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 ประวตัยิอ่และขอ้มลูทเีกยีวขอ้งของผูไ้ดร้บัการเสนอชอืเป็นกรรมการ   
และนยิามกรรมการอสิระของบรษิทั 

 
1.   ประวตัยิอ่ของบคุคลทไีดร้บัการเสนอชอื 

1.1  นายรตันชยั นามวงศ ์
 ประเภทกรรมการทเีสนอใหไ้ดร้บัแตง่ตงั กรรมการอสิระ  
     อาย ุ 65 ปี 
 การศกึษา/ -  วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (นวิเคลยีรเ์ทคโนโลย)ี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 อบรม - วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมโลหการ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
  - หลักสตูรประกาศนยีบัตรชนัสงู การบรหิารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

สถาบันพระปกเกลา้ 
  - หลักสตูรประกาศนยีบัตรชนัสงู การเสรมิสรา้งสงัคมสนัตสิขุ สถาบันพระปกเกลา้ 
  - หลักสตูร Senior Executive Development Program-2                   

มลูนธิพิัฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 
  - หลักสตูร Masterful Coaching Workshop, Hay Group 
  - EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP) 
  - EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
  - EGAT Director Development Program (EDDP) 
  - EGAT Successor Development Program (ESDP) 
 การอบรมบทบาทหนา้ทกีรรมการ: จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  - หลักสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 16/2019) 
  - หลักสตูร Director Certification Program (DCP 186/2014 ) 
 ประสบการณ์การทํางาน (5 ปียอ้นหลงั) 
 ปจัจบุนั -   
 อดตี - 2561-2563 กรรมการอสิระ  กรรมการกลันกรองการลงทนุ และ 
    กรรมการทรพัยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน 
    บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                             
  - 2560-2562 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล กระทรวงพลังงาน 
  - 2556- 2559 รองผูว้า่การพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. 
 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทเีกยีวกบัทรัพยซ์งึไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทอีาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
กบักลุม่บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทผีา่นมา 

 การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทผีา่นมา 
-    ไมม่ ีเนอืงจากไดร้ับการเสนอชอืใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการเป็นวาระแรก  

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทั  
-    ไมม่ ี  
      
  

 
 
 
 
 

สงิทสีง่มาดว้ย 4 
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1.2  นายสธุน  บญุประสงค์  
 ประเภทกรรมการทเีสนอใหไ้ดร้บัแตง่ตงั กรรมการ  
 (ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ-่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 
     อาย ุ 64 ปี 
 การศกึษา/ -  บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
 อบรม - เศรษฐศาสตรบัณฑติ มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 
  - นติศิาสตรบัณฑติ มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
  - วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
  - หลักสตูรประกาศนยีบัตรชนัสงู การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

สําหรับนักบรหิารระดับสงู สถาบันพระปกเกลา้ 
  - หลักสตูร Advanced Management Program, 

Harvard Business School สหรัฐอเมรกิา 
  - หลักสตูรประกาศนยีบัตรชนัสงู การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะสาํหรบันักบรหิารระดับสงู 

สถาบันพระปกเกลา้ 
  - หลักสตูรการบรหิารงานตํารวจชนัสงู สถาบันพัฒนาขา้ราชการตํารวจ 
  - หลักสตูร Senior Executive Development Program 

มลูนธิพิัฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 
  - หลักสตูรความรูด้า้นการตลาดการเงนิเพอืการตัดสนิใจสําหรับนักบรหิารระดับสงู 

ศนูยก์ารศกึษาตอ่เนอืงแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 การอบรมบทบาทหนา้ทกีรรมการ: จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  - หลักสตูร Financial Statement for Directors (FSD 40/2019) 
  - หลักสตูร Director Certification Program (DCP 164/2012) 
 ประสบการณ์การทํางาน (5 ปียอ้นหลงั) 
 ปจัจบุนั - 2562-ปัจจบัุน กรรมการ  
    ประธานกรรมการทรัพยากรบคุคล 
    ประธานอนุกรรมการพจิารณาผลตอบแทนของผูว้า่การ 
    กรรมการบรหิารของคณะกรรมการ 
    และกรรมการสรรหารองผูว้า่การและผูช้ว่ยผูว้า่การ กฟผ. 
 อดตี - 2556-2560  รองผูว้า่การระบบสง่ กฟผ. 
 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทเีกยีวกบัทรัพยซ์งึไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทอีาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
กบักลุม่บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทผีา่นมา 

 การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทผีา่นมา 
 1. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครบทัง 3 ครัง หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100  

2. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการกลันกรองการลงทนุ ครบ 1 ครัง หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 
3. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสยีง ครบ 1 ครัง หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 

 การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตังแตวั่นท ี19 ตลุาคม 2563 – ปัจจบัุน (6 เดอืน) 

2. ไดร้ับการเสนอชอืใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนงึ 
ซงึจะเป็นการดํารงตําแหน่งวาระท ี2  
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1.3  นายณฐัวฒุ ิ แจม่แจง้  
 ประเภทกรรมการทเีสนอใหไ้ดร้บัแตง่ตงั กรรมการ   
 (ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ-่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 
     อาย ุ 58 ปี  
 การศกึษา/ 

อบรม 
-  Master of Environmental Business Administration 

(Energy Management), University of Twente, The Netherlands 
  - วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมเครอืงกล) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
  - Executive Branding บรษัิท พัฒนาบคุลกิภาพ จํากดั 
  - หลักสตูรภมูพิลังแผน่ดนิสําหรับผูบ้รหิารระดับสงู จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
  - หลักสตูรวฒุบัิตร การกํากบัดแูลกจิการสําหรับกรรมการและผูบ้รหิารระดับสงู

ขององคก์รกํากบัดแูล (Regulator) รัฐวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน สถาบันพระปกเกลา้ 
  - หลักสตูรพัฒนาผูนํ้าภาครัฐแหง่อนาคต สถาบันพระปกเกลา้                        

และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยนัีนยาง สาธารณรัฐสงิคโปร ์
  - หลักสตูร Advanced Management Program, 

Harvard Business School สหรัฐอเมรกิา 
  - หลักสตูรประกาศนียบัตรชนัสงู การเสรมิสรา้งสงัคมสนัตสิขุ สถาบันพระปกเกลา้ 
  - หลักสตูร Leadership Succession Program มลูนธิสิถาบันวจัิยและพัฒนา

องคก์รภาครัฐ 
  - หลักสตูรผูนํ้าดา้นการบรหิารจัดการนํา สถาบันนําและสงิแวดลอ้มเพอืความยังยนื 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
  - 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 Assistant Director Development Program (EADP) 
  - EGAT Leadership Calibration Exercise (ELCE) 
 การอบรมบทบาทหนา้ทกีรรมการ: จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  - หลักสตูร Director Certification Program (DCP 270/2019) 
 ประสบการณ์การทํางาน (5 ปียอ้นหลงั) 
 ปจัจบุนั -  2563-ปัจจบุนั  รองผูว้า่การธรุกจิเกยีวเนือง กฟผ. 
 อดตี - 2561-2563  รองผูว้า่การผลติไฟฟ้า กฟผ. 
  - 2560-2561  ผูช้ว่ยผูว้า่การโรงไฟฟ้าพลังนํา กฟผ. 
  - 2557-2560  ผูอํ้านวยการเขอืนภมูพิล กฟผ. 
 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทเีกยีวกบัทรัพยซ์งึไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทอีาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
กบักลุม่บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทผีา่นมา 

 การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทผีา่นมา 
 1. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครบทัง 3 ครัง หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 

2. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการกลันกรองการลงทนุ ครบ 1 ครัง หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 
 การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตังแตวั่นท ี1 ตลุาคม 2563 – ปัจจบัุน (6 เดอืน) 

2. ไดร้ับการเสนอชอืใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนงึ 
ซงึจะเป็นการดํารงตําแหน่งวาระท ี2  
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1.4  นายกจิจา  ศรพีฑัฒางกรุะ  
 ประเภทกรรมการทเีสนอใหไ้ดร้บัแตง่ตงั กรรมการ  
 (ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ-่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 
     อาย ุ 61 ปี 
 การศกึษา/ -  วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
 อบรม - หลักสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะสําหรับนักบรหิารระดับสงู 

