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ประวตัยิอ่และขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้งของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ  
และนยิามกรรมการอสิระของบรษิทั 

 
 

1.   ประวตัยิอ่ของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
1.1  นายสบืพงษ ์บรูณศรินิทร ์
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ กรรมการ  

 (ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ-่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย)
     อาย ุ 60 ปี 
 การศกึษา/ -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์
 อบรม - เศรษฐศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตรก์ารพัฒนา) มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
  - นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  - หลกัสตูรการกํากบัดแูลกจิการสาํหรับกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู

ของรัฐวสิาหกจิและองคก์รมหาชน (รุน่ที ่15) ปี 2560 สถาบนัพระปกเกลา้ 
  - หลกัสตูรภมูพิลงัแผน่ดนิสําหรับผูบ้รหิารระดบัสงู (รุน่ที ่4) ปี 2558 

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
  - หลกัสตูรนักบรหิารการยตุธิรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป. รุน่ที ่5) 

ปี 2556 สํานักงานศาลปกครอง 
  - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครัฐรว่มเอกชน (ปรอ. รุน่ที ่25) 

ปี 2555 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 
  - หลกัสตูรนักบรหิารยทุธศาสตรก์ารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ระดบัสงู (นยปส. รุน่ที ่1) ปี 2553 สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ

  - EGAT New Leader Development Program (ENLP) 
  - 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: จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  -  หลกัสตูร Board Matters and Trends (BMT 4/2017) 
  - หลกัสตูร Boards that Make a Difference (BMD 4/2017)
  - หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP 40/2017) 
  - หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 17/2015)
  - หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee 

(RNG 3/2012)  
  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 139/2010)
  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 75/2008)

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4
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 ประสบการณ์การทาํงาน 
 ปจัจบุนั -  ต.ค.2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท กฟผ.อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 
  - 2561-ปัจจบุัน  รองผูว้า่การอาวโุส สงักดัผูว้า่การ กฟผ. 
 อดตี - 2560-2561  รองผูว้า่การกจิการสงัคม กฟผ. 
  - 2557-2560  รองผูว้า่การบรหิาร กฟผ. 
  - 2557  ผูช้ว่ยผูว้า่การทรัพยากรบคุคล กฟผ. 
  - 2555-2557 ผูช้ว่ยผูว้า่การทรัพยากรบคุคล ทําหนา้ที่

ผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. และ
ผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการบรหิารของ 
คณะกรรมการ กฟผ. 

 
คณุสมบตัติอ้งหา้ม 

 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดย
ทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

 การเขา้รว่มประชมุในรอบปีทีผ่า่นมา
 1. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
 การดํารงตาํแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2561 

2. ไดร้ับการเสนอชือ่ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ 
ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่2 
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1.2  นายบญุญนติย ์วงศร์กัมติร  
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ กรรมการ  

 (ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ-่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 
     อาย ุ 56 ปี 
 การศกึษา/

อบรม 
-  Master of Business Administration (Energy Management) 

University of  Montreal, ประเทศแคนาดา 
  - บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
  - วศิวกรรมการศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
  - หลกัสตูรการกํากบัดแูลกจิการสาํหรับกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

ขององคก์รกาํกบัดแูลรัฐวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน รุน่ที ่18 ปี 2561  
สถาบนัพระปกเกลา้ 

  - หลกัสตูร Successful Boardroom Presentation รุน่ที ่2 
สถาบนั OMEGAWORLDCLASS Research Institute 

  - หลกัสตูรวทิยาการจัดการสําหรับนักบรหิารระดบัสงู 
สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

  - หลกัสตูร Advanced Management Program, Harvard Business 
School, สหรัฐอเมรกิา 

  - หลักสตูร Leadership Succession Program มลูนธิสิถาบนัวจัิยและพัฒนา
องคก์รภาครัฐ 

  - หลกัสตูร Principle of Life Coaching สถาบนัฝึกทักษะการโคช้ ไทยแลนด ์ 
โคช้ชิง่ อคาเดม ี

  - EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
  - EGAT Director Development Program (EDDP) 
  - EGAT New Leader Development Program (ENLP) 
  - EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
  - EGAT Enhancing Program (EEP) 
  - EGAT Leadership Development Program (ELDP) 
  - EGAT Get Ready Program (EGRP)
 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ: จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  -  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 187/2014)
 ประสบการณ์การทาํงาน 
 ปจัจบุนั -  ต.ค.2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท กฟผ.อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 
  - 2561-ปัจจบุัน รองผูว้า่การธรุกจิเกีย่วเนือ่ง กฟผ. 
 อดตี - 2560-2561  รองผูว้า่การพัฒนาธรุกจิ กฟผ. 
  - 2559-2560 รองผูว้า่การกจิการสงัคม กฟผ. 
  - 2558-2559 ผูช้ว่ยผูว้า่การบรหิารธรุกจิ กฟผ. 
  - 2556-2558  วศิวกรระดบั 12 รองผูว้า่การพัฒนาธรุกจิ กฟผ. 

ปฏบิตังิานในตําแหน่งผูจั้ดการใหญ ่บรษัิท อแีกท 
ไดมอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 
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 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

 การเขา้รว่มประชมุในรอบปีทีผ่า่นมา 
 1. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 9 ครัง้ จากทัง้หมด 9 ครัง้ 
 การดํารงตาํแหนง่กรรมการบรษิทั
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2561 

2. ไดร้ับการเสนอชือ่ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ 
ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่2 
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1.3  นายชวน ศรินินัทพ์ร  
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ กรรมการ  

 (ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ-่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 
     อาย ุ 66 ปี 
 การศกึษา/

อบรม 
-  ปรัชญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(รัฐประศาสนศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ี
  - ปรัชญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(สิง่แวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
  - พัฒนบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ (เกยีรตนิยิม) สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์
  - รัฐศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร
  - หลกัสตูรนักปกครองระดบัสงู วทิยาลยัการปกครอง 
  - หลกัสตูรประกาศนยีบตัรกฎหมายมหาชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
  - หลักสตูร Thai Senior Executive Development Program, National 

Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญีปุ่่ น
  - หลกัสตูรผูนํ้าการเปลีย่นแปลงระดบัสงู สถาบนัดํารงราชานุภาพ 

กระทรวงมหาดไทย 
 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ: จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  -  หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP 8/2017) 
  -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 112/2014) 
 ประสบการณ์การทาํงาน 
 ปจัจบุนั ไมม่ ี  
 อดตี - 2557-2561 กรรมการ กฟผ.
  - 2555-2556 อธบิดกีรมการปกครอง
  - 2554-2555 ผูว้า่ราชการจังหวัดนครราชสมีา 
  - 2553-2554 ผูว้า่ราชการจังหวัดแพร่
  - 2550-2553 ผูว้า่ราชการจังหวัดอบุลราชธาน ี
 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา

 การเขา้รว่มประชมุในรอบปีทีผ่า่นมา 
 1. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 12 ครัง้ จากทัง้หมด 14 ครัง้ 
 การดํารงตาํแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่ันที ่19 ธนัวาคม 2557 

2. ไดร้ับการเสนอชือ่ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ 
ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่3 
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1.4  นายอภชิาต ิชนิวรรโณ  
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ กรรมการอสิระ 
     อาย ุ 63 ปี 
 การศกึษา/

อบรม 
-  ปรญิญาเอก Doctor of Philosophy, International Relations,

St. Antony's College University of Oxford, United Kingdom 
  - ปรญิญาโท Master of Science, International Relations, London 

School of Economics and Political Science University of London, 
United Kingdom 

  - ปรญิญาตร ีBachelor of Science, Economics and Politics
(Upper Second Class Honors) University of Southampton, 
United Kingdom 

  - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ที ่52 ปี 2552
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

  - หลกัสตูร Columbia Senior Executive Program (CSEP) 
รุน่ที ่123/2550 Columbia Business School U.S.A. 

