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ประวตัยิอ่และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ  
และนยิามกรรมการอสิระของบรษิทั 

 
1.   ประวตัยิอ่ของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
 
 
 

1.1    นายรมัย ์เหราบตัย ์
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ กรรมการ  
                                        (ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ่ – การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 
     อายุ 60  ปี 
 การศกึษา/

อบรม 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล                          

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย                      
  - ประกาศนียบัตร หลักสตูร Advanced Management Program, Harvard Business 

School, ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูรหลักประจําวทิยาลัยการทพับก สถาบนัวชิาการทหารบกชัน้สงู 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที ่6/2558 สถาบนั

วทิยาการพลงังาน 
  - Leading into the Future Under Strategic Inflection of Change 
  - 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 หลักสตูร Director Certification Program (DCP 191/2014) สมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 ประสบการณ์การทํางาน 
 ปจัจบุนั -  2558-ปัจจบุนั                กรรมการผูจั้ดการใหญ ่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 
  - 2558-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั 
  - 2558-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ไฟฟ้า หงสา จํากดั 
  - 2558-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท พูไฟมายนิง่ จํากดั 
  - 2558-ปัจจบุนั ปรธานกรรมการ บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ จํากดั 
 อดตี - 2557-2558 รองผูว้า่การผลติไฟฟ้า กฟผ. 
  - 2556-2557 รองผูว้า่การเชือ้เพลงิ กฟผ. 
  - 2555-2556 กรรมการ บรษัิท อแีกท ไดมอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 
  - 2554-2556 ผูช้ว่ยผูว้า่การธรุกจิบํารุงรักษา กฟผ. 
  - 2553-2554 ผูอํ้านวยการฝ่ายบํารุงรักษาโยธา กฟผ. 
  - 2550-2553 ผูอํ้านวยการฝ่ายบํารุงรักษาเครือ่งกล กฟผ. 
 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 

 การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
 1. เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 
 การดํารงตําแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่ันที ่21 ตลุาคม 2556 

2. ไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  
ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่2 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 
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1.2    นายสธุน บุญประสงค ์

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้    กรรมการ   
(ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ ่- การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย) 

     อาย ุ 59  ปี 
 การศกึษา/ - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 อบรม - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
  - ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
  - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Advanced Management Program สถาบนั Harvard 

Business School ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะสําหรับนักบรหิารระดบัสงู สถาบนั

พระปกเกลา้ 
   ประกาศนยีบตัร หลักสตูรการบรหิารงานตํารวจชัน้สงู รุ่นที ่27 สถาบนัพัฒนาขา้ราชการ

ตํารวจ 
  - Masterful Coaching Workshop, Hay Group 
  - ความรูด้า้นการตลาดการเงนิเพือ่การตดัสนิใจสําหรับนักบรหิารระดบัสงู ศนูยก์ารศกึษา

ตอ่เนือ่งแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  - Coaching for Success 
  - 

- 
Leading into the Future Under Strategic Inflection of Change  
Common Strategy for the Asia Pacific Region : Regional Arrangement for  
the Emerging Challenges สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ  

  - EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP) 
  - EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
  - Incoming Successor Program (ISP) 
  - Senior Executive Development Program (Class 2), Foundation for International 

Human Resource Development 
  - EGAT's Executive Development Program (EEDP) 
  - EGAT Director Development Program (EDDP) 

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  ประกาศนยีบตัร หลักสตูร Director Certification Program (DCP 164/2014) สมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ประสบการณ์การทํางาน 
 ปจัจบุนั - 2556-ปัจจุบนั รองผูว้า่การระบบสง่ กฟผ. 
 อดตี - 2553-2556 ผูช้ว่ยผูว้า่การปฏบิตักิารระบบสง่ กฟผ. 
  - 2553 ผูช้ว่ยผูว้า่การกจิการสงัคมและสิง่แวดลอ้ม กฟผ. 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
1.    ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 
2.    ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 
การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

1.     เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

การดํารงตําแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2558 

2. ไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  
ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระที ่2 

 



30 
 

 
 
 
 

 
1.3    นายวรีะศกัดิ ์พ ึง่รศัม ี
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอใหไ้ดร้บัแตง่ต ัง้    กรรมการอสิระ   

     อาย ุ 58  ปี 
 การศกึษา/ - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
 อบรม - ประกาศนยีบตัร หลักสตูร การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ สาํหรับนักบรหิารระดับสงู (ปศส.) 

