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กรรมการอิสระท่ีเสนอแต่งตัง้ใหม่ 

 
นางวรรณิภา ภกัดีบุตร 

อาย ุ 58 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ San Diego State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- เศรษฐศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั 

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 1 แห่ง 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการ บรษิทั โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) 

• กจิการและหน่วยงานอื่น 

ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

18 แหง่ 

- ทีป่รกึษา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 

- นายกสมาคม สมาคมผูผ้ลติเครือ่งดื่มใหพ้ลงังาน 

- กรรมการ Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd. 

- กรรมการ Oventure Pte. Ltd. 

- กรรมการ บรษิทั ยนิู. ชารม์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั โอสถสภา เบฟเวอเรจ จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั สยามกลาส อนิดสัทร ีจาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั สยามกลาสอยธุยา จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั กรนีสวลิล ์จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั โอสถสภา ลอย เฮง (ประเทศไทย) จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั โอสถสภา ไทโช ฟารม์าซูตคิอล จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั เฮา้ส ์โอสถสภา ฟู้ดส ์จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั สยาม เบฟ แมนูแฟคเจอริง่ จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั คาลพสิ โอสถสภา จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ยามามรูะ อนิเตอร ์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั โอทซู ีจาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั โอสถสภา เอน็เตอรไ์พรซ์ จาํกดั 
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- กรรมการ Osotspa Myanmar Co.,Ltd 

• กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

2558 – 2561 กรรมการ ธนาคารออมสนิ 

2558 – 2560 กรรมการ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีแห่งประเทศไทย 

2557 – 2559 กรรมการ องคก์ารสวนสตัว ์

2557 – 2559 รองประธานกรรมการบรหิารด้านการตลาดผลติภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลและ

อาหาร บรษิทั ยนิูลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ จาํกดั 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ การพฒันาทรพัยากรบุคคล การวางแผนกลยทุธแ์ละแผนธุรกจิ  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีม ี

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 

1. คุณสมบตัิการเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ

ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอายุ เพศ ความรู ้สญัชาต ิเชือ้ชาต ิ

และความสามารถ  

4. องค์ประกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่

ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชํานาญของคณะกรรมการ 

(Board Skill Matrix) 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น

กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน พจิารณาแล้ว เหน็ชอบในการเสนอให ้นางวรรณิภา ภกัดบีุตร ไดร้บั

เลอืกเป็นกรรมการอิสระเขา้ใหม่ เน่ืองจากนางวรรณิภามคุีณสมบตัิกรรมการตรง

ตามนิยามกรรมการอิสระทีบ่รษิัทกําหนดไว ้มคีวามเป็นอสิระจากผูถ้ือหุน้รายใหญ่

และฝ่ายบริหาร จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง นอกจากน้ี ด้วยความรอบรู้ในด้านการพฒันาทรพัยากร

บุคคล และการวางแผนธุรกิจ นางวรรณิภาจะสามารถช่วยให้บรษิัทดําเนินงานได้

ตามเป้าหมาย พรอ้มทัง้สรา้งการเตบิโตอย่างแขง็แรงใหแ้ก่บรษิทัต่อไป  

 

  



สิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 5 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

ข้อกาํหนด คณุสมบติั 

ถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้และสดัส่วนของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง  ไม่ม ี

มคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

- เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน เป็นพนักงาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ ไม่เป็น 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืทีป่รกึษาทางกฎหมาย ไม่เป็น 

- มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นัียสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ ไม่ม ี

มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบักรรมการ, ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั

หรอืบรษิทัย่อย  

ไม่ม ี
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กรรมการอิสระท่ีเสนอแต่งตัง้ใหม่ 

 
นายภมิูใจ อตัตะนันทน์ 

อาย ุ 53 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา - พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ สาขานโยบายสาธารณะ การวางแผนและ

บรหิารโครงการ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

- ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขารฐัศาสตร ์(นโยบายสาธารณะ) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Financial Statement for Directors สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรการฝึกอบรมนักบรหิารระดบัสงู สาํนักงานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืน 

- หลกัสตูร Program on Infrastructure Appraisal, Risk Analysis and 

Markets, John Deutsch Institute for the Study of Economic Policy, 

Queen’s University ประเทศแคนาดา 

- หลกัสตูร Program on Innovation for Economic Development,  

Harvard Kennedy School ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

- หลกัสตูร Innovative Government: Public sector Executive Program, 

Lee Kuan Yew School of Public Policy ประเทศสงิคโปร ์

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั 

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

• กจิการและหน่วยงานอื่น 

ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่ม ี

• กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี
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ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