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ: จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  -  หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 25/2017) 
  -  หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP 41/2017) 
  -  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 227/2016) 
  -  หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD 31/2016)
 ประสบการณ์การทาํงาน 
 ปจัจบุนั - 2561-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บรษัิท อมตะ วเีอ็น

จํากดั (มหาชน) 
  - 2560-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บรษัิท ตาชาํน ิจํากดั

 อดตี - 2559-ก.พ.2562 กรรมการ กฟผ. 
  - 2558-2559 ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ 

สํานักงานปลดักระทรวง กระทรวงการตา่งประเทศ 
  - 2556-2558 เอกอคัรราชทตู สถานเอกอตัรราชทตู ณ กรงุปารสี 

กระทรวงการตา่งประเทศ 
  - 2554-2556  เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุบรัสเซลส ์

กระทรวงการตา่งประเทศ 
  - 2552-2554  รองปลดักระทรวง สํานักปลดักระทรวง 

กระทรวงการตา่งประเทศ 
 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

 การเขา้รว่มประชมุในรอบปีทีผ่า่นมา 
 ไมม่ ีเนือ่งจากไดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการใหม่
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1.5  นายบญุสง่  เกดิกลาง  
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ กรรมการอสิระ
     อาย ุ 68 ปี 
  - ปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
  - ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาเกษตรศาสตร ์
  - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ที ่5 (วพน.5)

กระทรวงพลงังาน
  - หลกัสตูรผูต้รวจราชการระดบักระทรวง 

สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (สํานักงาน ก.พ.) 
  - หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงู: ผูนํ้าทีม่วีสิยัทัศนแ์ละคณุธรรม (นบส.1) 

รุน่ที ่39 สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (สํานักงาน ก.พ.) 
 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ: จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  ไมม่ ี
 ประสบการณ์การทาํงาน 
 ปจัจบุนั ไมม่ ี  
 อดตี - 2554-2557 กรรมการกํากบักจิการพลงังาน  

สํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน 
  - 2554 รักษาการ ผูอํ้านวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 
  - 2552-2554 ผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังาน 
  - 2548-2551 รองอธบิดกีรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน

กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 
กระทรวงพลงังาน 

  - 2548  รองผูอํ้านวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน 

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

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

ผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ จาํนวน
หุน้ 

คดิเป็น % ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ท ัง้หมด 

1.   นายสบืพงษ์      บรูณศรินิทร ์ ไมม่ ี - 
2.   นายบญุญนติย ์  วงศรั์กมติร ไมม่ ี - 
3.   นายชวน         ศรินัินทพ์ร ไมม่ ี - 
4.   นายอภชิาต ิ    ชนิวรรโณ ไมม่ ี - 
5.   นายบญุสง่       เกดิกลาง ไมม่ ี - 

3. ขอ้มลูการดาํรงตาํแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีน1 

ผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ ชือ่บรษิทัจดทะเบยีน ชือ่ตําแหนง่ 
1.   นายสบืพงษ์     บรูณศรินิทร ์ ไมม่ ี ไมม่ ี
2.   นายบญุญนติย ์  วงศรั์กมติร ไมม่ ี ไมม่ ี
3.   นายชวน   ศรินัินทพ์ร ไมม่ ี ไมม่ ี
4.   นายอภชิาต ิ  ชนิวรรโณ บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากดั (มหาชน) ประธานกรรมการ 

และกรรมการอสิระ
5.   นายบญุสง่   เกดิกลาง ไมม่ ี ไมม่ ี

4. ขอ้มลูการดาํรงตาํแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทั/กจิการอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ ชือ่บรษิทั/กจิการ ชือ่ตําแหนง่ 
1.   นายสบืพงษ์   บรูณศรินิทร ์ บรษัิท กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั กรรมการ 
2.   นายบญุญนติย ์  วงศรั์กมติร บรษัิท กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั กรรมการ 
3.   นายชวน  ศรินัินทพ์ร ไมม่ ี ไมม่ ี
4.   นายอภชิาต ิ  ชนิวรรโณ บรษัิท ตาชําน ิจํากดั ประธานกรรมการ 

และกรรมการอสิระ 
5.   นายบญุสง่  เกดิกลาง ไมม่ ี ไมม่ ี

 

                                                 
1

 บรษัิทจดทะเบยีน หมายถงึ บรษัิททีม่หีุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
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5. ขอ้มูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทั/กจิการอืน่ๆ ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกจิกบับรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

ผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ ชือ่บรษิทั/
กจิการ ชือ่ตําแหนง่ ประเภทกจิการ 

1.   นายสบืพงษ์   บรูณศรินิทร ์ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
2.   นายบญุญนติย ์ วงศรั์กมติร ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
3.   นายชวน   ศรินัินทพ์ร ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
4.   นายอภชิาต ิ ชนิวรรโณ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
5.   นายบญุสง่  เกดิกลาง ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

6. ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ รายชือ่ผูไ้ดร้บัเสนอชือ่ 
ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 

 นายอภชิาต ิ ชนิวรรโณ นายบญุสง่ เกดิกลาง 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ  
-  จํานวนหุน้ ไมม่ ี ไมม่ ี
-  สดัสว่นของจํานวนหุน้ทีม่ ี
   สทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

ไมม่ี ไมม่ ี

เป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร/ 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ/่ของบรษิทัฯ/
บรษิทัยอ่ย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

ความสมัพนัธใ์นลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้
กบับรษิทัฯ/บรษิทัยอ่ย/บรษิทั
รว่มหรอืนติบิคุคลทีอ่าจจะมี
ความขดัแยง้ในปจัจบุนัหรอื
ในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา 

  

-   เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มใน
การบรหิารงาน พนักงาน 
ลกูจา้ง หรอื ทีป่รกึษาที่
ไดร้ับเงนิเดอืนประจํา 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

-   เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  
(เชน่ ผูส้อบบญัชหีรอื 
ทีป่รกึษากฎหมาย) 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

-  มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิ  
(เชน่ การซือ้/ขายวัตถดุบิ/
สนิคา้/บรกิาร/ การใหกู้ย้มื
เงนิหรอืการกูย้มืเงนิ)         
โดยระบขุนาดของรายการดว้ย 

ไมม่ ี ไมม่ ี
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นยิาม “กรรมการอสิระ” ของบรษิทัฯ   
 “กรรมการอสิระ” หมายความวา่ กรรมการทีม่คีณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 /1 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทยอ่ย 
บรษัิทในเครือ บรษัิทร่วมทุน หรือนติบิุคคลทีอ่าจจะมคีวามขัดแยง้ ทัง้นี้ ใหนั้บรวมการถอืหุน้
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษา       
ทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วมทนุ 
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิตบิุคคลที่อาจจะมีความขัดแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
 (3) ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสัมพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย 
ในลักษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คูส่มรส พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้
รายใหญ ่ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุ 
ของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 
 (4) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่มทนุ 
หรอืนติบิคุคล ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระหรือ
ผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทในเครือ บรษัิทร่วมทุน 
หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่
สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
 ความสมัพันธท์างธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทํารายการทางการคา้ ทีก่ระทําเป็นปกติ
เพือ่ประกอบกจิการ การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสังหารมิทรัพย ์หรอืใหกู้ย้มื ค้ําประกัน การใหส้นิทรัพย์
เป็นหลักประกันหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ทํานองเดียวกัน ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทหรือคู่สัญญา      
มภีาระหนีท้ีต่อ้งชําระตอ่อกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละสามของสนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิองบรษัิทหรอื
ตัง้แต่ยี่ส ิบลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าว           
ใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบียน     
ในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แตใ่นการพจิารณาภาระหนีด้ังกลา่ว ใหนั้บรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้
ในระหวา่งปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั 
 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทในเครือ บรษัิทร่วมทุน 
หรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ 
ผูบ้รหิาร หรือหุน้ส่วนผูจั้ดการของสํานักงาน  สอบบัญช ีซึง่มีผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทย่อย 
บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วมทนุ หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้สังกัดอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท  
บรษัิทย่อย บรษัิทในเครือ บรษัิทร่วมทุน หรือนติบิุคคลทีอ่าจจะมคีวามขัดแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีที ่     
ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนติบิคุคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการ
อสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจั้ดการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
 (7)  ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุน้
รายใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท 
   ภายหลังไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีักษณะเป็นไปตามวรรคหนึง่ (1) ถงึ (7) แลว้  
กรรมการอสิระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดําเนนิกจิการของบรษัิท 
บรษัิทย่อย  บรษัิทในเครือ บรษัิทร่วมทุน บรษัิทย่อยลําดับเดยีวกัน หรือนิตบิุคคลทีอ่าจจะมี
ความขดัแยง้ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
 
   /1   นยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ กําหนดเขม้งวดกวา่ทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด 

โดยกรรมการอสิระของบริษัทฯ ถือหุน้ของบริษัทฯ ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ซึง่นอ้ยกว่า
ขอ้กําหนดคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ทีใ่หก้รรมการอสิระถอืหุน้ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 1  
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