
27 
 

ประวตัยิอ่และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ  
และนยิามกรรมการอสิระของบรษิทั 

 
1.   
 

ประวตัยิอ่ของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 

 
 

1.1    นายสทุศัน ์ปทัมสริวิฒัน ์
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ กรรมการ  
                                        (ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ่  – การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 
     อายุ 62  ปี 
 การศกึษา/

อบรม 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมเครื่องกล                          

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย                      
  - ประกาศนียบัตร หลักสตูร Advanced Management Program, Harvard Business 

School, ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร Senior Executive Development Program 2                  

มลูนธิพัิฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 
  - ประกาศนียบัตร หลักสตูร Creating Value Through Product Management and 

Customer Profitability สถาบันบัณฑติบริหารธุรกจิศศนิทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

  - ประกาศนยีบตัร ASEAN Executive Development Program,                             
Thammasat Business School มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Director Certification Program (DCP 83/2007) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
  - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร Role of Chairman (RCP 24/2010)                                      

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  
  - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD 14/2011) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  
 ประสบการณก์ารทํางาน 
 ปจัจบุนั -  ปัจจบุนั                กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
  - 2557-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิ้ง จํากดั (มหาชน) 
     

 อดตี - 2554-2556 ประธานกรรมการ บรษัิท กฟผ. อนิเตอรเ์นชั่นแนล จํากดั 
  - 2553-2557 ประธานกรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั และ                                   
    บรษัิท ราชบรุเีพาเวอร ์จํากดั 
  - 2553-2556 กรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิ้ง จํากดั (มหาชน) 
  - 2553-2554 ประธานกรรมการ บรษัิท อแีกท ไดมอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 
  - 2552-2556 ผูว้า่การ และกรรมการ กฟผ. 
 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กบักลุ่มบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

 การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
 1. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
 การดํารงตําแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่ันที ่20 ตลุาคม 2557 

2. ไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  
ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่2 

 
 

 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.thai-iod.com%2Fth%2Fdirector-training-detail.asp%3Fid%3D138&ei=TKnoUrLnEcK5iQeDsoDoAQ&usg=AFQjCNFE_S9fsKzrxK65DmP17bV3Q2rMng&bvm=bv.60157871,d.aGc�
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.thai-iod.com%2Fth%2Fdirector-training-detail.asp%3Fid%3D138&ei=TKnoUrLnEcK5iQeDsoDoAQ&usg=AFQjCNFE_S9fsKzrxK65DmP17bV3Q2rMng&bvm=bv.60157871,d.aGc�
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1.2    นายพงษด์ษิฐ พจนา 
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้    กรรมการ   

(ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ ่- การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 

     อาย ุ 60  ปี 

 การศกึษา/ - ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ วศิวกรรมโยธา  
 อบรม  The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
  - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที ่3                

(พ.ศ. 2556) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
  - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร การบรหิารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที ่10                     

(พ.ศ. 2554) สถาบนัพระปกเกลา้ 
  - EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
  - EGAT Director Development Program (EDDP) 
  - EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP) 
  - EGAT Preparation of Professional Leader Program (EPLP) ประเทศออสเตรเลยี 
 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 106/2013)                                       

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ประสบการณก์ารทํางาน 
 ปจัจบุนั - 2557-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั 
  - 2556-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ จํากดั 
    บรษัิท ไฟฟ้า หงสา จํากดั และบรษัิท พูไฟมายนิง่ จํากดั 
  - 2556-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ราชบรุเีพาเวอร ์จํากดั 
  - 2556-ปัจจบุนั กรรมการผูจั้ดการใหญ ่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิ้ง จํากดั (มหาชน) 
 อดตี - 2556 กรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั   
  - 2555-2556 รองผูว้า่การกจิการสงัคม ทําหนา้ทีโ่ฆษก กฟผ.  
  - 2555 ผูช้ว่ยผูว้า่การกจิการสงัคม กฟผ. 
  - 2553-2555 ผูช้ว่ยผูว้า่การกจิการสงัคมและสิง่แวดลอ้ม กฟผ. 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
1.    ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 
2.    ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 กบักลุ่มบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 
 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
1.     เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 13 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

การดํารงตําแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่ันที ่1 กรกฎาคม 2556 

2. ไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  
ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่2 
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1.3    นางสาวประภา ปรูณโชต ิ

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้    กรรมการอสิระ   
 

     อาย ุ 61  ปี 
 การศกึษา/ - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบันบณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์
 อบรม - ปรญิญาตร ีวารสารศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ 
   สาํหรับนักบรหิารระดบัสงู (ปศส.) รุ่นที ่7 สถาบนัพระปกเกลา้ 
  - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่นที ่14 (วตท. 14) 

สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
  - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร นักบรหิารระดบัสงู ธรรมศาสตรเ์พือ่สงัคม (นมธ. 2) 

สาํนักงานศษิยเ์กา่สมัพันธ ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 148/2011)                      

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ประสบการณก์ารทํางาน 
 ปจัจบุนั -  2554-ปัจจบุนั                กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง                     

กรรมการดา้นการกํากบัดแูลกจิการทีด่แีละกรรมการผูจั้ดการ                                                                          
บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุเอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) 

 อดตี - 2547-2554 รองกรรมการผูจั้ดการ                                                              
เจา้หนา้ทีผู่บ้รหิารสายงานกองทนุสํารองเลีย้งชพี                                                 

    บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุกรงุไทย จํากดั (มหาชน) 

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กบักลุ่มบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
1.   ไมม่ ีเนือ่งจากไดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการใหมต่ัง้แตว่ันที ่1 กมุภาพันธ ์2558 

การดํารงตําแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่ันที ่1 กมุภาพันธ ์2558 
2. ไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  

ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 2 
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1.4    นายประพนธ ์กติจินัทโรภาส 
 

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้    กรรมการอสิระ   
  

     อาย ุ 60  ปี 
 การศกึษา/ - 

 
ปรญิญาตร ีวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

 อบรม - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร การบรหิารสาํหรับนักบรหิารระดบักลาง                             
รุ่นที ่5 กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร นักบรหิารดา้นพลงังานระดบัสงู รุ่นที ่1 กระทรวงพลงังาน 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร นักบรหิารระดบัสงูผูนํ้าทีม่วีสิยัทศัน ์รุ่นที ่43                   

สาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร ผูนํ้าการเปลีย่นแปลงระดับสงู (พ.ศ.2553)                     

กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 
  - QCC เพือ่ประยกุตใ์นชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่7 รุ่นที ่2 

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   

  -  

 ประสบการณก์ารทํางาน 

 ปจัจบุนั - ปัจจบุนั 
 

ผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังาน 

 อดตี - 2557 รองอธบิดกีรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 

  - 2546-2557 ผูอํ้านวยการสาํนักพัฒนาพลงังานแสงอาทติย ์

 

 

- 

 

อนุกรรมการในคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์เขตระบบ
โครงขา่ยพลงังาน สํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการ
พลงังาน 

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กบักลุ่มบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิ้ง จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
1.  ไมม่ ีเนือ่งจากไดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการใหม ่
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1.5     นายสมคัร เชาวภานนัท ์
          ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้   กรรมการอสิระ 

          
          อาย ุ               66  ปี 
 การศกึษา/ - 

 
ปรญิญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑติ (การเมอืงการปกครอง) 

 อบรม  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
  - มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
  - ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์                         

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   

  -  ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 99/2008)                      
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Audit Committee Program (ACP 21/2008)                        
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 67/2007)                        
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ประสบการณก์ารทํางาน 
  ปจัจบุนั - ปัจจบุนั กรรมการ เนตบิณัฑติยสภาในพระบรมราชปูถัมภ ์
    นายกสมาคมนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
    อาจารย ์และกรรมการอํานวยการ                                               

สาํนักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 
     วทิยากร และอาจารย ์สภาทนายความ 
    ทีป่รกึษากรรมการอํานวยการ สาํนักฝึกอบรมวชิาวา่ความ  
    สภาทนายความ 
    ทีป่รึกษากฎหมายบริษัท และสมาคมต่างๆ ไดแ้ก่ บริษัท บูรพา