รุ่นที ่9 สถาบนัพระปกเกลา้ 
  - ประกาศนยีบตัร หลักสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที ่24 (ปรอ.24) 

วปอ 2554 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 
  - Petroleum Engineering and Operation Drilling and Equipment Engineer, Shell 

Training Center ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
  - Natural Gas Reservoir Engineer, OGCI ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  - หลกัสตูรการบรหิารโครงการและการวเิคราะหร์ายงานการเงนิและบญัช ีสมาคมฝึกอบรม

แหง่ประเทศไทย 
  - Petroleum  Management, IHRDC ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  - หลกัสตูรนักบรหิารดา้นพลงังานระดบัสงู รุ่น 2 กระทรวงพลงังาน 
  - หลกัสตูรความรูก้ฎหมายปกครองสําหรับนักบรหิาร มลูนธิวิจัิยและพัฒนากระบวนการ

ยตุธิรรมทางปกครอง 
  - หลกัสตูรการมสีว่นร่วมกบัประชาชนในการพัฒนาประเทศ สถาบนัสง่เสรมิการบรหิาร  

กจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
  - โครงการฝึกอบรมเสรมิหลักสตูรพัฒนานักบรหิารระดับสงู (ส.นบส.) รุ่นที ่4 สถาบนัพัฒนา

ขา้ราชการพลเรอืน สาํนักงาน ก.พ. 
  - หลกัสตูรพัฒนานักบรหิารระดบัสงู: ผูบ้รหิารสว่นราชการ (นบส.2) รุ่นที ่7 สถาบนัพัฒนา

ขา้ราชการพลเรอืน สาํนักงาน ก.พ. 

 การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ   
  -  - 

 ประสบการณ์การทํางาน 
 ปจัจบุนั - 2558-ปัจจุบนั อธบิดกีรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน 
 อดตี - ก.ค.2557-ธ.ค.2557 รองอธบิดกีรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน 

  
- 2552-2557 ผูอํ้านวยการสาํนักเทคโนโลยกีารประกอบกจิการปิโตรเลยีม 

กระทรวงพลงังาน 
คณุสมบตัติอ้งหา้ม 

1.    ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 
2.    ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 กบักลุม่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทีผ่า่นมา 
การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

              ไมม่ ีเนือ่งจากไดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการใหม ่
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2.  ขอ้มูลการถอืหุน้สามญัในบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ของผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 

ผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ จํานวนหุน้ คดิเป็น % ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด 
1.  นายรัมย ์เหราบตัย ์ 7,446 0.000514 
2.  นายสธุน บญุประสงค ์        ไมม่ ี - 
3.  นายวรีะศักดิ ์พึง่รัศม ี       ไมม่ ี - 

3.  ขอ้มูลการดํารงตําแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิการอืน่ๆ ในปจัจบุนั 
 

ผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
บรษิทัจดทะเบยีน บรษิทั/กจิการอืน่ 

(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทั    
จดทะเบยีน) 

การดํารงตําแหนง่ใน 
บรษิทั/กจิการทีแ่ขง่ขนั
หรอืเกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิ 

ของกลุม่บรษิทัฯ 

 
จํานวน 

ประเภท
กรรมการ 

1.  นายรัมย ์เหราบตัย ์ ไมม่ ี - ไมม่ ี 4 แหง่ /1 
2.  นายสธุน บญุประสงค ์        ไมม่ ี - ไมม่ ี 1 แหง่ /2 
3.  นายวรีะศักดิ ์พึง่รัศม ี       ไมม่ ี - ไมม่ ี ไมม่ ี

/1   นายรัมย ์เหราบัตย ์ดํารงตําแหน่งในกจิการเกีย่วเนือ่งกับธุรกจิของกลุม่บรษัิทฯ ดังนี ้
(1)   ประธานกรรมการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากัด (บรษัิทยอ่ยหลักของบรษัิทฯ) 
(2) ประธานกรรมการ บรษัิท ไฟฟ้า หงสา จํากัด (บรษัิทรว่มทนุของบรษัิทฯ) 
(3) บรษัิท พไูฟมายนิง่ จํากัด (บรษัิทรว่มทนุของบรษัิทฯ) 
(4)   ประธานกรรมการ บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ จํากัด (บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ) 

