
ส่ิงที่สงมาดวย 3

ประวตัิยอและขอมูลที่เกี่ยวของของผูไดรับการเสนอชือ่เปนกรรมการ  
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

 
1.   ประวัติยอของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 
 
 

1.1    นายครุจิุต  นาครทรรพ 

 ประเภทกรรมการที่เสนอใหไ ดรับแตงตั้ง    กรรมการอิสระ 

     อาย ุ 52  ป 

 การศกึษา - 2526 ปริญญาเอก Ph.D. in Petroleum Engineering,  
University of Oklahoma, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  - 2522 ปริญญาโท M.S. in Petroleum Engineering, University of 
Oklahoma, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  - 2520 ปริญญาตรี B.S. (with special Distinction) in Petroleum 
Engineering, University of Okiahoma, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การอบรม -  2549 Senior Executive Programme, the London Business School, 
สหราชอาณาจกัร 

  - 2549 หลักสตูรนักบรหิารระดับสูง รุนที่ 46 (ผูนําทีมี่วิสยัทศัน)  
จัดโดยสาํนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

  - 2543 Oil and Gas Management Executive Session by ENSPM 
Formation Industrie/ Institut Francais Du Petrole’s Centre for 
Economics and Management, at Rueil-Malmaison Cedex 
ประเทศฝรั่งเศส 

  - 2539 Advanced Management Program for Oil and Gas Company 
Mangers, by American Graduate School of International 
Management (Thunderbird), ประเทศสหรฐัอเมริกา 

  - 2537 16th Top Management Program, Asian Institute of 
Management (AIM) ประเทศอินโดนีเซีย  

 การอบรมบทบาทหนาทีก่รรมการ  - ไมมี - 

 ประสบการณการทาํงาน 

 ปจจุบัน - รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

 อดีต - รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ
  - รักษาการหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน 
  - ปฏิบัติหนาทีผู่อํานวยการสํานกัความรวมมือระหวางประเทศ   

กระทรวงพลังงาน 
  - ผูอํานวยการสํานักวิชาการเชื้อเพลิงธรรมชาต ิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

กระทรวงพลังงาน 
  - หัวหนาเจาหนาที่ฝายบริหาร ขององคกรรวมไทย-มาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 

ประเทศมาเลเซีย (Chief Executive Officer : CEO, Malaysia-Thailand Joint 
Authority : MTJA) 

 ตําแหนงอื่นในปจจุบัน  - ไมมี - 

 คุณสมบัติตองหาม 
 1. ไมมีประวตัิการกระทําความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําทุจรติ 

2. ไมมีประวตัิการทํารายการที่อาจเกิดความขดัแยงทางผลประโยชนกับกลุมบรษัิทผลิตไฟฟาราชบรุี
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ในรอบปที่ผานมา 

 การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา 
       - ไมมี เน่ืองจากไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการใหม 
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1.2    นายอัชดา  เกษรศุกร 

 ประเภทกรรมการที่เสนอใหไ ดรับแตงตั้ง    กรรมการอิสระ 

     อาย ุ 58  ป 

 การศกึษา - 2520 ปริญญาโท M.S. Engineering,  
Illinois Institute of Technology          
เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  - 2515 ปริญญาตรี  ฺB.S. Engineering, Mapue Institute of Technology 
กรุงมนิลา ประเทศฟลิปปนส 

 การอบรม -  2548 หลักสตูรการจดัการสมัยใหม รุนที่ 3 วทิยาลยัปองกันราชอาณาจักร 
  - 2547 หลักสตูรการบรหิารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 3 สถาบันพระปกเกลา 
  - 2545 หลักสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที 6 สถาบันพระปกเกลา 
  - 2544 หลักสตูรการจดัการสมัยใหม รุนที่ 1 วทิยาลยัปองกันราชอาณาจักร 
  - 2542 หลักสตูรการปองกันราชอาณาจักรภาครฐัรวมเอกชน รุนที่ 11 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

 การอบรมบทบาทหนาทีก่รรมการ  - ไมมี - 

 ประสบการณการทาํงาน 

 ปจจุบัน - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ
  - ผูเชี่ยวชาญคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัตแิหงชาต ิ
  - ประธานบริษัท ทุฟ ซูด (ไทยแลนด) จํากัด 

ดําเนินกิจการในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาและอุตสาหกรรม  
ระบบความปลอดภัยดานวศิวกรรม อาหาร การแพทย คมนาคม (รถไฟความเร็วสูง) 
รถไฟฟาใตดิน รถไฟฟาพลังงานทดแทน ปโตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต  
การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ 

  - ที่ปรึกษา กลุมบริษัท บี.กริม 
ดําเนินธุรกิจคาขายดานเครื่องจักรอุตสาหกรรม คมนาคม เครือ่งปรับอากาศ 
ระบบระบายความรอนและงานวิศวกรรม 

  - ที่ปรึกษา Munich Airport-Flughafen Munchen GmbH  
และบริษัท Airport Forum GmbH เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี 
ซึ่งดําเนินกิจการในการบริหารจัดการสนามบนิและธุรกิจการบิน 

 อดีต - ที่ปรึกษาคณะกรรมการธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วฒุสิภา
อนุกรรมการการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วฒุสิภา 

  - ประธานบริษัท บี.กริม เอ็นเนอรยี่ เทคโนโลยี จํากัด 
  - รองประธานบรหิารอาวุโส บรษัิท บี.กรมิ อินดัสเตรียลแอนดคอมเมอรเชยีลเซอรวิส 

 ตําแหนงอื่นในปจจุบัน  - ไมมี - 

 คุณสมบัติตองหาม 
 1. ไมมีประวตัิการกระทําความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําทุจรติ 

2. ไมมีประวตัิการทํารายการที่อาจเกิดความขดัแยงทางผลประโยชนกับกลุมบรษัิทผลิตไฟฟาราชบรุี
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ในรอบปที่ผานมา 

 การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา 
       - ไมมี เน่ืองจากไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการใหม 
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1.3    นายพานิช  พงศพิโรดม 

 ประเภทกรรมการที่เสนอใหไ ดรับแตงตั้ง    กรรมการอิสระ 

     อาย ุ 58  ป 

 การศกึษา - 2527 ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร  
สาขาวศิวกรรมชายฝงทะเล  
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชยี  

  - 2518 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร สาขาวศิวกรรมแหลงน้ํา  
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชยี 

  - 2517 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร สาขาวศิวกรรมสุขาภิบาล   
จุฬาลงกรณมหาวิยาลยั 

  - 2514 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร สาขาวศิวกรรมโยธา  
จุฬาลงกรณมหาวิยาลยั 

 การอบรม -  หลักสตูรการปองกันราชอาณาจักรภาครฐัรวมเอกชน รุนที่ 15  
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

  - หลักสตูรนักบรหิารระดับสูง 

 การอบรมบทบาทหนาทีก่รรมการ   
  - Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - Understanding the Fundamental of Financial Statements 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประสบการณการทาํงาน 

 ปจจุบัน - อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 อดีต - อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
  - ผูตรวจราชการกระทรวง กระทรวงพลังงาน 
  - รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
  - รองอธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  

กระทรวงวทิยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
  - ผูอํานวยการสํานักศึกษา คนควา และพัฒนาพลังงาน  

กรมพัฒนาและสงเสรมิพลังงาน 

 ตําแหนงอื่นในปจจุบัน  - ไมมี - 

 คุณสมบัติตองหาม 
 1. ไมมีประวตัิการกระทําความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําทุจรติ 

2. ไมมีประวตัิการทํารายการที่อาจเกิดความขดัแยงทางผลประโยชนกับกลุมบรษัิทผลิตไฟฟาราชบรุี
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ในรอบปที่ผานมา 

 การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา 
 1. เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท   9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

2. เขารวมการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง   2 ครั้ง  จากทั้งหมด 2 ครั้ง 

 การดาํรงตําแหนงกรรมการบริษัท 
 1. ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตั้งแตวนัที่ 1 พฤษภาคม 2549  

การเสนอชื่อเขารับตําแหนงกรรมการบริษัทคราวนี้ เปนการดํารงตําแหนงเปนวาระที่ 2 
2. ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสีย่ง ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 
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1.4    นายพงศโพยม  วาศภูติ 

