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กรรมการอิสระท่ีเสนอแต่งตัง้ใหม่ 

 
นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล 

อาย ุ 51 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา - บริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต  MIT Sloan School of Management ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

- บญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

- หลกัสูตรนักบรหิารการเมอืงและเศรษฐกจิรุ่นใหม่รบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ 

- หลกัสูตรนักบรหิารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและการลงทุน 

สถาบนัวทิยาการธุรกจิและอุตสาหกรรม 

- หลกัสูตรผู้บริหารระดบัสูงด้านการบริหารงานพฒันาเมือง มหาวิทยาลยั   

นวมนิทราธริาช 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารเมอืง มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั 

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

• กจิการและหน่วยงานอื่น 

ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

6 แห่ง 

- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั วริยิะประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ว.ีไอ.จ.ีคารเ์รน้ท ์จาํกดั 

- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการการเงนิและบญัชขีองกองทุนฯ กองทุนเพื่อ

ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน 
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- อนุกรรมาธกิาร ตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริปูประเทศเกีย่วกบัดา้น

พาณิชย์และอุตสาหกรรม ในคณะกรรมาธกิารการพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

วุฒสิภา 

- อนุกรรมการ การศกึษาและวฒันธรรม สภากรุงเทพมหานคร 

- กรรมการ คณะกรรมการบญัช ี– การเงนิและการลงทุน สมาคมประกนัวนิาศ

ภยัไทย 

• กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

 

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

2563 

 

2562 – 2562 

 

2561 – 2562 

คณะทํางานแก้ไขปัญหาบญัชีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานฯ 

กองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน 

คณะทํางานกํากบัและติดตามโครงการรถไฟชานเมือง (สายสแีดง) การรถไฟ

แห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการดา้นการเงนิและการบญัช ีการรถไฟแห่งประเทศ

ไทย 

2561 – 2562 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกํากับและติดตามโครงการรถไฟความเร็วสูง    

การรถไฟแห่งประเทศไทย 

2561 – 2562 

 

2561 – 2562 

ทีป่รกึษา ผูว้่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการศกึษาแนวทางการพฒันาให้กรุงเทพเป็นเมือง

อจัฉรยิะ (Smart City) สภากรุงเทพมหานคร 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ บญัชี ตรวจสอบบญัช ีกิจการโครงสร้างพื้นฐาน การวางแผนกลยุทธ์และแผน

ธุรกจิ การกํากบัดแูลกจิการ การพฒันาบุคลากร 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีม ี

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 

1. คุณสมบตัิการเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ

ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สญัชาติ เชื้อชาติ 

และความสามารถ  
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4. องค์ประกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่

ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชํานาญของคณะกรรมการ 

(Board Skill Matrix) 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น

กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบในการเสนอให้ นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล 

ได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ เน่ืองจาก นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล            

มคุีณสมบตัิกรรมการตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บรษิัทกําหนดไว้ มคีวามเป็น

อิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น

อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี ด้วยความรอบรู้ในด้าน

บัญชี โครงสร้างพื้นฐาน และการวางแผนธุรกิจ นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล           

จะสามารถช่วยใหบ้รษิทัดําเนินงานไดต้ามเป้าหมาย พรอ้มทัง้สรา้งการเตบิโตอย่าง

แขง็แรงใหแ้ก่บรษิทัต่อไป  
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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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กรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ใหม่ 

 
นายชินอิจิโร่ ซูซูกิ 

อาย ุ 49 ปี 

สญัชาติ ญีปุ่่ น 

วฒิุการศึกษา เศรษฐศาสตรบณัฑติ KOBE University ประเทศญีปุ่่ น 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั 

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

• กจิการและหน่วยงานอื่น 

ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

1 แห่ง 

รกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารบรษิทั Diamond Generating Asia, Limited 

• กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

2564 

2563 – 2564 

 

2562 

 

2561 

2560 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารบรษิทั MC Retail Energy Co., Ltd. 