กอลฟ์ จํากัด (มหาชน) บรษัิท เครือ่งดืม่กระทงิแดง จํากัด บรษัิท 
ท.ีซ.ี  ฟาร์มาซูตคิอล อุตสาหกรรม จํากัด บริษัท สยามไวเนอรี่                  
เทรดดิง้พลัส จํากัด บริษัท สยามไวเนอรี ่จํากัด บริษัท อนันดา               
ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากดั บริษัท คงิ พาวเวอร์ ดวิตีฟ้รี จํากัด บรษัิท 
คอสมคิ แม็คนัม จํากัด และบริษัท ทอสกานา วัลเล่ จํากัด และ              
ในเครอื  และทีป่รกึษากฎหมายสมคัรและเพือ่น จํากดั 

         
 อดตี - 2554-2557 สมาชกิวฒุสิภา     
    ประธานทีป่รกึษาฝ่ายการยุตธิรรมคณะกรรมาธกิารการยตุธิรรม                 

และการตํารวจ วฒุสิภา และกรรมาธกิารการยตุธิรรมและการตํารวจ
วฒุสิภา 

    

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กบักลุ่มบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

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

ผูท้ ี่ไดร้บัการเสนอชื่อ จํานวนหุน้ คดิเป็น % ของหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด 
1.  นายสทุศัน ์      ปัทมสริวิฒัน ์ ไมม่ ี - 
2.  นายพงษ์ดษิฐ   พจนา         ไมม่ ี - 
3.  นางสาวประภา  ปรูณโชต ิ       ไมม่ ี - 
4.  นายประพนธ ์   กติจัินทโรภาส ไมม่ ี - 
5.  นายสมัคร        เชาวภานันท ์ ไมม่ ี - 

3.  ขอ้มลูการดํารงตําแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิการอื่นๆ ในปจัจบุนั 
 

ผูท้ ี่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
บรษิทัจดทะเบยีน บรษิทั/กจิการอื่น 

(ที่ไมใ่ชบ่รษิทั    
จดทะเบยีน) 

การดํารงตําแหนง่ใน 
บรษิทั/กจิการที่แขง่ขนั
หรอืเกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิ 

ของกลุม่บรษิทัฯ 

 
จํานวน 

ประเภท
กรรมการ 

1.  นายสทุศัน ์      ปัทมสริวิัฒน ์ ไมม่ ี - ไมม่ ี 1 แหง่ /1 
2.  นายพงษ์ดษิฐ   พจนา         ไมม่ ี - ไมม่ ี 4 แหง่ /2 
3.  นางสาวประภา  ปรูณโชต ิ       1 แหง่ กรรมการผูจั้ดการ /3 ไมม่ ี ไมม่ ี
4.  นายประพนธ ์   กติจัินทโรภาส ไมม่ ี - ไมม่ ี ไมม่ ี
5.  นายสมัคร        เชาวภานันท ์ ไมม่ ี - 10 แหง่ ไมม่ ี/4 

/1

(1) กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (ผูถ้อืหุน้ใหญ)่ 
   นายสทุศัน ์ปัทมสริวัิฒน ์ดํารงตําแหน่งในบรษัิท/กจิการเกีย่วเนือ่งกับธุรกจิของกลุม่บรษัิทฯ ดังนี ้

/2

(1)   ประธานกรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั (บรษัิทยอ่ยหลักของบรษัิทฯ) 
   นายพงษ์ดษิฐ พจนา ดํารงตําแหน่งในบรษัิท/กจิการเกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของกลุม่บรษัิทฯ ดังนี ้

(2)   ประธานกรรมการ บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ จํากดั (บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ) 
(3) ประธานกรรมการ บรษัิท ไฟฟ้า หงสา จํากดั และบรษัิท พไูฟมายนิง่ จํากดั (บรษัิทรว่มทนุของบรษัิทฯ) 
(4) กรรมการ บรษัิท ราชบรุเีพาเวอร ์จํากดั (บรษัิทรว่มทนุของบรษัิทฯ) 

/3

(1) กรรมการผูจั้ดการ บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุเอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) (กจิการหลักทรัพย)์ 
   นางสาวประภา ปรูณโชต ิดํารงตําแหน่งในบรษัิท/กจิการอื่น (ทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน) ดังนี ้

