
ความสามารถดา้นกฎหมาย การเงนิ และการวางแผนกลยุทธ ์อนัเป็นความ
เชีย่วชาญทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ต่อการก ากบัดแูลบรษิทั ทัง้ยงัมปีระสบการณ์ในธุรกจิ
การเงนิ และพลงังาน จงึสามารถใหข้อ้ชีแ้นะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของฝ่ายบรหิาร ดงันัน้ การไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ 
จะท าใหเ้อก็โกสามารถบรรลุตามแผนกลยทุธ ์และสามารถเตบิโตไดอ้ย่างมัน่คง
ในระยะยาว 

 



                              สิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 4 
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

 
บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระให้เขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (นับรวมบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมาย
หลกัทรพัย)์ 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร 
กรรมการที่ท าหน้าที่รบัผดิชอบเยีย่งผูบ้รหิาร และกรรมการที่มอี านาจลงนามผูกพนั เวน้แต่แสดงไดว้่า
เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการ
รายอื่น) ลูกจา้ง พนักงาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า/ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตัง้แต่  2  บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัท
เดยีวกนั)  หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา
มารดา คู่สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอื
เคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระหรอืผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ
กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของ
ส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัทีย่ื่นค า
ขออนุญาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบัค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีเป็นนิติบุคคล ให้
รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บรหิารหรอืหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้
ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เวน้แต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

 



ทัง้นี้  ภายหลงัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถงึ 8 แล้ว กรรมการอสิระอาจ
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั โดยมกีารตัดสนิใจในรปูแบบขององค์คณะ (collective 
decision) ได ้

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  
กรรมการอสิระสามารถด ารงต าแหน่งไม่เกิน 2 วาระ หรอื 6 ปี โดยให้เริม่ตัง้แต่การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2559 
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