
27 
 

ประวตัยิอ่และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ  
และนยิามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ 

 
1.   ประวตัยิอ่ของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 

 
 
 
1.1    นายสทุศัน ์ปทัมสริวิฒัน ์
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้    กรรมการ 

(ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ ่- การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 
     อาย ุ 65  ปี 
 การศกึษา/ - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 อบรม - หลกัสตูร Advanced Management Program, Harvard Business School 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  - หลกัสตูร Senior Executive Development Program-2 มลูนธิพัิฒนาทรัพยากรมนุษย์

ระหวา่งประเทศ 
  - หลกัสตูร Creating Value Through Product Management and Customer 

Profitability สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  - หลกัสตูร ASEAN Executive Development Program, Thammasat Business School 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  หลกัสตูร Boards that Make a Difference (BMD 4/2017) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
  - หลกัสตูร Chartered Director Class (CDC 9/2015) 

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

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

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 83/2007) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 ประสบการณก์ารทาํงาน 
 ปจัจบุนั - 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
 อดตี - 2557 - 2558 กรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
  - 2554 - 2556 ประธานกรรมการ บรษัิท กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 

 
 - 2553 - 2557 ประธานกรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั และ 

บรษัิท ราชบรุเีพาเวอร ์จํากดั 
  - 2553 - 2556 กรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
  - 2553 - 2554 ประธานกรรมการ บรษัิท อแีกท ไดมอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 
  - 2552 - 2556 กรรมการ กฟผ. 
  - 2552 - 2556 ผูว้า่การ กฟผ. 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
1.    ไมม่ปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 
2.    ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 
การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

1.    เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่นัที ่20 ตลุาคม 2557 

2. ไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  
ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่3 

 
 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4
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1.2    นายกจิจา ศรพีฑัฒางกรุะ 
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้    กรรมการ 

(ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ ่- การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 
     อาย ุ 58  ปี 
 การศกึษา/ - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 อบรม - หลกัสตูร การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะสําหรับนักบรหิารระดบัสงู สถาบนัพระปกเกลา้ 
  - หลกัสตูร Advanced Management Program, Harvard Business School, 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  - หลกัสตูร Senior Executive Program สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ 

ศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  - หลกัสตูร ไทยกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน สถาบนัพระปกเกลา้    
  - หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 245/2017) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 ประสบการณก์ารทาํงาน 
 ปจัจบุนั - 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ราชบรุเีพาเวอร ์จํากดั 
  - 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ PT MEDCO RATCH POWER RIAU 
  - 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ไฟฟ้า หงสา จํากดั 
  - 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท พไูฟมายนิง่ จํากดั 
  - 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ จํากดั 
  - 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ Mount Emerald Wind Farm Pty 

และบรษัิทยอ่ยอืน่ของบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ จํากดั 
 อดตี - 2558 - 2560 รองผูว้า่การนโยบายและแผน กฟผ. 
  - 2556 - 2558 ผูช้ว่ยผูว้า่การแผนงาน กฟผ. 
  - 2554 - 2556 ผูอํ้านวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กฟผ. 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
1.    ไมม่ปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 
2.    ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 
การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

1.    เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2560 

2. ไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  
ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่2 
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1.3     นายสมคัร เชาวภานนัท ์
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ กรรมการอสิระ                                                      

     อาย ุ 69 ปี 
 การศกึษา/

อบรม 
- ปรญิญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑติ (การเมอืงการปกครอง) 

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 
  - ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  - ประกาศนยีบตัร เนตบิณัฑติยสภา 
 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 8/2015)  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
  -  หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 1/2015)  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 99/2008) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
  - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 21/2008) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 67/2007) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 ประสบการณก์ารทาํงาน 
 ปจัจบุนั - ทีป่รกึษากฎหมาย บรษัิท บรูพากอลฟ์ จํากดั (มหาชน) 
  - ทีป่รกึษากฎหมาย บรษัิท อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากดั (มหาชน) 
  - นายกสมาคมนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  - อาจารยสํ์านักอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา 
 

 
- ทีป่รกึษากรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกจิการโทรทัศน์

และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) 
  - ทีป่รกึษากฎหมายใหก้บั 
   - บรษัิท เครือ่งดืม่กระทงิแดง จํากดั 
   - บรษัิท ท.ีซ.ี ฟารม์าซตูคิอล อตุสาหกรรม จํากดั 
   - บรษัิท สยามไวเนอรี ่เทรดดิง้พลสั จํากดั 
   - บรษัิท สยามไวเนอรี ่จํากดั 
   - บรษัิท ทัสคาน ีวลิล ์จํากดั 
   - ประธานทีป่รกึษา บรษัิท AIA จํากดั (ประเทศไทย) 
   - บรษัิท เซน้ต ์แอนดรสู ์2000 จํากดั 
   - บรษัิท ทอสกานา วลัเล ่คนัทรคีลบั จํากดั 
   - กลุม่บรษัิท ทอสกานา วลัเล ่จํากดั 
   - บรษัิท ทีป่รกึษากฎหมายสมคัรและเพือ่น จํากดั  
 อดตี - สมาชกิวฒุสิภาประธานทีป่รกึษาฝ่ายการยตุธิรรมคณะกรรมาธกิารการยตุธิรรม และ 

