
 ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 6 
กรรมการอิสระที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ 

 
 
นายชัยพัฒน สหัสกุล 
อายุ 53 ป 
 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร  ประเทศสหรัฐอเมริกา   
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ผานการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program และ Accounting for  

non-accounting Audit Committee จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท  
2545-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน  
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมม ี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  
      2544- ปจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา 
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ

ขัดแย งทางผลประโยชนต อ
บริษัท 

ไมม ี

ประสบการณ  
2548-2549 กรรมการธนาคาร  กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารอาคารสงเคราะห 
2541-2544 รองกรรมการจัดการ บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
2534-2539 ผูชวยผูจัดการและโฆษก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
2532-2534 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท มอรแกน เกรนเฟลลไทย จาํกัด 
ผลงานป 2550 ปฎิบัติหนาที่กรรมการอิสระของบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบ

ทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ดูแลใหบริษัทปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท   รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง 
และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท 

 



 • อุทิศเวลาและใหความสนใจกับบริษัทอยางเต็มที่ และรวมการประชุมของบริษัท
สม่ําเสมอ 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 5  ปที่ผานมา 
ระยะเวลาการดํ ารง ตําแหน ง
กรรมการ 

6 ป 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ วาระที่ 1 
: 

เมษายน 2545- เมษายน 2548 

 วาระที่ 2 
: 

เมษายน 2548- การประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 

การถือหุน/สัดสวนจํานวนหุนท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

การเขาประชุมในป 2550 คณะกรรมการบริษัท :  จัดการประชุม 9 ครั้ง เขาประชุม 9 ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  :  จัดการประชุม 9 ครั้ง เขาประชุม 9 ครั้ง 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการอิสระ 
• ถือหุนไมเกินรอยละ 2 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมาย
หลักทรัพย) 

ไมเกิน 

• ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนองและบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทยอย 

ไมเปน 

• ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

ไมเปน 

• สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมท้ังผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

ใช 

• ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุน
รายใหญของบริษัท  รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจาก
บริษัท บริษัทในเครือ  บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทในปจจุบัน
หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

ไมม ี

• ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและบริหารงานของ
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือ
สวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในเวลาไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ  

ไมม ี

• เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมายในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่
ผานมา 

ไมเปน 

• มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ ใน
ปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

ไมม ี



 
กรรมการท่ีเสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ 

 
 
 
 
นายปเตอร อัลเบิรต ลิตเติ้ลวูด 
  อายุ 59 ป 
 
สัญชาติ อังกฤษ 
วุฒิการศึกษา MA (1st Class Honours), Cambridge University, U.K. 
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท  
2545-ปจจุบัน กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
  
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน  
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมม ี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  
      2542-ปจจบัุน Executive Director and Chief Operating Officer, CLP Power Asia Limited,      

Hong Kong 
      2544-ปจจบัุน กรรมการบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด 
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ

ขัดแย งทางผลประโยชนต อ
บริษัท 

ไมม ี

ประสบการณ  
2542 – 2546 Project Manager for CLP’s generating plant projects 
2541  General Manager for CLP’s generation business group and later for CLP 

strategic development 
ผลงานป 2550 • ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะดานการบริหารงาน

วิศวกรรมและการบริหารสินทรัพย 
 • อุทิศเวลาและใหความสนใจกับบริษัทอยางเต็มที่ ทั้งในและนอกหองประชุม 
ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
กรรมการ 

8 ป 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ วาระที่ 1 
: 

กุมภาพันธ 2542- เมษายน 2545 

 วาระที่ 2 
: 

เมษายน 2545- เมษายน 2548 

 วาระที่ 3 
: 

เมษายน 2548- การประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 

การถือหุน/สัดสวนจํานวนหุนท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมไดถือหุนของบริษทั ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

การเขาประชุมในป 2550 คณะกรรมการบริษัท :  จัดการประชุม 9 ครั้ง เขาประชุม 4 ครัง้ 
 



 
กรรมการท่ีเสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ 

 
 

 
นาย  มารค ทากาฮาชิ 
อายุ  50  ป  
สัญชาติ อเมริกัน 
วุฒิการศึกษา MBA, Wharton School, University of Pennsylvania, USA 
 วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต  สาขาโยธา  มหาวิทยาลัยโคโลราโด  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท  
ตุลาคม 2549-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 
ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน  
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  
     ตุลาคม 2549-ปจจุบัน Managing Director,  OneEnergy Limited 
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนตอบริษัท 
ไมม ี

ประสบการณ  
กรกฎาคม 2549 – ตุลาคม 2549 Group Director – Corporate Development, CLP Holdings Limited   
ธันวาคม 2546 – กรกฎาคม 2549 Director of Group Treasury,  CLP Holdings Limited   
2538 – 2546 Regional Finance, Intergen (Hong Kong) 

VP/Corporate Treasurer, Intergen, Boston, USA    
ผลงานป 2550 • ปฏิบัติหนาที่กรรมการบริหารเพ่ือพิจารณากลั่นกรองขอเสนอของฝายบริหาร

กอนการนําเสนอคณะกรรมการบริษัท  
 • ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะดานการเงิน

และการทําธุรกิจระหวางประเทศ 
 • อุทิศเวลาและใหความสนใจกับบริษัทอยางเต็มที่ และรวมการประชุมของ

บริษัทสม่ําเสมอ 
ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ 1 ป 5 เดือน 
วาระดํารงตําแหนงกรรมการ วาระที่ 1 : ตุลาคม 2549-  การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 
การถือหุน/สัดสวนจํานวน 
หุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

การเขาประชมุในป 2549 คณะกรรมการบริษัท :  จัดการประชุม 9 ครั้ง เขาประชุม 9 ครัง้   
 คณะกรรมการบริหาร : จัดการประชุม 16 ครั้ง เขาประชุม 16 ครั้ง  
 



กรรมการอิสระเขาใหม 
 

 
 
นาย วิฑูรย  สิมะโชคดี 
 อายุ  54  ป 
 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท ไมม ี
ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน  
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมม ี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  
      2549-ปจจบัุน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
 นายกสมาคมสงเสริมคุณภาพแหงประเทศไทย 
• กิจการอื่นที่ อาจทําให เกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
ไมม ี

ประสบการณ  
2546 ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  
2546 ผูอํานวยการสํานักงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น 
2545 รองอธิบดี  กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
การถือหุน/สัดสวนจํานวนหุนท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 5  ปที่ผานมา 
เหตุผลของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

เปนผูมีความเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพรวมทั้งเรื่องความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมซึ่งจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการอิสระ 
• ถือหุนไมเกินรอยละ 2 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมาย
หลักทรัพย) 

ไมเกิน 

• ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนองและบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษทัยอย 

ไมเปน 

• ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

ไมเปน 

• สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับ ใช 



มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมท้ังผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

• ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุน
รายใหญของบริษัท  รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจาก
บริษัท บริษัทในเครือ  บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทในปจจุบัน
หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

ไมม ี

• ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและบริหารงานของ
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือ
สวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในเวลาไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ  

ไมม ี

• เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมายในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่
ผานมา 

ไมเปน 

• มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระใน
ปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

ไมม ี

 
 



กรรมการเขาใหม 
 

 
 
นาย  ฮิเดโอะ กูราโมจิ 
อายุ 46 ป  
สัญชาติ ญี่ปุน 
วุฒิการศึกษา B.Sc. (Electronics and Telecommunication), Waseda University, Tokyo, 

Japan 
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท ไมม ี
ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน  
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมม ี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  
  Deputy General Manager and Head of Southeast Asia IPP, Power 

Generation and Marketing International Unit, Mitsubishi Corporation  
 กรรมการบริหาร บริษัท OneEnergy Limited 
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
ไมม ี

ประสบการณ  
2550 Head of Southeast Asia IPP, Power Generation and Marketing International 

Unit, Mitsubishi Corporation 
2549 
 

Head of International IPP, Power Generation and Marketing International 
Unit, Mitsubishi Corporation 

2545 Power Generation and Marketing International Unit, Mitsubishi Corporation  
การถือหุน/สัดสวนจํานวน 
หุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
เหตุผลของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน 

เปนผูมีความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟาซึ่งจะชวย
เสริมสรางความแข็งแกรงในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

 



 กรรมการเขาใหม 
 
 
 
 
 
 
นาย วินิจ แตงนอย 
อายุ 56 ป  
 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษา Master of Science in (Industrial Engineering), University of Texas, U.S.A. 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ผานการอบรมหลักสูตร Director Certification Program  จากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท ไมม ี
ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน  
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมม ี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  
      ธันวาคม 2550 - ปจจุบัน รองผูวาการผลิตไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

กรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  
• กิจการอื่นที่ อาจทําให เกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
ไมม ี

ประสบการณ  

มีนาคม 2549 รองผูวาการควบคุมระบบ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ตุลาคม  2548 รองผูจัดการใหญควบคุมระบบ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

มิถุนายน 2548 ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญแผนงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ตุลาคม 2547 ผูชวยผูวาการนโยบายและแผน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ตุลาคม 2546 ผูชวยผูวาการบริหารเชื้อเพลิง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
การถือหุน/สัดสวนจํานวนหุนท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
เหตุผลของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

เปนผูมีความเชีย่วชาญดานวิศวกรรมและการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟา
ซึ่งจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

 
 

 



นิยามกรรมการอิสระของ บผฟ. 
 
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระใหตรงหรือเขมงวดและรัดกุมกวา
ขอกําหนดขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามประกาศเรื่อง คุณสมบัติกรรมการอิสระ ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2536 และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามหนังสือ
ที่ ก.ล.ต.จ. (ว.) 54/2547 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่อง การกําหนดนิยามสําหรับกรรมการอิสระ 
ดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 2 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมาย
หลักทรัพย) 

2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุน
รายใหญของบริษัท  รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท 
บริษัทในเครือ  บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พ่ีนองและบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัท
ยอย 

4. ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและบริหารงานของ
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือ
สวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในเวลาไมนอยกวา 1 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ยกเวนคณะกรรมการของบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวา การเคยมีผลประโยชนหรือ
สวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการ
อิสระ 

5. ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

6. สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการของบริษัทไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท รวมท้ังผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

 

 