- ผู้จดัการทัว่ไป ส่วนธุรกิจบรกิารด้านไฟฟ้า ฝ่ายธุรกิจบรกิารด้านพลงังาน

บรษิทั Mitsubishi Corporation, MC-TOK 

- ผู้จดัการทัว่ไป สํานักงานกลยุทธ์และแผนงาน ฝ่ายธุรกิจพลงังานใหม่และ

ผลติไฟฟ้า บรษิทั MC-TOK 

- สมาชกิคณะทาํงานธุรกจิ Retail Supply  

- รองผูจ้ดัการทัว่ไป หวัหน้าทมีกลยุทธแ์ละแผนงานส่วนผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่

ระหว่างประเทศ ฝ่ายธุรกจิพลงังานใหม่และผลติไฟฟ้า บรษิทั MC-TOK 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ เศรษฐศาสตร ์ธุรกจิพลงังาน การวางแผนกลยทุธแ์ละแผนธุรกจิ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีม ี

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
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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 ้นายชนิอจิโิร่ ซูซูก ิไดร้บัเลอืก

เป็นกรรมการอสิระเขา้ใหม่ เน่ืองจากนายชนิอจิโิร่ ซูซูก ิมคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญ

ในดา้นเศรษฐศาสตร์และการเงนิ และประสบการณ์ดา้นธุรกจิพลงังาน ซึ่งจะสามารถ

ช่วยใหบ้รษิทับรรลุเป้าหมายไดต้ามแผนกลยุทธ ์ 
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กรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

 
นายพลศรี สวิุศิษฏ์อาษา 

อาย ุ 60 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา - วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บรษิทัไทย 

- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิต         

พฒันบรหิารศาสตร ์

- หลักสูตร Executive Development Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ         

ศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสตูรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ 

- การอบรม  Transformation to Sustainable Growth (การแบ่ ง ปันความรู้

ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร โดย นางวรรณิภา ภกัดบีุตร กรรมการอสิระ) 

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก 1 ตุลาคม 2564 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด 1 ตุลาคม 2564 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 6 เดอืน 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง วาระที ่1:  

1 ตุลาคม 2564 – การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการกํากบัความเสีย่ง 
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ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั 

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

• กจิการและหน่วยงานอื่น 

ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

2 แห่ง 

- กรรมการ บรษิทั ผลติไฟฟ้าและน้ําเยน็ จาํกดั 

- รองผูว้่าการผลติไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

• กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

2563 – ปัจจุบนั 

2563 – ปัจจุบนั 

2563 – 2564 

2561 – 2563 

2560 – 2561 

กรรมการ บรษิทั ผลติไฟฟ้าและน้ําเยน็ จาํกดั 

รองผูว้่าการผลติไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

กรรมการ บรษิทั อแีกท ไดมอนด ์เซอรว์สิ 

ผูช้่วยผูว้่าการผลติไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

ผูอํ้านวยการโรงไฟฟ้าวงัน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิพลงังาน และวศิวกรรม กฎหมาย 

การวางแผนกลยทุธแ์ละแผนธุรกจิ การกํากบัดแูลกจิการ 

การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล เทคโนโลยอีจัฉรยิะ 

ผลงานตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 –  

31 มกราคม 2565 

นายพลศร ีสุวศิษิฏ์อาษา ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน และกรรมการกํากับความเสี่ยง ด้วยความมุ่งมัน่และใส่ใจใน

รายละเอยีด และเน่ืองจากมคีวามเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยอีจัฉรยิะ นายพลศร ี 

สุวิศิษฏ์อาษา จึงสามารถพิจารณาข้อเสนอโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่

เกี่ยวเน่ืองกบัพลงังาน โดยคํานึงถงึความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างรอบคอบ อกีทัง้ 

ยงัใหค้วามเหน็และขอ้สงัเกตทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของฝ่ายบรหิาร

และการพฒันาบุคลากรมาโดยตลอด  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีม ี