 ประเภทกรรมการที่เสนอใหไ ดรับแตงตั้ง    กรรมการ 

     อาย ุ 59  ป 

 การศกึษา - 2517 ปริญญาโท พัฒนบรหิารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 

  - 2513 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 การอบรม -  หลักสตูรฝายอํานวยการ กองอาสารักษาดินแดน รุนที่6 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
  - หลักสตูรการปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 38 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
  - หลักสตูรนักปกครองระดับสูง รุนที่ 20 วทิยาลยัการปกครอง 
  - หลักสตูรนายอาํเภอ รุนที่ 16 วิทยาลัยการปกครอง 

 การอบรมบทบาทหนาทีก่รรมการ  - ไมมี - 

 ประสบการณการทาํงาน 

 ปจจุบัน - ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 อดีต - ผูวาราชการจังหวัดนครราชสมีา จังหวดัภูเก็ต จังหวดันราธวิาส และจังหวดัตาก 
  - อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  - ผูชวยปลดักระทรวงมหาดไทย 
  - รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม 
  - ผูอํานวยการกองอัตรากําลังและสงเสริมสมรรถภาพกรมการปกครอง 

 ตําแหนงอื่นในปจจุบัน  กรรมการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 คุณสมบัติตองหาม 
 1. ไมมีประวตัิการกระทําความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําทุจรติ 

2. ไมมีประวตัิการทํารายการที่อาจเกิดความขดัแยงทางผลประโยชนกับกลุมบรษัิทผลิตไฟฟาราชบรุี
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ในรอบปที่ผานมา 

 การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา 
 1. เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท   1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

 การดาํรงตําแหนงกรรมการบริษัท 
 1. ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตั้งแตวนัที่ 1 ธันวาคม 2549  

การเสนอชื่อเขารับตําแหนงกรรมการบริษัทคราวนี้ เปนการดํารงตําแหนงเปนวาระที่ 2 
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1.5    นางสาวสุธารัตน  อังจันทรเพ็ญ 

 ประเภทกรรมการที่เสนอใหไ ดรับแตงตั้ง    กรรมการ 

     อาย ุ 60  ป 

 การศกึษา - 2510 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร สาขาวศิวกรรม 
ไฟฟาสื่อสาร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 การอบรม -  การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบรหิารระดับสูง รุนที่ 1 สถาบันพระปกเกลา 
  - วิสัยทศัน 2000 สําหรับนักบริหารไทยสมยัใหม มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
  - Utilities Regulation & Strategy ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  - Regulating Electric Utilities and Energy Networks ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
  - Restructuring and Regulation of the Electricity Market ประเทศสวีเดน 

 การอบรมบทบาทหนาทีก่รรมการ   
  - Director Certification Program (DCP) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประสบการณการทาํงาน 

 ปจจุบัน - รองผูวาการพฒันา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 อดีต - รองผูวาการพฒันาระบบสง กฟผ. 
  - รองผูจดัการใหญควบคมุระบบ กฟผ. 
  - ผูชวยผูวาการควบคุมระบบกําลังไฟฟา กฟผ. 
  - ผูชวยผูวาการบาํรุงรักษาระบบสง 
  - อนุกรรมการพิจารณาระเบยีบการเชื่อมโยงระบบไฟฟา 

 ตําแหนงอื่นในปจจุบัน   - ไมมี - 

 คุณสมบัติตองหาม 
 1. ไมมีประวตัิการกระทําความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําทุจรติ 

2. ไมมีประวตัิการทํารายการที่อาจเกิดความขดัแยงทางผลประโยชนกับกลุมบรษัิทผลิตไฟฟาราชบรุี
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ในรอบปที่ผานมา 

 การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา 
 1. เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท   1 ครั้ง  จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

2. เขารวมการประ ชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  - ไมมีการประชมุในชวงเวลาทีด่ํารงตําแหนง - 
 การดาํรงตําแหนงกรรมการบริษัท 
 1. ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตั้งแตวนัที่ 1 ธันวาคม 2549  

การเสนอชื่อเขารับตําแหนงกรรมการบริษัทคราวนี้ เปนการดํารงตําแหนงเปนวาระที่ 2 
2. ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสีย่ง ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2549 