สถาบันพระปกเกลา้ 
  - หลักสตูร Advanced Management Program,                                    

Harvard Business School สหรัฐอเมรกิา 
  - หลักสตูร Senior Executive Program สถาบันบณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์

แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
  - หลักสตูรไทยกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน สถาบันพระปกเกลา้ 
  - หลักสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นวทิยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวทิยาการพลังงาน 
 การอบรมบทบาทหนา้ทกีรรมการ: จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  - หลักสตูร Director Certification Program (DCP 245/2017) 
 ประสบการณ์การทํางาน (5 ปียอ้นหลงั) 
 ปจัจบุนั - 2562-ปัจจบัุน ประธานกรรมการ บรษัิท หนิกองเพาเวอรโ์ฮลดงิ จํากดั 
    ประธานกรรมการ บรษัิท หนิกองเพาเวอร ์จํากดั 
    ประธานกรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั 
  - 2560-ปัจจบัุน รองผูว้า่การประจําสํานักผูว้า่การ  กฟผ. ปฏบิัตงิานในตําแหน่ง 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ PT MEDCO RATCH POWER RIAU 

    ประธานกรรมการ บรษัิท ไฟฟ้า หงสา จํากดั 
    ประธานกรรมการ บรษัิท พไูฟมายนงิ จํากดั 
    ประธานกรรมการ บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชนั จํากดั 
    Mount Emerald Wind Farm Pty Ltd. และบรษัิทยอ่ยอนื         

ของบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชนั จํากดั 
 อดตี - 2561-2563  กรรมการ Fareast Renewable Development Pte. Ltd. 
  - 2562 ประธานกรรมการ บรษัิท ราชบรุพีลังงาน จํากดั 
    กรรมการ บรษัิท หนิกองเพาเวอรโ์ฮลดงิ จํากดั 
    กรรมการ บรษัิท หนิกองเพาเวอร ์จํากดั 
  - 2561-2562 กรรมการ บรษัิท ราชบรุเีพาเวอร ์จํากดั 
  - 2558-2560 รองผูว้า่การนโยบายและแผน กฟผ. 
 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทเีกยีวกบัทรัพยซ์งึไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทอีาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
กบักลุม่บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทผีา่นมา 

 การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทผีา่นมา 
 1. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครบทัง 12 ครัง หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 
 การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตังแตวั่นท ี1 มกราคม 2560 – ปัจจบัุน (4 ปี 3 เดอืน) 

2. ดํารงตําแหน่งกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ตังแตวั่นท ี6 เมษายน 2560 – ปัจจบัุน (4 ปี) 
3. ไดร้ับการเสนอชอืใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนงึ 

ซงึจะเป็นการดํารงตําแหน่งวาระท ี3  
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2. ขอ้มลูการถอืหุน้สามญัในบรษิทั ราช กรุป๊ จํากดั (มหาชน) ของผูท้ไีดร้บัการเสนอชอื 

ผูท้ไีดร้บัการเสนอชอื จํานวนหุน้ คดิเป็น % ของหุน้ทมีสีทิธิ
ออกเสยีงทงัหมด 

1.   นายรัตนชยั นามวงศ ์ 7,500 0.0005 
2.   นายสธุน   บญุประสงค ์ ไมม่ ี 0.0000 
3.   นายณัฐวฒุ ิ แจม่แจง้ ไมม่ ี 0.0000 
4.   นายกจิจา ศรพีัฑฒางกรุะ 5,165 0.0004 

3. ขอ้มลูการดาํรงตาํแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิาร  

ผูท้ไีดร้บัการเสนอชอื บรษิทั        
จดทะเบยีน/ก 

บรษิทั/กจิการอนื 
(ทไีมใ่ชบ่รษิทั
จดทะเบยีน) 