2557 – 2562 ทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม  

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ ธุรกจิพลงังาน บญัชแีละการเงนิ การวางแผนธุรกจิและกลยุทธ ์การลงทุนใน

โครงสรา้งพืน้ฐาน และการร่วมทุนระหว่างภาครฐัและเอกชน 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีม ี

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 

1. คุณสมบตัิการเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ

ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอายุ เพศ ความรู ้สญัชาต ิเชือ้ชาต ิ

และความสามารถ  

4. องค์ประกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่

ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชํานาญของคณะกรรมการ 

(Board Skill Matrix) 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น

กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน พจิารณาแล้ว เห็นชอบที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาเลือก

นายภูมใิจ อตัตะนันทน์ เป็นกรรมการอสิระเขา้ใหม่ เน่ืองจากนายภูมใิจมคุีณสมบตัิ

ตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดไว้ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้น     

รายใหญ่และฝ่ายบรหิาร ทัง้ยงัมคีวามรอบรู้ในด้านการบรหิารธุรกิจและโครงการ

ที่เอ็กโกให้ความสนใจ ดงันัน้ นายภูมิใจจะสามารถช่วยให้คณะกรรมการบริษัท

พจิารณาโครงการลงทุนได้ในมุมมองที่หลากหลายมากขึน้ และช่วยสนับสนุนการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัใหส้ามารถเตบิโตอย่างมัน่คง  
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

ข้อกาํหนด คณุสมบติั 

ถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้และสดัส่วนของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง  ไม่ม ี

มคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

- เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน เป็นพนักงาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ ไม่เป็น 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืทีป่รกึษาทางกฎหมาย ไม่เป็น 

- มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นัียสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ ไม่ม ี

มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบักรรมการ, ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั

หรอืบรษิทัย่อย  

ไม่ม ี
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กรรมการอิสระท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

 
ดร. พส ุโลหารชุน 

อาย ุ 62 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา - ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและการวจิยั 

การดาํเนินงาน Virginia Polytechnic Institute and State University 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  

Polytechnic Institute of New York ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

- การอบรม CG CODE Update บรษิทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ จาํกดั 

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 (19 เมษายน 2561) 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 (19 เมษายน 2561) 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  3 ปี 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง วาระที ่1:  

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 – 2564 

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั 

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 2 แห่ง 

- กรรมการอสิระ บรษิทั อลอินัซ์ อยุธยา แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

• กจิการและหน่วยงานอื่น 

ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

6 แห่ง 

- กรรมการสภาสถาบนั สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

- กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎกีา 

- ประธานกรรมการ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

- ประธานกรรมการ ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ
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- กรรมการ สาํนักงานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์รมหาชน) 

- กรรมการ สถาบนัไทย-เยอรมนั 

• กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

2562 – 2563 กรรมการ สถาบนัไทย-เยอรมนั 

2561 – 2562 กรรมการ อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธ ิ

2560 – 2562 ประธานกรรมการ บรษิทั บรหิารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม จํากดั 

(มหาชน) 

2560 – 2562 ปลดักระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม 

2560 – 2562 ประธานกรรมการ บรษิทั ออ้ยและน้ําตาลไทย จาํกดั 

2559 – 2560 อธบิด ีกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

2557 – 2559 อธบิด ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ อุตสาหกรรม ธุรกจิพลงังานและธุรกจิระหว่างประเทศ  เทคโนโลยอีจัฉรยิะ 

(Smart Technology) การวางแผนกลยุทธ ์และการกํากบัดแูลกจิการ 

ผลงานปี 2561 – กมุภาพนัธ ์2564 ดร. พสุ โลหารชุน ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอสิระและกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนดว้ยความทุ่มเท ใส่ใจต่อรายละเอยีด และอุทศิเวลาอย่างเตม็ที ่และ

ในฐานะประธานคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ดร. พสุ ใหค้วามสําคญักบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง

ในการประกอบธุรกจิ และสนับสนุนการดาํเนินงานของบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

หลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีรวมถึงส่งเสรมิการดําเนินงานตามนโยบายและ

แนวปฏบิตัดิา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของเอก็โก   

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีม ี

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

800 หุน้ 

การเข้าประชุมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564  

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั จาํนวนทัง้สิน้ 17 ครัง้:  

เขา้ประชมุ 17 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

จาํนวนทัง้สิน้ 11 ครัง้: เขา้ประชมุ 11 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชุมคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

จาํนวนทัง้สิน้ 5 ครัง้: เขา้ประชมุ 5 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 

1. คุณสมบตัิการเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ

ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 
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2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอายุ เพศ ความรู ้สญัชาต ิเชือ้ชาต ิ

