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ประวตัยิอ่และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ  
และนยิามกรรมการอสิระของบรษิทั 

 
1.   ประวตัยิอ่ของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
 

1.1    นายตระกลู วนิจินยัภาค 

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ กรรมการ  

                                    (ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ ่– การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 

     อาย ุ 62  ปี 

 การศกึษา/ - ปรญิญาโท Master of Law, Tulane University ประเทศสหรัฐอเมรกิา  
 อบรม - เนตบิณัฑติไทย สํานักอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิัณฑติยสภา 
  - ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
  - 

 
- 

ประกาศนยีบตัร หลักสตูร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที ่17  
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ  
ประกาศนยีบตัร หลักสตูร การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
สาํหรับผูบ้รหิารระดับสงู รุ่นที ่11 สถาบนัพระปกเกลา้   

  - 
 
- 
 

ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Crime Prevention and Treatment of Offender  
สถาบนั UNAFEI ขององคก์ารสหประชาชาต ิประเทศญีปุ่่ น 
ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Training in Child Abuse Prosecutors and 
Investigators, American Prosecutor Research Institute ประเทศสหรัฐอเมรกิา   

  - ประกาศนยีบตัร Children's Rights, British Council International Seminar 
มหาวทิยาลัย Oxford ประเทศสหราชอาณาจักร 

  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร The 2000 Executive Leadership  
มหาวทิยาลัย Georgetown ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Senior Criminal Justice Executive Program, 
International Law Enforcement Academy ประเทศไทย 

  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Senior Crisis Management  
กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐอเมรกิา Maryland University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Director Certification Program  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ประสบการณ์การทํางาน 

 ปจัจบุนั -  ตัง้แต ่2554 รองอยัการสงูสดุ สํานักงานอัยการสงูสดุ 

 อดตี - 2549 - 2554 ผูต้รวจการอยัการ สาํนักงานอัยการสงูสดุ 
  - 2548 - 2549 อธบิดอียัการฝ่ายปรกึษา สํานักงานอยัการสงูสดุ 
  - 2546 - 2548 อธบิดอียัการฝ่ายตา่งประเทศ สาํนักงานอยัการสงูสดุ 
     

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

 การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
 1. เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 9 ครัง้ จากทัง้หมด 9 ครัง้ 
 การดํารงตําแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่ันที ่29 มนีาคม 2554 

2. ไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  
ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่2 

 
 
 
 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 
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1.2    นายนพพล มลินิทางกรู 
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้    กรรมการ   

(ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ–่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 

     อาย ุ 58  ปี 

 การศกึษา/ - ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขานวิเคลยีรเ์ทคโนโลย ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 อบรม - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า (เกยีรตนิยิม)                     

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร การบรหิารจัดการดา้นความมั่นคงขัน้สงู รุ่นที ่2                

สมาคมวทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุ่นที ่9 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะสาํหรับนักบรหิารระดบัสงู 
   สถาบนัพระปกเกลา้ 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร การบรหิารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
   สถาบนัพระปกเกลา้ 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร ความรูด้า้นตลาดการเงนิเพือ่การตัดสนิใจ                            

สาํหรับนักบรหิารระดับสงู ศนูยก์ารศกึษาตอ่เนือ่งแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Senior Executive Development Program-1  

บรษัิท GE ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Senior Executive Development Program-2  

มลูนธิพัิฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร ASEAN Executive Development Program, 

Thammasat Business School มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์   
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร การบรหิารงานตํารวจชัน้สงู รุ่นที ่22  
   สถาบนัพัฒนาขา้ราชการตํารวจ 

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Director Certification Program 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ประสบการณ์การทํางาน 

 ปจัจบุนั - ตัง้แต ่2554 กรรมการ บรษัิท RATCH – Australia Corporation Limited 
  - ตัง้แต ่2553 กรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากดั 

  - ตัง้แต ่2553 วศิวกรระดบั 14 (เทยีบเทา่รองผูว้า่การ)                                         
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

  - ตัง้แต ่2552 ประธานกรรมการ บรษัิท ไฟฟ้า หงสา จํากัด 

 
 - ตัง้แต ่2552 ประธานกรรมการ บรษัิท พูไฟมายนิง่ จํากดั 

  - ตัง้แต ่2552 กรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั 

  - ตัง้แต ่2552 กรรมการ บรษัิท ไตร เอนเนอจี ้จํากัด 

 
 - ตัง้แต ่2552 กรรมการ บรษัิท ราชบรุเีพาเวอร ์จํากดั 

 
 - ตัง้แต ่2552 กรรมการ บรษัิท เซาทอ์สี เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจํากดั 

 
 - ตัง้แต ่2552 กรรมการ บรษัิท ไฟฟ้าน้ํางมึ 2 จํากัด 

 อดตี - 2551-2553 วศิวกรระดบั 13 (เทยีบเทา่ผูช้ว่ยผูว้า่การ) กฟผ. 
  - 2550-2551 ผูช้ว่ยผูว้า่การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น กฟผ. 

