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ประวตัยิอ่และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ  
และนยิามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ 

 
1.   ประวตัยิอ่ของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
 

 
1.1    นายวฑิรูย ์กลุเจรญิวริตัน ์

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้    กรรมการ 
(ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ ่- การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 

     อาย ุ 59  ปี 
 การศกึษา/

อบรม 
- ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมความปลอดภยั 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
  - ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมขนสง่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
  - ประกาศนยีบตัร การป้องกนัราชอาณาจักร รุน่ที ่52 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 

สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ  (พ.ศ. 2552) 
  - ประกาศนยีบตัร นักบรหิารระดบัสงู หลกัสตูรที ่1 รุน่ที ่43 สถาบนัพัฒนาขา้ราชการพล

เรอืน (พ.ศ. 2548) 
 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD 31/2016) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 ประสบการณก์ารทาํงาน 
 ปจัจบุนั -

- 
2559-ปัจจบุนั 
2557-ปัจจบุนั 

กรรมการ  กฟผ. 
อธบิดกีรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 

อดตี - 2546-2557 กรรมการผูช้ํานาญการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม โครงการดา้นการพัฒนาปิโตรเลยีม และระบบขนสง่ทางทอ่ 
และโครงการดา้นโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น คณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ

  - 2555-2556 ทีป่รกึษาประจําคณะกรรมาธกิารการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ
จากภยัธรรมชาตแิละสาธารณภยั สภาผูแ้ทนราษร 

  - 2546-2556 กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการวตัถอุนัตราย 
กระทรวงอตุสาหกรรม 

  - 2539-2544 กรรมการศนูยป์ฏบิตักิารในการอนุญาตและประสานการดําเนนิการ
สาธารณูปโภค กรงุเทพมหานคร 

  - 2539-2544 อนุกรรมการกลัน่กรองปัญหาการจา้งทีป่รกึษาและการจา้งออกแบบ
และควบคมุงาน สํานักนายกรัฐมนตร ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
1.    ไมม่ปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 
2.    ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 
การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

1.    เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 12 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่นัที ่20 ตลุาคม 2557 

2. ไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  
ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่2 

 
 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3
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1.2    นายชวน ศรินินัทพ์ร 
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้    กรรมการ 

(ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ ่- การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 
     อาย ุ 64  ปี 
 การศกึษา/ - ปรัชญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ี
 อบรม - ปรัชญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี
  - ปรญิญาโท พัฒนบรหิารศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิม) สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์(นดิา้)
  - ปรญิญาตร ีรัฐศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  - หลกัสตูร Thai Senior Executive Development Program, National Graduate 

Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญีปุ่่ น 
  - หลกัสตูรผูนํ้าการเปลีย่นแปลงระดบัสงู สถาบนัดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
  - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 
  - ประกาศนยีบตัรกฎหมายมหาชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  - หลกัสตูรนักปกครองระดบัสงู วทิยาลยัการปกครอง 

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  ประกาศนยีบตัร Director Accreditation Program (DAP 112/2014) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 ประสบการณก์ารทาํงาน 
 ปจัจบุนั - 2557-ปัจจบุนั กรรมการ กฟผ. 
 อดตี - 2555-2556 อธบิดกีรมการปกครอง 

  

- 
- 
- 

2554-2555 
2553-2554 
2550-2553 

ผูว้า่ราชการจังหวดันครราชสมีา 
ผูว้า่ราชการจังหวดัแพร ่
ผูว้า่ราชการจังหวดัอบุลราชธาน ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
1.    ไมม่ปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 
2.    ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 
การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

1.    เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 12 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่นัที ่19 ธนัวาคม 2557 

2. ไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  
ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่2 
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1.3     นายชาตชิาย โรจนรตันางกรู 
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ กรรมการอสิระ 