และความสามารถ  

4. องค์ประกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่

ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชํานาญของคณะกรรมการ 

(Board Skill Matrix) 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น

กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน ได้พจิารณาแล้ว เห็นชอบเสนอ ดร. พสุ โลหารชุน กลบัเขา้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการอิสระอีก  1  วาระ เน่ืองจาก ดร. พสุ โลหารชุน เป็น

ผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นกจิการอุตสาหกรรมและธุรกจิพลงังาน และ

สามารถนําความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาช่วยชี้แนะการปฏิบตัิงานของ      

ฝ่ายบรหิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้ยงัใส่ใจต่อการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทั 

และให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนัน้       

การได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอีก  1  วาระ จะช่วยทําให้เอ็กโก

สามารถเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื ซึ่งเป็นผลดตี่อผูถ้ือหุน้และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุก

ภาคส่วน 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

ข้อกาํหนด คณุสมบติั 

ถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้และสดัส่วนของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง  800 หุน้  

(รอ้ยละ 0.00000152) 

มคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

- เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน เป็นพนักงาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ ไม่เป็น 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืทีป่รกึษาทางกฎหมาย ไม่เป็น 

- มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นัียสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ ไม่ม ี

มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบักรรมการ, ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั

หรอืบรษิทัย่อย  

ไม่ม ี
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กรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

 
นายกลิุศ สมบติัศิริ 

อาย ุ 58 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา - รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ 

การคลงัสาธารณะ San Diego State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ University of Southern California  

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

- หลกัสตูร Director Certification Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Financial Statement for Directors สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงู สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก 17 มกราคม 2563 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด 17 มกราคม 2563 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 1 ปี 3 เดอืน  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง วาระที ่1:  

17 มกราคม 2563 – การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน  

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั 

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

• กจิการและหน่วยงานอื่น 

ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

2 แห่ง 

- ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

- ปลดักระทรวง กระทรวงพลงังาน 



สิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 5 

• กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

2558 – 2561  อธบิดกีรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ ธุรกจิพลงังาน ธุรกจิระหว่างประเทศ อุตสาหกรรม เทคโนโลยอีจัฉรยิะ (Smart 

Technology) และการวางแผนธรุกจิและกลยุทธ ์ 

ผลงานปี 2563 – กมุภาพนัธ ์2564 ปฏิบตัิหน้าที่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน โดยให้คําแนะนํา  

เชิงลึกในการดําเนินธุรกิจพลังงาน อุตสาหกรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) อันเป็นทิศทางหน่ึงที่สําคัญในการ

ดําเนินธุรกิจปัจจุบนัของเอ็กโก ทัง้ยงัใส่ใจต่อผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ความ

คดิเห็นและข้อเสนอแนะของนายกุลิศจึงเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานของ    

ฝ่ายบรหิารเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี นายกุลิศยงัรบัผิดชอบบทบาทการเป็น

ประธานในทีป่ระชุมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รบัฟังความคดิเหน็ของกรรมการทุก

ท่าน และนํามาพจิารณาเพื่อการตดัสนิใจอย่างละเอยีดถีถ่ว้น  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีม ี

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

การเข้าประชุมตัง้แต่วนัท่ี 17 มกราคม 

2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั จาํนวนทัง้สิน้ 17 ครัง้:  

เขา้ประชมุ 17 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชุมคณะกรรมการลงทุน จาํนวนทัง้สิน้ 14 ครัง้:  

เขา้ประชมุ 14 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 

1. คุณสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ

ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอายุ เพศ ความรู ้สญัชาต ิเชือ้ชาติ

และความสามารถ  

4. องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่

ในคณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ 

(Board Skill Matrix) 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น

กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาแล้ว เหน็ชอบใหนํ้าเสนอ นายกุลศิ สมบตัศิริ ิกลบัเขา้

ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกี 1 วาระ เน่ืองจาก นายกุลศิ สมบตัศิริ ิมคีวามรูค้วาม
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เชีย่วชาญดา้นธุรกจิพลงังานและเทคโนโลยอีจัฉรยิะ (Smart Technology) อย่าง

กว้างขวาง และได้นําความรู้ด้านน้ีมาใช้ในกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ         

ฝ่ายบรหิาร เพื่อใหเ้ป็นไปตามทศิทางการดาํเนินธุรกจิของเอก็โก ดว้ยความใส่ใจ

ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างรอบดา้น ดงันัน้ การไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้าํรงตําแหน่ง

กรรมการอกี  1  วาระ จะช่วยใหเ้อก็โกสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ ์