  - 2548-2550 ผูช้ว่ยผูว้า่การวศิวกรรมโรงไฟฟ้า กฟผ. 
คณุสมบตัติอ้งหา้ม 

1.    ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 
2.    ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 
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การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
1.     เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

การดํารงตําแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2551 

2. ไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  
ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่3 
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1.3    พล.ต.ท. ถาวร จนัทรย์ ิม้ 

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ กรรมการอสิระ  

     อาย ุ 62  ปี 

 การศกึษา/ - ปรญิญาโท พัฒนบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร ์                        
สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์(นดิา้) 

 อบรม - ปรญิญาตร ีรัฐประศาสนศาสตรบ์ณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจ 
  - วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร 
  - โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก 
  - ปรญิญาบตัร หลักสตูรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที ่41 
  - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรการบรหิารงานตํารวจชัน้สงู  

สถาบนัพัฒนาขา้ราชการตํารวจ 

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร Director Certification Program   

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

 ประสบการณ์การทํางาน 

 ปจัจบุนั -    

 
อดตี 

 
- 

 
2552-2553 

 
ผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ

  - 2551-2552 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
  - 2548-2549 ผูบ้ญัชาการตํารวจสนัตบิาล 
  - 2546-2548 รองผูบ้ญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

 การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
       ไมม่ ีเนือ่งจากไดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการใหม ่
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1.4    นางสาวปิยะธดิา  ประดษิฐบาทุกา 

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ กรรมการอสิระ  

     อาย ุ     42 ปี 
 การศกึษา/

อบรม 
-  ปรญิญาเอก Doctor of Business Administration, The University of South 

Australia ประเทศออสเตรเลยี 
  - ปรญิญาโท Master of Business Administration (International Business),           

The University of Birmingham สหราชอาณาจักร 
  - อนุปรญิญาโท Postgraduate Diploma in Business Administration 

(International Business), The University of Birmingham สหราชอาณาจักร 
  - ปรญิญาตรวีทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (เทคนคิการแพทย)์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
  - ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรพัฒนาสมัพันธร์ะดบัผูบ้รหิาร รุ่นที ่9                               

กรมกจิการพลเรอืนทหารบก 
  - ใบอนุญาตเพือ่เป็นผูข้ายหลักทรัพย ์                                                            

สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -    

 ประสบการณ์การทํางาน    
 ปจัจบุนั -  ตัง้แต ่2551   ผูอํ้านวยการหลักสตูรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการ 

วทิยาลยัการศกึษาทางไกลอนิเทอรเ์น็ต มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
  - ตัง้แต ่2550  อาจารยป์ระจําหลักสตูรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ  

สาขาวชิาการจัดการ วทิยาลยัการศกึษาทางไกลอนิเทอรเ์น็ต
มหาวทิยาลัยอัสสมัชญั 

  - ตัง้แต ่2550  ประธานกรรมการและคณะกรรมการสอบวทิยานพินธห์ลักสตูร
วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการ วทิยาลัยการศกึษา
ทางไกลอนิเทอรเ์น็ต มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

  - ตัง้แต ่2550  ทีป่รกึษาวทิยานพินธ ์ หลักสตูรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ  
สาขาวชิาการจัดการ วทิยาลยัการศกึษาทางไกลอนิเทอรเ์น็ต 
มหาวทิยาลัยอัสสมัชญั 

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

 การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
       ไมม่ ีเนือ่งจากไดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการใหม ่
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2.  ขอ้มูลการถอืหุน้สามญัในบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ของผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 

ผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ จํานวนหุน้ คดิเป็น % ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด 

1.  นายตระกลู       วนิจินัยภาค ไมม่ ี - 

2.  นายนพพล        มลินิทางกรู ไมม่ ี - 

3.  พล.ต.ท.ถาวร    จันทรย์ิม้ ไมม่ ี - 

4.  นางสาวปิยะธดิา ประดษิฐบาทกุา ไมม่ ี - 

 
3.  ขอ้มูลการดํารงตําแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิการอืน่ๆ ในปจัจบุนั 

 

ผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 

บรษิทัจดทะเบยีน บรษิทั/กจิการอืน่ 
(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทั    
จดทะเบยีน) 

การดํารงตําแหนง่ใน 
บรษิทั/กจิการที่

แขง่ขนัหรอืเกีย่วเนือ่ง
กบัธุรกจิ 

ของกลุม่บรษิทัฯ 

 
จํานวน ประเภท

กรรมการ 

1.  นายตระกลู       วนิจินัยภาค ไมม่ ี - ไมม่ ี ไมม่ ี

2.  นายนพพล        มลินิทางกรู ไมม่ ี - ไมม่ ี 10 แหง่ /1 

3.  พล.ต.ท.ถาวร    จันทรย์ิม้ ไมม่ ี - ไมม่ ี ไมม่ ี

4.  นางสาวปิยะธดิา ประดษิฐบาทกุา ไมม่ ี - ไมม่ ี ไมม่ ี
/1   นายนพพล มลินิทางกรู ดํารงตําแหน่งในบรษัิท/กจิการเกีย่วเนือ่งกับธุรกจิของกลุม่บรษัิทฯ ดังนี ้