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

การเข้าประชุมตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 

2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565  

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวนทัง้สิ้น 4 ครัง้: เขา้ประชุม 4 ครัง้   

(คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 ครัง้ : เข้าประชุม 4 ครัง้         

(คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- กรรมการกํากับความเสี่ยงจํานวนทัง้สิ้น 4 ครัง้ : เข้าประชุม 4 ครัง้             

(คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด        

พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
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คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึเวลาทีส่ามารถ

อุทศิใหก้บัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สญัชาติ เชื้อชาติ 

และความสามารถ  

4. องค์ประกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่

ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชํานาญของคณะกรรมการ 

(Board Skill Matrix) 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น

กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน พจิารณาแล้ว เหน็ชอบใหเ้สนอ นายพลศร ีสุวศิษิฏ์อาษา กลบัเขา้

ดํารงตําแหน่งกรรมการอกี 1 วาระ โดยเหน็ว่า ความรู้และความเชีย่วชาญของ 

นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ในธุรกิจพลงังานและเทคโนโลยีอจัฉริยะจะสามารถ

ส่งเสริมการเติบโตในธุรกิจเกี่ยวเน่ืองตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ และให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อผู้มส่ีวนได้เสยีอย่างรอบ

ดา้น ดงันัน้  การไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะมส่ีวน

ช่วยผลักดันให้บริษัทมีความพร้อมที่จะรับมือกับเติบโตอย่างรวดเร็วใน

สถานการณ์การดาํเนินธุรกจิยุคปัจจุบนัและอนาคต 
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กรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

 
นายณัฐวฒิุ แจ่มแจ้ง 

อาย ุ 59 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม  

(การจดัการพลงังาน) University of Twente ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

- หลักสูตร  How to Develop a Winning Digital Strategy สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสูตร Leadership Succession Program มูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันา

องคก์รภาครฐั 

- การอบรมการกํากบัดูแลกิจการสําหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงของ

องค์กรกํากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบัน

พระปกเกลา้ 

- การอบรมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสําหรับนักบริหารระดับสูง กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

- การอบรม ทิศทางของ ESG ของธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและ      

การมุ่งสู่ความยัง่ยนืในธุรกจิ บรษิทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ จาํกดั 

- หลักสู ต ร  Advanced Management Program Harvard Business School 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก 30 กรกฎาคม 2564 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด 30 กรกฎาคม 2564 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 8 เดอืน  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง วาระที ่1:  

30 กรกฎาคม 2564 – การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 
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ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการ และกรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั 

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

• กจิการและหน่วยงานอื่น 

ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

2 แห่ง 

- รองผูว้่าการธุรกจิเกีย่วเน่ือง การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

- ประธานกรรมการบรษิทั บรษิทั อแีกท ไดมอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 

• กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

2562 – 2564 

2561 – 2563 

2561 – 2563 

2561 – 2562 

2560 – 2561 

2557 – 2560 

- กรรมการบรษิทั บรษิทั ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการบรษิทั บรษิทั ผลติไฟฟ้าและน้ําเยน็ จาํกดั 

- รองผูว้่าการผลติไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

- กรรมการ โรงไฟฟ้าราชบุรพีาวเวอร ์

- ผูช้่วยผูว้่าการโรงไฟฟ้าพลงัน้ํา การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

- ผูอํ้านวยการเขือ่นภมูพิล การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ การกํากบัดแูลกจิการ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิพลงังาน และวศิวกรรม 

การวางแผนกลยทุธแ์ละแผนธุรกจิ การพฒันาบุคลากร 

ผลงานตัง้แต่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 – 

31 มกราคม 2565 

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทและกรรมการกํากับดูแล

กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความมุ่ งมัน่  และใช้ความรู้               

ความเชีย่วชาญ ตลอดจนประสบการณ์ในธุรกจิไฟฟ้าและพลงังาน เพื่อสนับสนุน

การดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั ทัง้ นายณฐัวุฒ ิแจ่มแจง้ ยงัใหค้วามสาํคญั

กบัการกํากบัดูแลกิจการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) 

ของบรษิทั โดยมขีอ้ซกัถามและคําแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การปฏบิตังิานของ

ฝ่ายบรหิาร ซึง่สามารถนําไปสู่การพฒันาเพื่อการเตบิโตทีย่ ัง่ยนื  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีม ี

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ถอืหุน้สามญัของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) จํานวน 1,500 หุน้ คดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 0.000028 

การเข้าประชุมตัง้แต่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 

2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวนทัง้สิ้น 7 ครัง้: เข้าประชุม 7 ครัง้  

(คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชุมกรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม จาํนวน

ทัง้สิน้ 4 ครัง้: เขา้ประชมุ 4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
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หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด      

พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึเวลาทีส่ามารถ

อุทศิใหก้บัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สญัชาติ เชื้อชาติ

และความสามารถ  

4. องค์ประกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นต้องม ีหรอืขาดอยู่

ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชํานาญของคณะกรรมการ 

(Board Skill Matrix) 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น

กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ชอบใหนํ้าเสนอ นายณฐัวุฒ ิแจ่มแจง้ กลบัเขา้

ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกี 1 วาระ เน่ืองจาก นายณัฐวุฒ ิแจ่มแจง้ มคีวามรูด้า้น

วิศวกรรม รวมถึงมีประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานมาอย่าง

ยาวนาน อกีทัง้ ยงัมคีวามเชีย่วชาญดา้นธรุกจิเกีย่วเน่ืองในอุตสาหกรรมพลงังาน

การกํากับดูแลกิจการแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)     

ดงันัน้ การได้รบัเลือกตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอีก  1  วาระ จะสามารถ

สนับสนุนให้เอก็โกบรรลุเป้าหมายตามทศิทางการดําเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของ

องคก์ร อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในทุกภาคส่วน  



สิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 5 

  

กรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

 
นายเทพรตัน์ เทพพิทกัษ์ 

อาย ุ 56 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา - วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม

ไฟฟ้า University of Strathclyde สหราชอาณาจกัร  

- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

- หลักสูตร Leading Your Business through Uncertainties สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลักสูต ร  How to Develop a Winning Digital Strategy สมาคม ส่ง เสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

- ห ลัก สู ต ร  Advanced Management Program, Harvard Business School 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูร Senior Executive Program สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์หง่

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรบักรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ

องค์กรกํากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบัน

พระปกเกลา้ 

- การอบรม โครงสรา้งพืน้ฐานคมนาคมขนส่งทางบกในประเทศไทยและโอกาส

ในการทําธุรกิจ โดยนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลดักระทรวงคมนาคม 

หวัหน้ากลุ่มภารกจิดา้นการขนส่ง 

- การอบรม บทบาทผู้บรหิารและพนักงานในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั 

แนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) 
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- การอบรม ทศิทางของ ESG ของธุรกจิผลติไฟฟ้าในประเทศไทยและการมุ่งสู่

ความยัง่ยนืในธุรกจิ บรษิทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ จาํกดั 

- การอบรม  Transformation to Sustainable Growth (การแบ่ ง ปันความรู้

ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร โดย นางวรรณิภา ภกัดบีุตร กรรมการอสิระ) 

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก 12 พฤศจกิายน 2562 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด 12 พฤศจกิายน 2562 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 2 ปี 5 เดอืน 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง วาระที ่1:  

12 พฤศจกิายน 2562 – การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

กรรมการลงทุน 

กรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

กรรมการกํากบัความเสีย่ง 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั 

• กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

• กจิการและหน่วยงานอื่น 

ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

8 แห่ง 

- ประธานกรรมการ บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จาํกดั 

- ประธานกรรมการ บรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 

- ประธานกรรมการ บรษิทั กลัฟ์อเิลค็ตรกิ จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ มลูนิธไิทยรกัษ์ป่า 

- กรรมการ บรษิทั บแีอลซพี ีเพาเวอร ์จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จาํกดั 