และก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในทุกภาคส่วน 
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กรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

 
ศ.ดร. พิสทุธ์ิ เพียรมนกลุ 

อาย ุ 43 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา - ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา Industrial Processes Engineering, 

Laboratoire d’Ingenierie des Procedes de l’Environnement  

สถาบนั INSA-Toulouse สาธารณรฐัฝรัง่เศส 

- ประกาศนียบตัรเตรยีมดุษฎบีณัฑติ (Diplome d’Etude Approfondie, DEA) 

สถาบนั INSA-Toulouse สาธารณรฐัฝรัง่เศส 

- ประกาศนียบตัรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (Diplome d’ingenieur) 

สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม สถาบนั INSA-Toulouse สาธารณรฐัฝรัง่เศส 

- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสตูรสถาบนัจติวทิยาความมัน่คง สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

- หลกัสตูร Director Certification Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก 21 ตุลาคม 2563 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด 21 ตุลาคม 2563 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 5 เดอืน 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง วาระที ่1:  

21 ตุลาคม 2563 – การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการ และกรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั 

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

• กจิการและหน่วยงานอื่น 

ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

3 แห่ง 

- กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

- กรรมการ การเคหะแห่งชาต ิ
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- รองคณบดดีา้นยุทธศาสตรน์วตักรรมและความยัง่ยนื คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

2551 – 2559 ผูช้่วยคณบด ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ธุรกจิพลงังาน การวางแผนกลยุทธ ์เทคโนโลยอีจัฉรยิะ

(Smart Technology) และการกํากบัดแูลกจิการ  

ผลงานตุลาคม 2563 – กมุภาพนัธ ์2564 ปฏบิตัิหน้าที่กรรมการและกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม ดว้ยการมุ่งเน้นการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัเป็นหลกั ใหข้อ้เสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อ

สงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีอย่างครบถว้นในทุกมติ ิ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีม ี

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

การเข้าประชุมตัง้แต่วนัท่ี 21 ตุลาคม 

2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564  

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทัจาํนวนทัง้สิน้ 5 ครัง้:  

เขา้ประชมุ 5 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชุมคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม

จาํนวนทัง้สิน้ 2 ครัง้: เขา้ประชมุ 2 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 

1. คุณสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ

ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอายุ เพศ ความรู ้สญัชาต ิเชือ้ชาต ิ

และความสามารถ  

4. องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่

ในคณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ 

(Board Skill Matrix) 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น

กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน พจิารณาแล้ว เหน็ชอบใหเ้สนอ ศ.ดร. พสุิทธิ ์เพยีรมนกุล กลบัเขา้

ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกี 1 วาระ เน่ืองจาก ศ.ดร. พสุิทธิ ์เพยีรมนกุล มคีวาม

รอบรูใ้นดา้นวศิวกรรมสิง่แวดล้อมอย่างลกึซึ้ง และสามารถนําความรูด้งักล่าวมา

ส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืนของเอ็กโกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้            
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ขอ้ควรระวงัเพื่อป้องกนัผลกระทบเชงิลบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในทุกมติ ิและ

ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ดังนั ้น          

การไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะมส่ีวนช่วยใหบ้รษิทั

สามารถเตบิโตไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนื 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ไดกํ้าหนดนิยามกรรมการอสิระใหเ้ขม้งวดกว่าขอ้กําหนดขัน้ตํ่าของตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต

ใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี   

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (นับรวมบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมาย

หลกัทรพัย)์ 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบรหิารงาน (กรรมการที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่ทําหน้าที่รบัผดิชอบเยีย่งผูบ้รหิาร และกรรมการที่มอํีานาจลงนามผูกพนั เวน้แต่แสดงไดว้่า

เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการ

รายอื่น) ลูกจา้ง พนักงาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ/ผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตัง้แต่  2  บรษิัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัท

เดยีวกนั)  หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา

มารดา คู่สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคุม 

หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอื

เคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระหรอืผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ

กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัทีย่ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของ

สาํนักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัทีย่ื่นคํา

ขออนุญาตตอ่สาํนักงาน 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบัค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีเป็นนิติบุคคล ให้

รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บรหิารหรอืหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้

ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เวน้แต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน

วนัทีย่ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้

ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทั 

8. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

 



ทัง้น้ี  ภายหลงัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถงึ 8 แล้ว กรรมการอสิระอาจ

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององค์คณะ (collective 

decision) ได ้

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ  

กรรมการอสิระสามารถดํารงตําแหน่งไม่เกิน 2 วาระ หรอื 6 ปี โดยให้เริม่ตัง้แต่การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 
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