                                                            
     อาย ุ 61 ปี 
 การศกึษา/

อบรม 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
วทิยาการประกนัภยัระดบัสงู ปี 2558 สํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการ
ประกอบธรุกจิประกนัภยั 
หลกัสตูรนักบรหิารการคลงั มลูนธิสิถาบนัวจัิยนโยบายเศรษฐกจิการคลงั 
หลกัสตูรประกาศนยีบตัร ธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารระดบักลาง สถาบนัพระปกเกลา้ 
Infrastructure Financial Analysis &  Tariff Setting : Essential Skills for  Financial 
Analysis, The Institute for Public-Private Partnerships 
Financial Statement Analysis Workshop สมาคมนักวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์
Advanced Mini MBA จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Project Feasibility Analysis Mahidol Management Education Center of College of 
Management 
Privatizing Power in Emerging  Economies : Structuring & Financing         
Public/Private Partnerships Through BOT Schemes and Divestiture 
INTRADOS/International Management Group 
การบรหิารการเงนิขัน้สงู จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รว่มกบั สมาคมการจัดการธรุกจิแหง่
ประเทศไทย 
EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
EGAT Director Development Program (EDDP) 
 EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP) 
EGAT Assistant Director Development Program (EADP) 
 EGAT’s Executive Development Program (EEDP) 

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP223/2016)  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 ประสบการณก์ารทาํงาน 
 ปจัจบุนั  -  
 อดตี - 2557-2559 รองผูว้า่การบญัชแีละการเงนิ ทําหนา้ทีผู่บ้รหิารดา้นการเงนิ Chief 

Financial Officer (CFO) กฟผ. 
  - 2556-2557 ผูช้ว่ยผูว้า่การสํานักตรวจสอบภายใน กฟผ. 
  - 2555-2556 ผูอํ้านวยการฝ่ายบญัชแีละงบประมาณ กฟผ. 
  - 2553-2555 ผูต้รวจสอบภายในระดบั 12 ผูช้ว่ยผูว้า่การสํานักงานตรวจสอบภายใน กฟผ. 
  - 2551-2553 ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ่ายพัฒนาธรุกจิในเครอื กฟผ. 
  - 2549-2551 ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ่ายพัฒนาธรุกจิ กฟผ. 
 

 

- 
- 
 
 

2548-2549
2546-2548 
2543-2546 

ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ่ายจัดการธรุกจิในเครอื กฟผ. 
นักบญัชรีะดบั 11 ฝ่ายจัดการธรุกจิในเครอื กฟผ. 
นักบัญชรีะดับ 10 ฝ่ายจัดการธุรกจิในเครือ ทําหนา้ทีห่ัวหนา้กลุ่มงาน
วเิคราะหท์างการเงนิและตดิตามบรษัิทในเครอื ฝ่ายจัดการธรุกจิในเครอื 
กฟผ. 

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

 การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
      ไมม่ ีเนือ่งจากไดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการใหม ่ 
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1.4    นางศริพิร เหลอืงนวล 
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้    กรรมการอสิระ 
     อาย ุ 58  ปี 
 การศกึษา/ 

อบรม 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

ปรญิญาโท Master of Business Administration  จาก Pittsburg State University 
ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
หลกัสตูร Financial and Accounting for Non-Financial Manager, The Wharton 
School, USA 
ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรการบรหิารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.8)   
สถาบนัพระปกเกลา้ 
ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD, 
Switzerland 
หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ที ่55 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที ่18 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์(TEPCOT) รุน่ที ่8 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที ่7 สถาบนัวทิยาการพลงังาน
ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร TLCA Executive Development  Program  (EDP4) 
สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย 

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ 
- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL6/2017) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 12/2017) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU 3/2015) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Directors Certification Program  (DCP 72/2006 )  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
 ประสบการณก์ารทาํงาน 
 ปจัจบุนั 

 
 

- 
- 
- 
- 

ปัจจบุนั 
2559-ปัจจบุนั 
2557-ปัจจบุนั 
2550-2560 

ทีป่รกึษาการคลงั กระทรวงการคลงั 
กรรมการ การประปานครหลวง 
กรรมการ บรษัิท ทโีอท ีจํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั * 

 

อดตี - 
 
-
- 
- 

- 
- 

2554-2558 
 
2557 
2556-2557 
2554-2556 
 

2554-2555 
2545-2549 

รองผูอํ้านวยการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 
กระทรวงการคลงั 
กรรมการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
กรรมการ  บรษัิท โรงแรมเอราวณั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท เหมอืงแรโ่ปแตช
อาเซยีน จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษัิท ทโีอท ีจํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษัิท ราชบรุพีลงังาน จํากดั 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
1.    ไมม่ปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 
2.    ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 
การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