/4

(2)   ทีป่รกึษากฎหมายบรษัิท และสมาคมตา่งๆ ไดแ้ก ่1) บรษัิท บรูพากอลฟ์ จํากัด (มหาชน) 2) บรษัิท เครื่องดื่มกระทงิแดง จํากัด 
3) บรษัิท ท.ีซ.ี ฟารม์าซตูคิอล อตุสาหกรรม จํากัด 4) บรษัิท สยามไวเนอรี่ เทรดดิง้พลัส จํากัด 5) บรษัิท สยามไวเนอรี่ จํากัด 
6) บรษัิท อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จํากัด 7) บรษัิท คงิ พาวเวอร์ ดวิตี้ฟรี จํากัด 8) บรษัิท คอสมคิ แม็คนัม จํากัด 
9) บรษัิท ทอสกานา วัลเล ่จํากดั และในเครอื และ 10) ทีป่รกึษากฎหมายสมัครและเพือ่น จํากัด   

   นายสมคัร เชาวภานันท ์ดํารงตําแหน่งในบรษัิท/กจิการอื่น (ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน) ดังนี ้

4.  ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
รายชือ่ผูไ้ดร้บัเสนอชือ่ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 

นางสาวประภา ปรูณโชต ิ นายประพนธ ์กติจินัทโรภาส นายสมคัร เชาวภานนัท ์

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ    

-  จํานวนหุน้ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

-  สัดสว่นของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธ ิ
   ออกเสยีงทัง้หมด 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

เป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ/่ของบรษิทัฯ/บรษิทัยอ่ย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับรษิทัฯ/
บรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่มหรอื นติบิคุคลที่อาจจะมี
ความขดัแยง้ในปจัจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา 

   

-   เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการ 
   บรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอื                 
   ที่ปรกึษาที่ไดรั้บเงนิเดอืนประจํา 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

-   เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญชี
หรอืทีป่รกึษากฎหมาย) 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

-  มคีวามสัมพันธท์างธรุกจิ   
(เชน่ การซือ้/ขายวัตถดุบิ/สนิคา้/บรกิาร/การให ้
กูย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) โดยระบขุนาดของ
รายการดว้ย 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
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5.  
  

นยิาม “กรรมการอสิระ” ของบรษิทัฯ 

 “กรรมการอสิระ” หมายความวา่ กรรมการทีม่คีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี้ 

 (1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 /1

 (2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา 
หรือผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมทุน บรษัิทย่อยลําดับเดยีวกัน หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอสิระ 

 ของจํานวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วมทนุ 
หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี ้ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

 (3) ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น 
บดิามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรือ 
บคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุ ของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

 (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธท์างธุรกจิกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใชก่รรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิท
รว่มทนุ  หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัที่
ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

       ความสมัพันธท์างธรุกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการทํารายการทางการคา้ทีก่ระทําเป็นปกตเิพื่อประกอบ
กจิการ การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรัพย ์รายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรับความชว่ยเหลอืทาง
การเงนิ ดว้ยการรับหรอืใหกู้ย้มื ค้ําประกัน การใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลักประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ทํานองเดยีวกัน 
ซึ่งเป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคู่สญัญามภีาระหนีท้ ีต่อ้งชําระตอ่อกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แตร่อ้ยละสามของสนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิอง
บรษัิทหรอืตัง้แตย่ีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจํ่านวนใดจะตํา่กว่า ทัง้นี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าวใหเ้ป็นไปตาม
วธิกีารคํานวณมูลคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ย
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน  โดยอนุโลม แตใ่นการพจิารณา
ภาระหนี้ดงักลา่ว ใหนั้บรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั 
 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจั้ดการของสํานักงาน          
สอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วมทนุ หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้สงักัดอยู่ เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

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

 (7)  ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท 

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

 
 

 

 
 

 
 
   /1   นยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ กําหนดเขม้งวดกวา่ทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด โดยกรรมการอสิระ

ของบรษัิทฯ ถอืหุน้ของบริษัทฯ ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ซึง่นอ้ยกว่าขอ้กําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุน    
ทีใ่หก้รรมการอสิระถอืหุน้ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 1  