/2   นายสธุน บญุประสงค ์ดํารงตําแหน่งในกจิการเกีย่วเนือ่งกับธุรกจิของกลุม่บรษัิทฯ ดังนี ้
(1) รองผูว้า่การระบบสง่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (ผูถ้อืหุน้ใหญ)่ 

4.  ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ซึง่มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
รายชือ่ผูไ้ดร้บัเสนอชือ่ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 

นายวรีะศกัดิ ์พึง่รศัม ี

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ  

-  จํานวนหุน้ ไมม่ ี

-  สัดสว่นของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธ ิ
   ออกเสยีงทัง้หมด 

ไมม่ ี

เป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ/่ของบรษิทัฯ/
บรษิทัยอ่ย 

ไมเ่ป็น 

มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับรษิทัฯ/บรษิทัยอ่ย/บรษิทั
รว่มหรอื นติบิคุคลทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ในปจัจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปี
ทีผ่า่นมา 

 

-   เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการ 
   บรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอื                 
   ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา 

ไมเ่ป็น 

-   เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญชหีรอืทีป่รกึษา
กฎหมาย) 

ไมเ่ป็น 

-  มคีวามสัมพันธท์างธุรกจิ   
(เชน่ การซือ้/ขายวัตถดุบิ/สนิคา้/บรกิาร/การใหกู้ย้มืเงนิหรอืการ
กูย้มืเงนิ) โดยระบขุนาดของรายการดว้ย 

 

ไมม่ ี
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5.  นยิาม “กรรมการอสิระ” ของบรษิทัฯ 
  

 “กรรมการอสิระ” หมายความวา่ กรรมการทีม่คีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี้ 
 (1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 /1 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมทนุ 
หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี ้ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
 (2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา 
หรือผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมทุน บรษัิทย่อยลําดับเดยีวกัน หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอสิระ 

 (3) ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ป็น 
บดิามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอํานาจควบคุม หรือ 
บคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุ ของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 
 (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธท์างธุรกจิกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแยง้ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใชก่รรมการอสิระ หรือผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิท
ร่วมทนุ  หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีกอ่นวันที่
ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
       ความสมัพันธท์างธุรกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทํารายการทางการคา้ทีก่ระทําเป็นปกตเิพือ่ประกอบ
กจิการ การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรัพย ์รายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิาร หรือการใหห้รือรับความชว่ยเหลอืทาง
การเงนิ ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค้ําประกัน การใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ทํานองเดยีวกัน 
ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคูส่ญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งชําระตอ่อกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละสามของสนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิอง
บรษัิทหรอืตัง้แตย่ีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจํ่านวนใดจะตํา่กว่า ทัง้นี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าวใหเ้ป็นไปตาม
วธิกีารคํานวณมูลคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ย
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบริษัทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกัน  โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้งักลา่ว ใหนั้บรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั 

 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจั้ดการของสํานักงาน          
สอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วมทนุ หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้สงักัดอยู่ เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
 (6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอื
ทีป่รึกษาทางการเงิน ซึง่ไดรั้บค่าบริการเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือ          
นติบิุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้  ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนติบิคุคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจั้ดการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้
จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
 (7)  ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท 
 (8)  ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีทํ่าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดําเนนิงานของบรษัิท 

       ภายหลงัไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึง่ (1) ถงึ (8) แลว้  
กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ัดสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย           
บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลําดับเดยีวกัน หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ โดยมีการตัดสนิใจในรูปแบบของ           
องคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
 

 

 
 

 
 

 
   /1   นยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ กําหนดเขม้งวดกวา่ทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด โดยกรรมการอสิระ

ของบรษัิทฯ ถอืหุน้ของบริษัทฯ ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ซึง่นอ้ยกว่าขอ้กําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุน    
ทีใ่หก้รรมการอสิระถอืหุน้ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 1  