บรษิทั/กจิการทอีาจมี
ความขดัแยง้         

ทางผลประโยชน ์หรอื
มสีภาพแขง่ขนั        

ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ 
1.   นายรัตนชยั นามวงศ ์ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
2.   นายสธุน   บญุประสงค ์ ไมม่ ี 1 แหง่/1 1 แหง่/2 
3.   นายณัฐวฒุ ิ แจม่แจง้ ไมม่ ี 1 แหง่/3 1 แหง่/4 
4.   นายกจิจา ศรพีัฑฒางกรุะ ไมม่ ี 9 แหง่/5  1 แหง่/6 

/1, /2 นายสธุน บญุประสงค ์ กรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล ประธานอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนของผูว้่าการ กรรมการบรหิารของคณะกรรมการ และกรรมการสรรหา
รองผูว้า่การ และผูช้ว่ยผูว้า่การ กฟผ. (รัฐวสิาหกจิ/ผูถ้อืหุน้ใหญ)่ 

/3, /4  นายณัฐวฒุ ิแจม่แจง้  รองผูว้า่การธรุกจิเกยีวเนอืง กฟผ. (รัฐวสิาหกจิ/ผูถ้อืหุน้ใหญ)่ 
/5  นายกจิจา ศรพีัฑฒางกรุะ  รองผูว้า่การประจําสํานักผูว้า่การ กฟผ. (รัฐวสิาหกจิ/ผูถ้อืหุน้ใหญ)่ 
  บรษัิทในกลุม่ของบรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) :- 

- ประธานกรรมการ บรษัิท หนิกองเพาเวอรโ์ฮลดงิ จํากดั 
- ประธานกรรมการ บรษัิท หนิกองเพาเวอร ์จํากดั 
- ประธานกรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั 
- ประธานกรรมการ PT MEDCO RATCH POWER RIAU 
- ประธานกรรมการ บรษัิท ไฟฟ้า หงสา จํากัด 
- ประธานกรรมการ บรษัิท พไูฟมายนงิ จํากัด 
- ประธานกรรมการ บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชนั จํากดั (RAC) 

Mount Emerald Wind Farm Pty Ltd. และบรษัิทยอ่ยอนืของ RAC 
/6  นายกจิจา ศรพีัฑฒางกรุะ รองผูว้า่การประจําสํานักผูว้า่การ กฟผ. (รัฐวสิาหกจิ/ผูถ้อืหุน้ใหญ)่ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
/ก บรษัิทจดทะเบยีน หมายถงึ บรษัิททมีหีุน้สามัญจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
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4. ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัการเสนอชอืซงึมคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์ รายชอืผูไ้ดร้บัเสนอชอื 

ซงึมคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 
 นายรตันชยั นามวงศ ์
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ   
-  จํานวนหุน้ 7,500 

0.0005 -  สดัสว่นของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมด 
เป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร/ 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ/่ของบรษิทัฯ/บรษิทัยอ่ย 

ไมเ่ป็น  

ความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปน ี
กบับรษัิทฯ/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่มหรอืนติบิคุคลทอีาจจะมคีวามขดัแยง้ในปัจจบัุน หรอื ในชว่ง 2 ปีทผีา่นมา 

-  เป็นกรรมการทมีสีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง                   
หรอื ทปีรกึษาทไีดรั้บเงนิเดอืนประจํา 

ไมเ่ป็น 

-   เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญชหีรอืทปีรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

-  มคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิ (เชน่ การซอื/ขายวัตถดุบิ/สนิคา้/บรกิาร/          
การใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) โดยระบขุนาดของรายการดว้ย 

ไมม่ ี

 
 
 