 
2.  ขอมูลการถอืหุนสามัญในบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากดั (มหาชน) ของผูที่ไดรบัการเสนอชื่อ 
 

ผูที่ไดรับการเสนอชื่อ จํานวนหุน คิดเปน % ของหุนทีม่ีสิทธอิอกเสียงทัง้หมด 

1.  นายคุรุจติ   นาครทรรพ 30,000 0.0021 

2.  นายอัชดา   เกษรศุกร ไมมี - 

3.  นายพานชิ   พงศพิโรดม ไมมี - 

4.  นายพงศโพยม   วาศภตู ิ ไมมี - 

5.  นางสาวสุธารัตน   อังจันทรเพ็ญ 8,200 0.0006 
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3.  ขอมูลการดาํรงตําแหนงกรรมการหรอืผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ 
 

ผูที่ไดรับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน 
 จํานวน ประเภท

กรรมการ

บริษัท/กิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัท    
จดทะเบียน) 

การดาํรงตําแหนงใน 
บริษัท/กิจการที่แขงขัน
หรอืเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ
ของกลุมบริษัทฯ 

1. นายคุรุจติ   นาครทรรพ ไมมี - ไมมี ไมมี 
2. นายอัชดา   เกษรศุกร ไมมี - 1  แหง ไมมี 
3. นายพานชิ   พงศพิโรดม ไมมี - ไมมี ไมมี 
4. นายพงศโพยม   วาศภตู ิ ไมมี - ไมมี ไมมี 
5. นางสาวสุธารัตน  อังจันทรเพ็ญ ไมมี - ไมมี ไมมี 
 
4.  ลักษณะความสัมพันธของผูไดรับการเสนอชื่อซึ่งมคีุณสมัติเปนกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ รายชือ่ผูไดรบัเสนอช่ือซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 
 นายคุรุจิต นาครทรรพ นายอัชดา  เกษรศุกร นายพานิช  พงศพิโรดม 
การถอืหุนในบริษัทฯ 
-  จํานวนหุน 
-  สัดสวนของจํานวนหุนที่มสีทิธิ 
   ออกเสียงทั้งหมด 

 
ไมมี 
ไมมี 

 
ไมมี 
ไมมี 

 
ไมมี 
ไมมี 

เปนญาติสนิทกบัผูบริหาร/ผูถอืหุน
รายใหญ/ของบริษัทฯ/บริษัทยอย 

ไมเปน ไมเปน ไมเปน 

มีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปน้ี
กับบริษัทฯ/บรษัิทใหญ/บริษัทรวม
หรือนิตบิุคคลที่อาจจะมีความขัดแยง
ในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
-  เปนกรรมการที่มสีวนรวมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ 
ที่ปรึกษาที่ไดรบัเงินเดือนประจํา 

 
 
 

ไมมี 

 
 
 

ไมมี 

 
 
 

ไมมี 

-  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  (เชน   
ผูสอบบญัชีหรอืที่ปรึกษากฎหมาย) 

-  มีความสัมพันธทางธุรกิจ  (เชน     
การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บรกิาร/ 
การใหกูยมืเงินหรือการกูยมืเงิน)      
โดยระบุขนาดของรายการดวย 

ไมมี 
 

ไมมี 

ไมมี 
 

ไมมี 

ไมมี 
 

ไมมี 

 

5.  นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ ที่มีความเขมงวดกวาที ่ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยกําหนด 
  
 “กรรมการอิสระ” หมายความวา กรรมการที่มีคุณสมบัตดิงัตอไปนี้ 

1. ไมเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ 

2. สามารถปฏิบัตหินาที่ไดอยางเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหารและผูเก่ียวของ 

3. ไมไดดํารงตําแหนงเปนผูบรหิารระดับสูง หรอืพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ไดรบัเงินเดือนประจําของบริษัทฯ 

4. ไมไดมีตําแหนงเปนกรรมการบริหารของบรษัิทฯ 

5. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทนุชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทในเครือ บริษัทรวมทุน หรือ
บริษัทที่เก่ียวของ 

6. สามารดแูลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายใหเทาเทียมกัน 

7. ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

8. สามารถเขารวมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือตดัสินใจในกิจกรรมทีส่ําคัญของบริษัทฯ 