ไมม่ ีเนือ่งจากไดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการใหม ่
* เป็นกรรมการทีจ่ะออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ของบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั  
ในวันที ่30 มนีาคม 2560 
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1.5    นายดนยั  เอกกมล 
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้    กรรมการอสิระ 

          
     อาย ุ 59  ปี 
 การศกึษา/

อบรม 
- ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ลา้นนา 
  - ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช   
  - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์เครือ่งกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
  - ประกาศนยีบตัรบณัฑติศกึษาทางกฎหมายมหาชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  - หลกัสตูร Leadership Development Program (LDP) III รุน่ที ่2 สถาบนัพัฒนาผูนํ้าและ

การเรยีนรูก้ลุม่ ปตท. 
  - หลกัสตูรนักปกครองระดบัสงู (นบส.) รุน่ที ่49 สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) 
 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
   - 
 ประสบการณก์ารทาํงาน 
 ปจัจบุนั - 2557-ปัจจบุนั 

 
รองอธบิด ีกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน  
กระทรวงพลงังาน 

  - 2559-ปัจจบุนั 
 

คณะอนุกรรมการควบคมุอาคารกรมโยธาธกิารฯ กรมโยธาธกิาร
และผังเมอืง 

  - 2559-ปัจจบุนั คณะทํางาน ภายใตค้ณะอนุกรรมาธกิารขบัเคลือ่นและปฏริปู
พลงังาน สปท. รัฐสภา 

 อดตี - 2550-2557 ผูอํ้านวยการสํานัก สํานักกํากบัและอนุรักษ์พลงังาน กรมพัฒนา
พลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  - 2546-2550 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอนุรักษ์พลงังาน สํานักกํากบัและอนุรักษ์พลงังาน 
กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวง
พลงังาน 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
1.    ไมม่ปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 
2.    ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 
การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

              ไมม่ ีเนือ่งจากไดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการใหม ่
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2.  ขอ้มลูการถอืหุน้สามญัในบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) ของผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 

ผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ จาํนวนหุน้ คดิเป็น % ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด 
1.  นายวฑิรูย ์กลุเจรญิวรัิตน ์ ไมม่ ี - 
2.  นายชวน ศรินัินทพ์ร ไมม่ ี - 
3.  นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู 5,000 0.000345 
4.  นางศริพิร เหลอืงนวล ไมม่ ี - 
5.  นายดนัย เอกกมล ไมม่ ี - 

3.  ขอ้มลูการดาํรงตาํแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิการอืน่ๆ ในปจัจบุนั 
 

ผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
 

บรษิทัจดทะเบยีน 
บรษิทั/กจิการอืน่ 

(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทั    
จดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหนง่ใน 
บรษิทั/กจิการทีแ่ขง่ขนั
หรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิ
ของกลุม่บรษิทัฯ

1.  นายวฑิรูย ์กลุเจรญิวรัิตน/์1 ไมม่ ี ไมม่ ี  1 แหง่ 
2.  นายชวน ศรินัินทพ์ร/2 ไมม่ ี ไมม่ ี 1 แหง่ 
3.  นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
4.  นางศริพิร เหลอืงนวล/3 1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 
5.  นายดนัย เอกกมล ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

/1   นายวฑิรูย ์กลุเจรญิวรัิตน ์ดํารงตําแหน่งในกจิการเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ ดังนี ้
- กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (ผูถ้อืหุน้ใหญ)่ 

/2   นายชวน ศรินัินทพ์ร ดํารงตําแหน่งในกจิการเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ ดังนี ้
- กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (ผูถ้อืหุน้ใหญ)่ 

/3   นางศริพิร เหลอืงนวล ดํารงตําแหน่งในบรษัิท/กจิการอืน่/กจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ ดังนี ้
- กรรมการ บรษัิท ทโีอท ีจํากดั (มหาชน) (บรษัิทจดทะเบยีน) 
- กรรมการ การประปานครหลวง (กจิการอืน่) 
- กรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั (บรษัิทยอ่ย)* 
  * เป็นกรรมการทีจ่ะออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ของบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั ในวนัที ่30 มนีาคม 2560 