44 
 

นยิาม “กรรมการอสิระ” ของบรษิทัฯ   
 “กรรมการอสิระ” หมายความวา่ กรรมการทมีคีณุสมบัต ิดังตอ่ไปนี 
 (1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 /1 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมดของบรษัิท บรษัิทยอ่ย 
บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วมทุน หรอืนิตบิุคคลทอีาจจะมคีวามขัดแยง้ ทังนี ใหนั้บรวมการถอืหุน้
ของผูท้เีกยีวขอ้งของกรรมการอสิระรายนันๆ ดว้ย 
 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรกึษา       
ทไีดร้ับเงนิเดอืนประจํา หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่มทุน 
บรษัิทย่อยลําดับเดยีวกัน หรอืนิตบิุคคลทอีาจจะมคีวามขัดแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลัีกษณะ
ดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันทไีดร้ับการแตง่ตังเป็นกรรมการอสิระ 
 (3) ไม่เป็นบุคคลทมีคีวามสัมพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย 
ในลักษณะทเีป็น บดิามารดา คู่สมรส พนีอ้ง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืบคุคลทจีะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุ 
ของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 
 (4) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่มทนุ 
หรอืนติบิุคคล ทอีาจมคีวามขัดแยง้ในลักษณะทอีาจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ
ของตน รวมทังไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอสิระหรือ
ผูบ้รหิารของผูท้ีมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทในเครือ บรษัิทร่วมทุน 
หรอืนติบิคุคลทอีาจมคีวามขัดแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลัีกษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่
สองปีกอ่นวันทไีดร้บัการแตง่ตังเป็นกรรมการอสิระ 
 ความสัมพันธท์างธรุกจิตามวรรคหนงึ รวมถงึการทํารายการทางการคา้ ทกีระทําเป็นปกติ
เพอืประกอบกจิการ การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสังหารมิทรัพย ์หรอืใหกู้ย้มื คําประกัน การใหส้นิทรัพย์
เป็นหลักประกันหนีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืนทํานองเดียวกัน ซงึเป็นผลใหบ้รษัิทหรือคู่สัญญา      
มภีาระหนีทตีอ้งชําระตอ่อกีฝ่ายหนงึ ตังแตร่อ้ยละสามของสนิทรัพยท์มีตีัวตนสทุธขิองบรษัิทหรอื
ตังแต่ยีส ิบลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนีดังกล่าว           
ใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของรายการทเีกยีวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบียน     
ในรายการทเีกยีวโยงกัน โดยอนุโลม แตใ่นการพจิารณาภาระหนีดังกลา่ว ใหนั้บรวมภาระหนีทเีกดิขนึ
ในระหวา่งปีกอ่นวันทมีคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั 
 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทในเครือ บรษัิทร่วมทุน 
หรือนิตบิุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอสิระ 
ผูบ้รหิาร หรือหุน้ส่วนผูจั้ดการของสํานักงานสอบบัญช ีซงึมีผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทย่อย 
บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วมทุน หรอืนติบิุคคลทอีาจมคีวามขัดแยง้สังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลัีกษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันทไีดร้ับการแตง่ตังเป็นกรรมการอสิระ 
 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซงึรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีปรกึษา
กฎหมายหรือทีปรกึษาทางการเงนิ ซงึไดร้ับค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท  
บรษัิทย่อย บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วมทุน หรอืนิตบิุคคลทีอาจจะมคีวามขัดแยง้ ทังนี ในกรณีท ี     
ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนติบิคุคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการซงึไมใ่ชก่รรมการอสิระ 
ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจั้ดการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะ
ดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันทไีดร้ับการแตง่ตังเป็นกรรมการอสิระ 
 (7)  ไมเ่ป็นกรรมการทไีดร้ับการแตง่ตังขนึเพอืเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุน้
รายใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้ซงึเป็นผูท้เีกยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท 
   ภายหลังไดร้ับการแตง่ตังใหเ้ป็นกรรมการอสิระทมีลัีกษณะเป็นไปตามวรรคหนงึ (1) ถงึ (7) แลว้  
กรรมการอสิระอาจไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ัดสนิใจในการดําเนนิกจิการของบรษัิท 
บรษัิทย่อย บรษัิทในเครือ บรษัิทร่วมทุน บรษัิทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิตบิุคคลทีอาจจะมี
ความขดัแยง้ โดยมกีารตัดสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
 
   /1  นยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ กําหนดเขม้งวดกวา่ทคีณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด 

โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุน้ของบริษัทฯ ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 0.5 ซึงนอ้ยกว่า
ขอ้กําหนดคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ทใีหก้รรมการอสิระถอืหุน้ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 1  


