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ประวตัยิอ่และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ  
และนยิามกรรมการอสิระของบรษิทั 

 
1.   ประวตัยิอ่ของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
 

1.1    นายครุุจติ นาครทรรพ 
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ กรรมการ  
                                        (ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ่ – การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 
     อายุ 58  ปี 
 การศกึษา/ - ปรญิญาเอก Ph.D. in Petroleum Engineering, University of Oklahoma                     

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 อบรม - ปรญิญาโท Master of Science in Petroleum Engineering, University of Oklahoma 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  - ปรญิญาตร ีBachelor of Science (with Special Distinction) in Petroleum Engineering, 

University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  - ประกาศนียบัตร หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงู (น.บ.ส.) รุ่นที ่46 (ผูนํ้าทีม่วีสิยัทัศน)์ 

สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) 
  - Senior Executive Program (SEP 60), London Business School สหราชอาณาจักร 
  - ปรญิญาบัตร หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที ่51                               

วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจักร  (พ.ศ. 2551 – 2552) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสูงดา้นการคา้การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

(TEPCoT) รุ่นที ่3 (พ.ศ. 2553) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสตูรนักบรหิารการยตุธิรรมทางปกครองระดับสงู (บยป.) รุ่นที ่2        

(พ.ศ.2554) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงู สถาบันวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที ่13 

(พ.ศ. 2554)  
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ริหารระดับสูงดา้นวทิยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที ่1 

สถาบนัวทิยาการพลงังาน (พ.ศ. 2555) 
 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  

 
ประกาศนียบัตร หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 64/2007)           
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

  - ประกาศนียบัตร หลักสตูร Audit Committee Program (ACP 32/2010)                        
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

  - ประกาศนียบัตร หลักสตูร Role of Compensation Committee (RCC 12/2011)             
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

 ประสบการณ์การทํางาน 
 ปจัจบุนั -  ตัง้แต ่2554 กรรมการ  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
  - ตัง้แต ่2553 รองปลัดกระทรวง กระทรวงพลงังาน 
  - ตัง้แต ่2550 กรรมการ  บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

 อดตี - 25551-2553 อธบิดกีรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน 
  - 2549-2551 รองปลัดกระทรวง กระทรวงพลงังาน 
  - 2549 รองอธบิดกีรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน 
  - 2543-2547 Chief Executive Officer Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA) 

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

 การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
 1. เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 
 การดํารงตําแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่ันที ่19 ธันวาคม 2554 

2. ไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  
ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่2 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 
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1.2    นายสทุศัน ์ปทัมสริวิฒัน ์
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้    กรรมการ   

(ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ–่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 

     อาย ุ 60  ปี 

 การศกึษา/ - 
 

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 อบรม - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Advanced Management Program, Harvard Business School 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Senior Executive Development Program-2                                

มลูนธิพัิฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ  
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Creating Value Through Product Management and 

Customer Profitability สถาบันบณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร ASEAN Executive Development Program,                

Thammasat Business School มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Director Certification Program 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ประสบการณ์การทํางาน 
 ปจัจบุนั - ตัง้แต ่2554 ประธานกรรมการ บรษัิท กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 
  - ตัง้แต ่2553 ประธานกรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั 
  - ตัง้แต ่2553 ประธานกรรมการ บรษัิท ราชบรุ ีเพาเวอร ์จํากดั 
  - ตัง้แต ่2552 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
  - ตัง้แต ่2552 ผูว้า่การ กฟผ. 
 อดตี - 2553-2554 ประธานกรรมการ บรษัิท อแีกท ไดมอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 
  - 2552-2553 กรรมการ บรษัิท กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 
  - 2551-2552 รองผูว้า่การผลติไฟฟ้า กฟผ. 
  - 2550-2551 ผูช้ว่ยผูว้า่การบรหิารสายงานผลติไฟฟ้า กฟผ. 
  - 2549-2550 ผูช้ว่ยผูว้า่การธรุกจิเดนิเครือ่งและบํารุงรักษา กฟผ. 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
1.    ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 
2.    ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 
 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
1.     เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 10 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

การดํารงตําแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่ันที ่30 มนีาคม 2553 

2. ไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  
ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่2 
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1.3    นายธนา พฒุรงัษ ี

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้    กรรมการ   
(ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ–่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 