4.  ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
รายชือ่ผูไ้ดร้บัเสนอชือ่ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 

นายชาตชิาย 
 โรจนรตันางกรู 

นางศริพิร 
เหลอืงนวล 

นายดนยั 
เอกกมล 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ    

-  จํานวนหุน้ 5,000 ไมม่ ี ไมม่ี
-  สดัสว่นของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธ ิ
   ออกเสยีงทัง้หมด 

0.000345 ไมม่ ี ไมม่ ี

เป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ/่ของบรษิทัฯ/
บรษิทัยอ่ย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ/บรษิทัยอ่ย/ บรษิทัในเครอื / 
บรษิทัรว่มทนุ ในปจัจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา

   

-  เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง      
  ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

-  เป็นผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทในเครอื/ 
  บรษัิทรว่มทนุ/นติบิคุคลทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

-  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัชหีรอืทีป่รกึษา
กฎหมาย) 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

- มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิ   
(เชน่ การซือ้/ขายวัตถดุบิ/สนิคา้/บรกิาร/การใหกู้ย้มืเงนิหรอืการ
กูย้มืเงนิ) 

 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
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5.  นยิาม “กรรมการอสิระ” ของบรษิทัฯ   
 “กรรมการอสิระ” หมายความวา่ กรรมการทีม่คีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
 (1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 /1 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทในเครอื 
บรษัิทร่วมทุน หรอืนติบิคุคลทีอ่าจจะมคีวามขัดแยง้ ทัง้นี้ ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระ
รายนัน้ๆ ดว้ย 
 (2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา 
หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วมทนุ บรษัิทยอ่ยลําดับเดยีวกนั หรอืนติบิคุคล
ทีอ่าจจะมคีวามขัดแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันทีไ่ดรั้บการ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
 (3) ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสัมพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ป็น 
บดิามารดา คูส่มรส พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอื
บคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุ ของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 
 (4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วมทุน หรอืนติิ
บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใชก่รรมการอสิระหรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับ
บรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทในเครือ บรษัิทร่วมทุน หรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
 ความสมัพันธท์างธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทํารายการทางการคา้ ทีก่ระทําเป็นปกตเิพือ่ประกอบ
กจิการ การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสังหารมิทรัพย ์หรอืใหกู้ย้มื ค้ําประกัน การใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนี้สนิ รวมถงึ
พฤตกิารณ์อืน่ทํานองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคูส่ญัญา   มภีาระหนีท้ีต่อ้งชําระตอ่อกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละ
สามของสนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสุทธขิองบรษัิทหรือตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี้ การ
คํานวณภาระหนี้ดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการที่
เกีย่วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดังกล่าว ใหนั้บรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีกอ่นวันทีม่ี
ความสมัพันธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั 
 (5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วมทุน หรอืนติบิุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจั้ดการของ
สํานักงานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วมทุน หรอืนติบิุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้
เป็นกรรมการอสิระ 
 (6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บคา่บรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจาก บรษัิท  บรษัิทยอ่ย บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วมทนุ หรอื
นติบิคุคลทีอ่าจจะมคีวามขัดแยง้ ทัง้นี ้ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนติบิคุคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจั้ดการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
 (7)  ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอื
ผูถ้อืหุน้ซ ึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท 
 (8)  ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีทํ่าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดําเนนิงานของบรษัิท 
      
   ภายหลังไดรั้บการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (8) แลว้  
กรรมการอสิระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดําเนนิกจิการของบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิท
ในเครอื บรษัิทรว่มทนุ บรษัิทยอ่ยลําดบัเดยีวกนั หรอืนติบิคุคลทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ โดยมกีารตัดสนิใจในรูปแบบ
ขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
 
 
 
 
 
   /1   นยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ กําหนดเขม้งวดกวา่ทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนด โดยกรรมการอสิระ

ของบรษัิทฯ ถอืหุน้ของบรษัิทฯ ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ซึง่นอ้ยกว่าขอ้กําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุน    
ทีใ่หก้รรมการอสิระถอืหุน้ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 1  