การตํารวจ วฒุสิภา และประธานกรรมาธกิารการยตุริรมและการตํารวจ วฒุสิภา 
  - กรรมการเนตบิณัฑติยสภาในพระบรมราชปูถัมภ ์
  - วทิยากรและอาจารย ์สภาทนายความ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  - ทีป่รกึษากรรมการอํานวยการ สํานักฝึกอบรมวชิาวา่ความสภาทนายความ 
  - กรรมการสํานักฝึกอบรมกฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา 
 

 
- ทีป่รกึษากฎหมายบรษัิทใหก้บับรษัิท วงษ์สยามกอ่สรา้ง จํากดั 
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คณุสมบตัติอ้งหา้ม 

1.    ไมม่ปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 
2.    ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 
การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

1.    เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษิทั 
1.    ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่นัที ่11 เมษายน 2558 
2.    ไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ 
       ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่2 
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1.4    นายรตันชยั นามวงศ ์
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้    กรรมการอสิระ 
     อาย ุ 62  ปี 
 การศกึษา/ 

อบรม 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ สาขานวิเคลยีรเ์ทคโนโลย ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมโลหการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
หลกัสตูร การบรหิารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ 
หลกัสตูร การเสรมิสรา้งสงัคมสนัตสิขุ สถาบนัพระปกเกลา้ 
หลกัสตูร Senior Executive Development Program-2 มลูนธิพัิฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหวา่งประเทศ 
หลกัสตูร Masterful Coaching Workshop, Hay Group 
EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP) 
EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
EGAT Director Development Program (EDDP) 
EGAT’s Successor Development Program (ESDP) 
 

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 186/2014 ) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 ประสบการณก์ารทาํงาน 
 ปจัจบุนั - ก.ค.2560-ปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล กระทรวงพลงังาน 

 

อดตี 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
-
- 
-
- 
- 
- 

2556 - 2559 
2553 - 2556 
2551 - 2553 
2549 - 2551 
2548 - 2549 
2543 - 2548 
2543 
2538 - 2543 
 

รองผูว้า่การพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. 
ผูช้ว่ยผูว้า่การวศิวกรรมโรงไฟฟ้า กฟผ. 
ผูอํ้านวยการฝ่ายวศิวกรรมนวิเคลยีร ์กฟผ. 
ผูอํ้านวยการฝ่ายแผนงานและโครงการโรงไฟฟ้า กฟผ. 
ผูจั้ดการฝ่ายบรหิารโครงการ กฟผ. 
ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายบรหิารโครงการ กฟผ. 
วศิวกรระดบั 11 ฝ่ายบรหิารโครงการ กฟผ. 
หวัหนา้กองควบคมุคณุภาพ ฝ่ายบรหิารโครงการ กฟผ. 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
1.    ไมม่ปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 
2.    ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 
การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

ไมม่ ีเนือ่งจากไดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการใหม ่
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1.5    นางเปรมฤทยั วนิยัแพทย ์
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้    กรรมการอสิระ 

          
     อาย ุ 56  ปี 
 การศกึษา/

อบรม 
- ปรญิญาโท Mining Engineering (Mineral Economics) McGill University, Montreal, 

ประเทศแคนาดา         
  - ปรญิญาตร ีธรณีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
  - 

 
หลกัสตูร ผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู รุน่ที ่22 สถาบนัพัฒนาขา้ราชการฝ่าย 
ตลุาการศาลยตุธิรรม 

  - หลกัสตูร ”ผูนํ้า 4.0” สมาคมเครอืขา่ยไอซทีเีพือ่การพัฒนาสงัคม 
  - หลกัสตูร การป้องกนัราชอาณาจักร รุน่ที ่57 (วปอ. 2557) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 
  - หลกัสตูร World Fiscal Systems for Oil and Gas ประเทศอังกฤษ 
  - หลกัสตูร การพัฒนานักบรหิารระดบัสงู หลกัสตูรผูนํ้าทีม่วีสิยัทัศนแ์ละคณุธรรม รุน่ที ่71 

สํานักงาน ก.พ. 
  - หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะดา้นการบรหิารและความเป็นผูนํ้าสําหรับผูม้ศีกัยภาพสงู 

“Leadership & Change” ของสํานักงาน ก.พ. ณ ประเทศญีปุ่่ น 
  - หลกัสตูร นักบรหิารพลงังานระดบัสงูรุน่ที ่2 กระทรวงพลงังาน 
  - หลกัสตูร International Petroleum Management Certificate Program  