- กรรมการ สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

- รองผูว้่าการประจาํสาํนักผูว้่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

• กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

2563 – 2564 

2561 – 2563 

 

2560 – 2561 

 

2559 – 2560 

กรรมการ บรษิทั กลัฟ์อเิลค็ตรกิ จาํกดั (มหาชน) 

รองผู้ว่าการพฒันาโรงไฟฟ้าและพลงังานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 

ผู้ช่วยผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 

ผูอํ้านวยการฝ่ายบํารุงรกัษาเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ การกํากบัดูแลกิจการ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลงังาน และวศิวกรรม การวางแผน   

กลยุทธแ์ละแผนธุรกจิ เทคโนโลยอีจัฉรยิะการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล  
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ผลงานปี 2564  – 31 มกราคม 2565 นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ ปฏิบตัิหน้าทีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการลงทุน 

กรรมการกํากบัดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม และกรรมการกํากับ

ความเสีย่ง โดยมเีป้าหมายทีมุ่่งเน้นการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัตามแนวคดิ

ดา้น ESG และผลกัดนัการดําเนินงานในทุกด้านเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการเป็น

กลางทางคาร์บอนตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร   อีกทัง้                     

มปีระสบการณ์ดา้นธุรกจิไฟฟ้าและพลงังานมาอย่างยาวนาน ตลอดจนมคีวามรู้

และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีอัจฉริยะ จึงสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ต่อการจดัทาํแผนกลยุทธแ์ละการดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถงึของผูม้ส่ีวน

ไดเ้สยีทุกกลุ่ม นอกจากน้ี ในการพจิารณาขอ้เสนอโครงการลงทุน นายเทพรตัน์ 

เทพพทิกัษ ์ไดพ้จิารณาถงึความเสีย่งในทุกมติอิยา่งรอบคอบ และใหค้วามสาํคญั

กบัการพฒันาองค์ความรูข้องบุคลากร จากการลงทุนในธุรกจิใหม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

พลงังาน นอกเหนือจากการพจิารณาผลตอบแทนทางการเงนิ  สําหรบัในฐานะ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ สามารถขบัเคลื่อนองค์กรใหม้ี

ความกระตอืรอืรน้และพรอ้มรบักบัการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ธุรกจิในยุค

ปัจจุบันและอนาคต และสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง รวมถึงมีทักษะในการ

สื่อสารและประชาสมัพนัธ์เพื่อส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของเอ็กโกให้เป็นที่น่าสนใจ

และดงึดดูนักลงทุน  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีม ี

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

การเข้าประชุมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั จาํนวนทัง้สิน้ 14 ครัง้:  

เขา้ประชมุ 14 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- กรรมการลงทุน 13 ครัง้: เขา้ประชุม 13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- กรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 7 ครัง้: เขา้ประชมุ 

7 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- กรรมการกํากบัความเสีย่ง 14 ครัง้ เขา้ประชมุ 14 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด   

พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่

สามารถอุทศิใหก้บัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอายุ เพศ ความรู ้สญัชาต ิเชื้อชาต ิ

และความสามารถ  
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4. องค์ประกอบของความรูค้วามชํานาญเฉพาะดา้นทีจ่ําเป็นต้องม ีหรอืขาด

อยู่ในคณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ 

(Board Skill Matrix) 

เหตุผลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น

กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน พจิารณาแล้ว เหน็ชอบใหเ้สนอ นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ กลบัเขา้

ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกี 1 วาระ เน่ืองจากมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์

ด้านธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนมีความรู้ในเทคโนโลยีอัจฉริยะซึ่งสามารถให้

ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิ และการเตบิโตสู่ธุรกจิพลงังาน

สะอาด และธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเน่ืองกับพลังงานในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบาย ทิศทางการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของเอ็กโก ดงันัน้ การได้รับ

เลอืกตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะมส่ีวนช่วยใหบ้รษิทัสามารถ

เตบิโตไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนื 
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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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