(1)  วศิวกรระดับ 14 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (ผูถ้อืหุน้ใหญ)่ 
(2)  กรรมการ บรษัิท RATCH-Australia Corporation Limited บรษัิท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากัด บรษัิท ไฟฟ้า หงสา จํากัด 

บรษัิท พไูฟมายนิง่ จํากัด บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจํากัด บรษัิท ไตร เอนเนอจี ้จํากัด บรษัิท ราชบุรเีพาเวอร ์จํากัด บรษัิท 
เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จี จํากัด และบรษัิท ไฟฟ้าน้ํางมึ 2 จํากัด (บรษัิทย่อย กจิการร่วมคา้ของบรษัิทฯ และกจิการ
พลังงาน) 

 
4.  ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ซึง่มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ รายชือ่ผูไ้ดร้บัเสนอชือ่ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 

พล.ต.ท.ถาวร จนัทรย์ ิม้ นางสาวปิยะธดิา ประดษิฐบาทุกา 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 

-  จํานวนหุน้ 

-  สดัสว่นของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธ ิ
   ออกเสยีงทัง้หมด 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

เป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้
รายใหญ/่ของบรษิทัฯ/บรษิทัยอ่ย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนี้
กบับรษิทัฯ/บรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่ม
หรอืนติบิุคคลทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้
ในปจัจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา 

-   เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการ
บรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอื 
ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา 

 

 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

 

 

 

ไมเ่ป็น 

-   เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  (เชน่   
ผูส้อบบญัชหีรอืทีป่รกึษากฎหมาย) 

-  มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิ  (เชน่     
การซือ้/ขายวตัถดุบิ/สนิคา้/บรกิาร/ 
การใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ)         
โดยระบขุนาดของรายการดว้ย 

ไมเ่ป็น 

 

ไมม่ ี

ไมเ่ป็น 

 

ไมม่ ี
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5.  นยิาม “กรรมการอสิระ” ของบรษิทัฯ 
  

 “กรรมการอสิระ” หมายความวา่ กรรมการทีม่คีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี้ 

 (1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 /1 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมทนุ 
หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี ้ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

 (2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา 
หรือผูม้ีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลําดับเดยีวกัน หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมีความ
ขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

 (3) ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ป็น 
บดิามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคุม หรือ
บคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุ ของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

 (4) ไม่มหีรือเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแยง้ ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
กรรมการซึง่ไม่ใชก่รรมการอสิระ หรือผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บริษัทย่อย บรษัิทร่วมทุน 
หรือนติบิุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันทีไ่ดรั้บ
การแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

       ความสมัพันธท์างธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทํารายการทางการคา้ทีก่ระทําเป็นปกตเิพือ่ประกอบ
กจิการ การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรัพย ์รายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรับความชว่ยเหลอืทาง
การเงนิ ดว้ยการรับหรอืใหกู้ย้มื ค้ําประกัน การใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ทํานองเดยีวกัน 
ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคูส่ญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งชําระตอ่อกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละสามของสนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิอง
บรษัิทหรอืตัง้แตย่ีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจํ่านวนใดจะตํา่กวา่ ทัง้นี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลา่วใหเ้ป็นไปตามวธิกีาร
คํานวณมลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบริษัทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกัน  โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดงักลา่ว ใหนั้บรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั 

 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมีความ
ขดัแยง้ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจั้ดการของสํานักงานสอบ
บัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมทุน หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้สังกัดอยู่ เวน้แต่จะได ้
พน้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรือที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บคา่บรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจาก บรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมทนุ หรอืนติบิคุคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้  ทัง้นี ้ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนติบิคุคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่
ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจั้ดการ ของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพีนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

 (7)  ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท 

 (8)  ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีทํ่าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดําเนนิงานของบรษัิท 

       ภายหลังไดรั้บการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถงึ (8) แลว้  
กรรมการอสิระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ัดสนิใจในการดําเนนิกจิการของบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมทนุ 
บรษัิทย่อยลําดับเดยีวกัน หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ โดยมกีารตัดสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective 
Decision) ได ้

 

 

 
   /1   นยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ กําหนดเขม้งวดกวา่ทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทนุกําหนด โดยกรรมการอสิระ

ของบรษัิทฯ ถอืหุน้ของบรษัิทฯ ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ซึง่นอ้ยกว่าขอ้กําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีใ่ห ้
กรรมการอสิระถอืหุน้ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 1  