     อาย ุ 58  ปี 

 การศกึษา/ - 
 

ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

 อบรม - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
  - ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย                 

สาํหรับนักบรหิารระดับสงู (ปปร.) รุ่นที ่14 สถาบนัพระปกเกลา้ 
  - ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Senior Executive Development Program-2                 

มลูนธิพัิฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 
  - ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Senior Executive Development Program-2               

ประเทศออสเตรเลยี 
  - ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Masterful Coaching Workshop, Hay Group 
  - ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร ความรูด้า้นตลาดการเงนิเพือ่การตดัสนิใจ                       

สาํหรับนักบรหิารระดับสงู ศนูยก์ารศกึษาตอ่เนือ่งแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  - ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที ่1 

สถาบนัวทิยาการพลงังาน (พ.ศ. 2555) 

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร Director Certification Program   

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Financial Statements for Directors                                         
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ประสบการณ์การทํางาน 

 ปจัจบุนั - ตัง้แต ่2553  รองผูว้า่การระบบสง่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

 
อดตี 

 
- 

 
2554-2555 

 
กรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั 

  - 2551-2553 ผูช้ว่ยผูว้า่การปฏบิตักิารระบบสง่ กฟผ. 
  - 2546-2551 ผูอํ้านวยการฝ่ายปฏบิตักิารดา้นการใชไ้ฟฟ้า กฟผ. 

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
1.     เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

การดํารงตําแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่ันที ่16 มกราคม 2555 

2. ไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  
ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่2 
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1.4    นายสาธติ รงัคสริ ิ

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้    กรรมการอสิระ   
  

     อาย ุ 54  ปี 

 การศกึษา/
อบรม - 

 
ปรญิญาเอก ศลิปศาสตรดษุฎบีัณฑติกติตมิศักดิ ์(การเงนิการธนาคาร)               
มหาวทิยาลัยสยาม 

  - ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
  - ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ Atlanta University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

(Scholarship & Outstanding Student Award from the National Deans’ Lists 
of America) 

  - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Advanced Management Program,                           

Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที ่2 
  - ปรญิญาบตัร หลักสตูร การป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.)                            

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร (พ.ศ. 2550)   
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูรนักบรหิารระดบัสงู รุ่นที ่39                                         

สาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
  - ประกาศนยีบตัร Diploma on Taxation ประเทศฝร่ังเศส โดยทนุ ACTIM 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร EDI Taxation Technology,                                                            

University of Canberra ประเทศออสเตรเลยี 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Tax Authorities’ Use of the Internet,  

University of New South Wales ประเทศออสเตรเลยี 
 

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร Director Certification Program   

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

 ประสบการณ์การทํางาน 

 ปจัจบุนั - ตัง้แต ่2555 
 

กรรมการ  บรษัิท ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิจํากดั 

  - ตัง้แต ่2554 กรรมการ  บรษัิท ทโีอท ีจํากัด (มหาชน) 

  - ตัง้แต ่2553 อธบิด ีกรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

 อดตี - 2552-2554 กรรมการ  บรรษัทบรหิารสนิทรัพยไ์ทย 
  - 2552-2553 กรรมการ  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
  - 2552-2553 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดการกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟู

และพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิ 
  - 2552-2553 กรรมการ  กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ (กบข.) 
  - 2552-2553 กรรมการ  คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูเครดติ 
  - 2552-2553 กรรมการ  คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  
  - 2552-2553 ผูอํ้านวยการสาํนักงานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั 
  - 2552  รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
1.   เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

การดํารงตําแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1.   ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่นัที ่30 มนีาคม 2553 

2.   ไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  
ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่2 
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1.5    นายทรงภพ  พลจนัทร ์

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ กรรมการอสิระ  

     อาย ุ     59 ปี 
 การศกึษา/

อบรม -  ปรญิญาเอก Ph.D. สาขาธรณีวทิยา มหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 
  - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
  - ประกาศนียบัตร หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงู (น.บ.ส.)                                               

สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) (พ.ศ. 2547) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสตูร ASEAN Executive Program, New York ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  - ประกาศนียบัตร หลักสตูร Advance Executive Program, Kellogg School of 

Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  - ปรญิญาบัตร หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที ่50                               

วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจักร  (พ.ศ. 2550 – 2551) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสตูรนักบรหิารการยตุธิรรมทางปกครองระดับสงู (บยป.) รุ่นที ่3        

(พ.ศ.2555) 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที ่2 

สถาบนัวทิยาการพลงังาน (พ.ศ. 2556) 

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  ประกาศนียบัตร หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 23/2004)           

สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Financial for Non-Finance Directors Program รุ่นที ่9                                    

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ประสบการณ์การทํางาน    
 ปจัจบุนั -  ตัง้แต ่2553 อธบิด ีกรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน 
     

 อดตี - 2548-2556 กรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั 
  - 2549-2553 รองอธบิด ีกรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน 
  - 2545-2549 ผูอํ้านวยการ สาํนักนโยบายและยทุธศาสตร ์                                     

สาํนักงานปลดักระทรวงพลงังาน 
  - 2547-2548 กรรมการ บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน)   
  - 2543-2545 หัวหนา้สว่นนโยบายและแผน กองเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ               

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอตุสาหกรรม 
  - 2539-2543 Deputy Chief Executive Officer, 

Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA) 

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

 การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
       ไมม่ ีเนือ่งจากไดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการใหม ่
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1.6    นายสวุทิ  คงแสงภกัดิ ์

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ กรรมการอสิระ  

     อาย ุ     53 ปี 
 การศกึษา/

อบรม -  ปรญิญาโท นติศิาสตรมหาบณัฑติ สาขากฎหมายมหาชน มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
  - เนตบิณัฑติไทย สํานักอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิัณฑติยสภา 
  - ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
    

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -    

 ประสบการณ์การทํางาน    
 ปจัจบุนั -  ตัง้แต ่2526   ทนายความ  
  - ตัง้แต ่2537 หัวหนา้สํานักกฎหมาย สยาม ลกีลั คอนซลัแทนต ์
  - ตัง้แต ่2553 กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอสแอลซ ีลอว ์จํากดั 
  - ตัง้แต ่2553 กรรมการ บรษัิท พรปิยะฌาน ทรานสปอรต์ จํากดั 
  - ตัง้แต ่2555 ทีป่รกึษาอนุกรรมาธกิารจัดซือ้จัดจา้งของกระทรวงคมนาคม                

สภาผูแ้ทนราษฎร 

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

 การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
       ไมม่ ีเนือ่งจากไดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการใหม ่
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1.7    นางสาวรตันา ตรพีพิฒันก์ุล 

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ กรรมการอสิระ  

     อาย ุ     63 ปี 
 การศกึษา/

อบรม -  ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร การบรหิารจัดการดา้นความมั่นคงชัน้สงู รุ่นที ่4 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย                       

สาํหรับนักบรหิารระดับสงู รุ่นที ่15 สถาบนัพระปกเกลา้ 
    

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  ประกาศนียบัตร หลักสตูร Director Accreditation Program รุ่นที ่58                      

สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

 ประสบการณ์การทํางาน    
 ปจัจบุนั -  ตัง้แต ่2549   กรรมการ บรษัิท พโีอเวอรซ์สี ์สตลี จํากดั (มหาชน) 
  - ตัง้แต ่2549   กรรมการ บรษัิท พโีอเวอรซ์สี ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั  
  - ตัง้แต ่2549   กรรมการ บรษัิท พ.ีโอ.ซ.ี คอนกรตี จํากดั  
  - ตัง้แต ่2549   กรรมการ บรษัิท พ ีบล ูลากนู เจมส ์จํากัด  
  - ตัง้แต ่2550 กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท พ ีบล ูลากนู เจมส ์จํากดั 
  - ตัง้แต ่2548 กรรมการบรหิารฝ่ายลกูคา้สมัพันธ ์ บรษัิท พโีอเวอรซ์สี ์สตลี จํากัด

(มหาชน) บรษัิท พโีอเวอรซ์สี ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั และ 
บรษัิท พ.ีโอ.ซ.ี คอนกรตี จํากัด 

     

 อดตี - 2523-2549 กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท สงวนเจรญิเมททลั จํากัด 
     

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

 การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
       ไมม่ ีเนือ่งจากไดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการใหม ่

 
 
 
 

2.  ขอ้มูลการถอืหุน้สามญัในบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ของผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 

ผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ จํานวนหุน้ คดิเป็น % ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด 
1.  นายครุุจติ         นาครทรรพ ไมม่ ี - 

2.  นายสทุศัน ์       ปัทมสริวิัฒน์ ไมม่ ี - 

3.  นายธนา           พุฒรังษี ไมม่ ี - 

4.  นายสาธติ         รังคสริ ิ ไมม่ ี - 

5.  นายทรงภพ       พลจันทร ์ ไมม่ ี - 

6.  นายสวุทิ          คงแสงภักดิ ์ ไมม่ ี - 

7.  นางสาวรัตนา    ตรพีพัิฒน์กลุ ไมม่ ี - 
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3.  ขอ้มูลการดํารงตําแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิการอืน่ๆ ในปจัจบุนั 

 
ผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 

บรษิทัจดทะเบยีน บรษิทั/กจิการอืน่ 
(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทั    
จดทะเบยีน) 

การดํารงตําแหนง่ใน 
บรษิทั/กจิการที่

แขง่ขนัหรอืเกีย่วเนือ่ง
กบัธุรกจิ 

ของกลุม่บรษิทัฯ 

 
จํานวน 

ประเภท
กรรมการ 

1.  นายครุุจติ         นาครทรรพ ไมม่ ี - ไมม่ ี 2 แหง่ /1 

2.  นายสทุศัน ์       ปัทมสริวิัฒน์ ไมม่ ี - ไมม่ ี 4 แหง่ /2 

3.  นายธนา           พุฒรังษี ไมม่ ี - ไมม่ ี 1 แหง่ /3  

4.  นายสาธติ         รังคสริ ิ ไมม่ ี - 1 แหง่ /4 ไมม่ ี

5.  นายทรงภพ       พลจันทร ์ ไมม่ ี - - ไมม่ ี

6.  นายสวุทิ           คงแสงภักดิ ์ ไมม่ ี - 3 แหง่ /5 ไมม่ ี

7.  นางสาวรัตนา     ตรพีพัิฒนก์ลุ ไมม่ ี - 4 แหง่ /6 ไมม่ ี
/1   นายครุจุติ นาครทรรพ ดํารงตําแหน่งในบรษัิท/กจิการเกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของกลุม่บรษัิทฯ ดังนี ้

(1) กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (ผูถ้อืหุน้ใหญ)่ 
(2) กรรมการ  บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (กจิการพลังงาน) 

/2   นายสทุัศน ์ปัทมสริวัิฒน ์ดํารงตําแหน่งในบรษัิท/กจิการเกีย่วเนือ่งกับธุรกจิของกลุม่บรษัิทฯ ดังนี ้
(1)   ผูว้า่การ และกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (ผูถ้อืหุน้ใหญ)่ 
(2)   ประธานกรรมการ บรษัิท กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (บรษัิทยอ่ยของผูถ้อืหุน้ใหญ)่ 
(3) ประธานกรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากัด และ บรษัิท ราชบรุ ีเพาเวอร ์จํากัด (บรษัิทยอ่ย กจิการรว่มคา้ของ

บรษัิทฯ และกจิการพลังงาน) 
/3   นายธนา พฒุรังษี ดํารงตําแหน่งในบรษัิท/กจิการเกีย่วเนือ่งกับธุรกจิของกลุม่บรษัิทฯ ดังนี ้

(1) รองผูว้า่การระบบสง่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (ถอืหุน้ใหญ)่ 
/4   นายสาธติ รังคสริ ิดํารงตําแหน่งในบรษัิท/กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน) ดังนี ้

(1) กรรมการ บรษัิท ทโีอท ีจํากัด (มหาชน) (กจิการโทรคมนาคม) 
/5   นายสวุทิ คงแสงภักดิ ์ดํารงตําแหน่งในบรษัิท/กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน) ดังนี ้

(1) หัวหนา้สํานักกฎหมาย สยาม ลกีัล คอนซลัแทนต ์(สํานักงานกฎหมาย) 
(2) กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอสแอลซ ีลอว ์จํากัด (สํานักงานกฎหมาย) 
(3) กรรมการ บรษัิท พรปิยะฌาณ ทรานสปอรต์ จํากัด (กจิการขนสง่) 