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  - หลกัสตูร Law of the Sea ประเทศมาเลเซยี 
  - หลกัสตูร Managing Managers in the Energy Industry ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
   - 
 ประสบการณก์ารทาํงาน 
 ปจัจบุนั - 2561 - ปัจจบุนั ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน 
 อดตี - 2559 - 2561 รองอธบิด ีกรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน 
  - 2558 - 2559 ผูอํ้านวยการสํานักบรหิารสมัปทานปิโตรเลยีม กรมเชือ้เพลงิ

ธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน 
  - 2554 - 2558 ผูอํ้านวยการสํานักบรหิารกจิการปิโตรเลยีมระหวา่งประเทศ 

กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน 
  - 2551 - 2554 ผูอํ้านวยการกองแผนงานเชือ้เพลงิธรรมชาต ิกรมเชือ้เพลงิ

ธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน 
  - 2547 - 2551 วศิวกรปิโตรเลยีมชํานาญการพเิศษ กองบรหิารกจิการปิโตรเลยีม

ระหวา่งประเทศ กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน 
คณุสมบตัติอ้งหา้ม 

1.    ไมม่ปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 
2.    ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 
การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

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

ผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ จาํนวนหุน้ คดิเป็น % ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด 
1.  นายสทุัศน ์ปัทมสริวิฒัน ์ ไมม่ ี - 
2.  นายกจิจา ศรพัีฑฒางกรุะ 5,165 0.000356 
3.  นายสมัคร เชาวภานันท ์ ไมม่ ี - 
4.  นายรัตนชยั นามวงศ ์ 7,500 0.000517 
5.  นางเปรมฤทัย วนัิยแพทย ์ ไมม่ ี - 

 2.2 ขอ้มลูการดาํรงตาํแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิการอืน่ๆ ในปจัจบุนั 
 

ผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
 

บรษิทัจดทะเบยีน 
บรษิทั/กจิการอืน่ 

(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทั    
จดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหนง่ใน 
บรษิทั/กจิการทีแ่ขง่ขนั
หรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิ

ของกลุม่บรษิทัฯ
1.  นายสทุัศน ์ปัทมสริวิฒัน/์1 ไมม่ ี ไมม่ ี  1 แหง่ 
2.  นายกจิจา ศรพัีฑฒางกรุะ/2 ไมม่ ี ไมม่ ี 6 แหง่ 
3.  นายสมัคร เชาวภานันท ์ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
4.  นายรัตนชยั นามวงศ ์ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
5.  นางเปรมฤทัย วนัิยแพทย ์ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

/1   นายสทัุศน ์ปัทมสริวิฒัน ์ดํารงตําแหน่งในกจิการเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ ดังนี ้
1) กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (ผูถ้อืหุน้ใหญ)่ 

/2   นายกจิจา ศรพัีฑฒางกรุะ ดํารงตําแหน่งในกจิการเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ ดังนี ้
1) กรรมการ บรษัิท ราชบรุเีพาเวอร ์จํากดั (บรษัิทรว่มทนุของบรษัิทฯ) 
2) ประธานกรรมการ บรษัิท PT MEDCO RATCH POWER RIAU (บรษัิทร่วมทนุของบรษัิทฯ) 
3) ประธานกรรมการ บรษัิท ไฟฟ้า หงสา จํากดั (บรษัิทรว่มทนุของบรษัิทฯ) 
4) ประธานกรรมการ บรษัิท พไูฟมายนิง่ จํากดั (บรษัิทร่วมทนุของบรษัิทฯ) 
5) ประธานกรรมการ บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ จํากดั (บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ) 
6) ประธานกรรมการ บรษัิท Mount Emerald Wind Farm Pty และบรษัิทยอ่ยอืน่ของบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ จํากดั 

 2.3 ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการอสิระ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
ผูไ้ดร้บัเสนอชือ่เป็นกรรมการอสิระ 

นายสมคัร 
เชาวภานนัท ์

นายรตันชยั 
นามวงศ ์

นางเปรมฤทยั 
วนิยัแพทย ์

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ  
-  จํานวนหุน้ ไมม่ี 7,500 หุน้ ไมม่ี
-  สดัสว่นของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ไมม่ ี 0.000517% ไมม่ ี

ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ/บรษิทัยอ่ย/ บรษิทัในเครอื / 
บรษิทัรว่มทนุ / นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ในปจัจบุนัหรอื
ในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา 

   

-  เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง      
  ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา ผูม้อํีานาจควบคมุ

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

- มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิ หรอืเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิ 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

-  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย
ทีป่รกึษาทางการเงนิ) หรอืเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญก่รรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจั้ดการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืจดทะเบยีนตาม
กฎหมายกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ/่ผูม้อีาํนาจ
ควบคมุ/บคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ ี
อํานาจควบคมุของบรษิทัฯ/บรษิทัยอ่ย 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
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3.  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 หรอืนติ ิ
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  