/6   นางสาวรัตนา ตรพีพัิฒนก์ลุ ดํารงตําแหน่งในบรษัิท/กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน) ดังนี ้
(1) กรรมการ และกรรมการบรหิารฝ่ายลกูคา้สัมพันธ ์บรษัิท พโีอเวอรซ์สี ์สตลี จํากัด (มหาชน) (กจิการตัวแทนจําหน่าย) 
(2) กรรมการ และกรรมการบรหิารฝ่ายลกูคา้สัมพันธ ์บรษัิท พโีอเวอรซ์สี ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (กจิการตัวแทนจําหน่าย) 
(3) กรรมการ และกรรมการบรหิารฝ่ายลกูคา้สัมพันธ ์บรษัิท พ.ีโอ.ซ.ี คอนกรตี จํากัด (กจิการผลติและจําหน่ายคอนกรตี) 
(4) กรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท พ ีบลู ลากนู เจมส ์จํากัด (กจิการอัญมณีและเครือ่งประดับ) 

 

 

4.  ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ซึง่มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ รายชือ่ผูไ้ดร้บัเสนอชือ่ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 
นายทรงภพ พลจันทร ์ นายสวุทิ คงแสงภักดิ ์ นางสาวรัตนา ตรพีพัิฒนก์ลุ 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
-  จํานวนหุน้ 
-  สดัสว่นของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธ ิ
   ออกเสยีงทัง้หมด 

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี

เป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้
รายใหญ/่ของบรษิทัฯ/บรษิทัยอ่ย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนี้
กบับรษิทัฯ/บรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่ม
หรอืนติบิุคคลทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้
ในปจัจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา 
-   เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการ

บรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอื 
ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา 

 
 
 

ไมเ่ป็น 

 
 
 

ไมเ่ป็น 

 
 
 

ไมเ่ป็น 

-   เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  (เชน่   
ผูส้อบบญัชหีรอืทีป่รกึษากฎหมาย) 

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

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ ี

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ ี

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ ี
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5.  นยิาม “กรรมการอสิระ” ของบรษิทัฯ 
  

 “กรรมการอสิระ” หมายความวา่ กรรมการทีม่คีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี้ 

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

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

 (3) ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ป็น 
บดิามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอํานาจควบคุม หรือ 
บคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุ ของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

 (4) ไม่มหีรือเคยมีความสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ หรือผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบริษัท บรษัิทย่อย บริษัทร่วมทุน  
หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันทีไ่ดรั้บ
การแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

       ความสมัพันธท์างธุรกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทํารายการทางการคา้ทีก่ระทําเป็นปกตเิพือ่ประกอบ
กจิการ การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรัพย ์รายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิาร หรือการใหห้รือรับความชว่ยเหลอืทาง
การเงนิ ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค้ําประกัน การใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ทํานองเดยีวกัน 
ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคูส่ญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งชําระตอ่อกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละสามของสนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิอง
บรษัิทหรอืตัง้แตย่ีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจํ่านวนใดจะตํา่กวา่ ทัง้นี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลา่วใหเ้ป็นไปตามวธิกีาร
คํานวณมูลคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบัตกิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน  โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดงักลา่ว ใหนั้บรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั 

 (5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมทนุ หรอืนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแยง้ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจั้ดการของสํานักงาน          
สอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วมทนุ หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้สงักัดอยู่ เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

 (6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอื
ทีป่รึกษาทางการเงิน ซึง่ไดรั้บค่าบริการเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือ          
นติบิุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้  ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนติบิคุคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจั้ดการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้
จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

 (7)  ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท 

 (8)  ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีทํ่าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดําเนนิงานของบรษัิท 

       ภายหลงัไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึง่ (1) ถงึ (8) แลว้  
กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ัดสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย           
บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลําดับเดยีวกัน หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ โดยมีการตัดสนิใจในรูปแบบของ           
องคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

 

 

 
   /1   นยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ กําหนดเขม้งวดกวา่ทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทนุกําหนด โดยกรรมการอสิระ

ของบรษัิทฯ ถอืหุน้ของบริษัทฯ ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ซึง่นอ้ยกว่าขอ้กําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุน    
ทีใ่หก้รรมการอสิระถอืหุน้ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 1  


