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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
Auditors’ Name Auditor’s Profile 

 Finance and Accounting Director, Corporate Planning Director at DATA IT & 
ComputeTech Group. 

 Finance and Accounting Manager at Kangwal Textiles Co., Ltd. 
 Senior Auditor at SGV Na Thalang Co., Ltd. 

4. นำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล 
Ms. Kultida Pasurakul 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  5946 
 
 
 
 

Email address:  kultida@crowe-ans.co.th 
 

Education and qualification: 
 SEC Authorized Auditor  
 Certified Public Accountant of Thailand 
 Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
 Bachelor of Law, Thammasat University 
 BBA in Accounting, Thammasat University  
 Experience:  
 Ms. Kultida started her audit profession at KPMG Thailand in 1995. After working with 

KPMG for 7 years as an assistant manager, she had been working at Nestle Thailand as tax 
compliance during 2002 to 2004 and then ran her own accounting firm till 2008. She joined 
ANS Audit Co., Ltd. as audit partner since 2008. 
 

5. นำยยุทธพงษ์ เช้ือเมืองพำน  
Mr. Yuttapong  
Chuamuangpan 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  9445 
 

Email address:  yuttapong@crowe-ans.co.th  
Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand  
 SEC Authorized Auditor 
 Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
 Master degree in accounting, MAP from Thammasat University  
 BBA in accounting from Ramkhamhaeng University 
 Bachelor degree in business economics from Sukhothai Thammathirat Open University 
Experience: 
 Mr. Yuttapong has been working in Audit practice for 14 years at ANS Audit Co., Ltd. He 

serves the audit service to various local clients including the publicly interest entities.  
 

6. นำงสำวปณติำ โชติแสงมณกีลุ 
Ms. Panita 
Chotesaengmaneekul 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  9575 
 
 
 
 
 
 

Email address: panita@crowe-ans.co.th 
Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand 
 SEC Authorized Auditor 
 Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
 M.Sc.in IT in Business (MIS), Chulalongkorn University 
 BBA in accounting from Ramkhamhaeng University 
Experience: 
 Miss Panita jointed ANS Audit Co., Ltd since September 2004. she serves the audit service 

to various local and multinational clients including the publicly interest entities. 

 

ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระที่พจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 :  
 วาระท่ี 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ : นายนพดล  ธีระบุตรวงศก์ุล  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ   

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ  : : 52  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              11 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สดัส่วนในการถือหุน้   
(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

: 30,000 หุน้ (รวมบุคคลตามมาตรา 285) 
คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ท่ีอยู ่ : 21/51 หมู่ท่ี 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170     
วฒิุการศึกษา                              : - วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน)  University of Colorado at  Denver 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4570 

ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- Audit Committee Forum "New Auditor’s Report: What is it for you?” 
- หลกัสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นท่ี 3/2012 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008  
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 23/2008 

ประวติัการท างาน : 2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน บจก. ซนัไชน์อินเตอร์เนชัน่แนล 

  2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
  2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
  2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
        2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
        2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี 
        2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 
  2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชัน่ 
  2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี 
  2548 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
    

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระที่พจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 :   
 วาระท่ี 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ : นายสนัติ เนียมนิล   
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 50  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              2 ปี 8 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 99/719 หมู่ 8 ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 
วฒิุการศึกษา                              : - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขท่ี 995/2537 
ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 80/2552 
ประวติัการท างาน : 2559 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ผลธญัญะ 
  2558 – ปัจจุบนั ทนายความประจ า บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จ ากดั 
  2552 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   

บมจ.ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) 
        2546 – 2558   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอคโลเคท จ ากดั 
        2547 – 2558  หุน้ส่วนและทนายความ บริษทั ส านกังานกฎหมาย เอนก แอนด ์

อะโซซิเอทส์ จ ากดั 
        2546 – 2556  กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วิส แมเนจเมน้ท ์

(ประเทศไทย) จ ากดั 
  2538 – 2546  ทนายความ บริษทั ส านกังานกฎหมาย เอนก แอนด ์ 

อะโซซิเอทส์ จ ากดั 
    

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ : ดร. พลัลภา เรืองรอง  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 65  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              1 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 699 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
วฒิุการศึกษา                              : - ปริญญาเอก สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 

U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 
U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 

ประวติัการท างาน : 2562 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

  2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะท างานจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานกองทุนหมุนเวียน(ชุดท่ี7) 

  2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
  2560 – ปัจจุบนั คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
  2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังานดา้นเศรษฐศาสตร์ 
  2549 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารัฐวิสาหกิจ นกัวิชาการคลงั ระดบั 9 

ส านกังานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
  2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและน ้าเยน็ 
  2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  
  2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 

 

ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ : ดร. พลัลภา เรืองรอง  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 65  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              1 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 699 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
วฒิุการศึกษา                              : - ปริญญาเอก สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 

U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 
U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 

ประวติัการท างาน : 2562 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

  2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะท างานจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานกองทุนหมุนเวียน(ชุดท่ี7) 

  2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
  2560 – ปัจจุบนั คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
  2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังานดา้นเศรษฐศาสตร์ 
  2549 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารัฐวิสาหกิจ นกัวิชาการคลงั ระดบั 9 

ส านกังานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
  2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและน ้าเยน็ 
  2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  
  2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 

 

ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ : ดร. พลัลภา เรืองรอง  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 65  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              1 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 699 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
วฒิุการศึกษา                              : - ปริญญาเอก สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 

U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 
U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 

ประวติัการท างาน : 2562 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

  2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะท างานจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานกองทุนหมุนเวียน(ชุดท่ี7) 

  2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
  2560 – ปัจจุบนั คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
  2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังานดา้นเศรษฐศาสตร์ 
  2549 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารัฐวิสาหกิจ นกัวิชาการคลงั ระดบั 9 

ส านกังานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
  2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและน ้าเยน็ 
  2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  
  2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระที่พจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 :   
 วาระท่ี 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ : นายสนัติ เนียมนิล   
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 50  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              2 ปี 8 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 99/719 หมู่ 8 ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 
วฒิุการศึกษา                              : - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขท่ี 995/2537 
ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 80/2552 
ประวติัการท างาน : 2559 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ผลธญัญะ 
  2558 – ปัจจุบนั ทนายความประจ า บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จ ากดั 
  2552 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   

บมจ.ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) 
        2546 – 2558   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอคโลเคท จ ากดั 
        2547 – 2558  หุน้ส่วนและทนายความ บริษทั ส านกังานกฎหมาย เอนก แอนด ์

อะโซซิเอทส์ จ ากดั 
        2546 – 2556  กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วิส แมเนจเมน้ท ์

(ประเทศไทย) จ ากดั 
  2538 – 2546  ทนายความ บริษทั ส านกังานกฎหมาย เอนก แอนด ์ 

อะโซซิเอทส์ จ ากดั 
    

ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ : ดร. พลัลภา เรืองรอง  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 65  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              1 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 699 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
วฒิุการศึกษา                              : - ปริญญาเอก สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 

U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 
U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 

ประวติัการท างาน : 2562 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

  2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะท างานจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานกองทุนหมุนเวียน(ชุดท่ี7) 

  2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
  2560 – ปัจจุบนั คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
  2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังานดา้นเศรษฐศาสตร์ 
  2549 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารัฐวิสาหกิจ นกัวิชาการคลงั ระดบั 9 

ส านกังานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
  2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและน ้าเยน็ 
  2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  
  2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ : ดร. พลัลภา เรืองรอง  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 65  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              1 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 699 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
วฒิุการศึกษา                              : - ปริญญาเอก สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 

U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 
U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 

ประวติัการท างาน : 2562 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

  2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะท างานจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานกองทุนหมุนเวียน(ชุดท่ี7) 

  2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
  2560 – ปัจจุบนั คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
  2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังานดา้นเศรษฐศาสตร์ 
  2549 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารัฐวิสาหกิจ นกัวิชาการคลงั ระดบั 9 

ส านกังานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
  2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและน ้าเยน็ 
  2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  
  2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 

 

ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ : ดร. พลัลภา เรืองรอง  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 65  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              1 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 699 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
วฒิุการศึกษา                              : - ปริญญาเอก สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 

U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 
U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 

ประวติัการท างาน : 2562 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

  2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะท างานจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานกองทุนหมุนเวียน(ชุดท่ี7) 

  2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
  2560 – ปัจจุบนั คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
  2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังานดา้นเศรษฐศาสตร์ 
  2549 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารัฐวิสาหกิจ นกัวิชาการคลงั ระดบั 9 

ส านกังานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
  2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและน ้าเยน็ 
  2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  
  2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 
การมส่ีวนได้เสียในวาระที่พจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 :   

 วาระท่ี 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
 
 
หมายเหตุ:  
กรรมการอิสระทั้ง 3 คนเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง 
คุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1(หน่ึง) ของจ านวนหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 
นิยามกรรมการอสิระ: 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน ทั้ งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน
ราชการซ่ึงเป็น ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั และเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกัดอยู่  เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต 
 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจ

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ  บริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 
(collective decision) ได ้
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 
การมส่ีวนได้เสียในวาระที่พจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 :   

 วาระท่ี 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
 
 
หมายเหตุ:  
กรรมการอิสระทั้ง 3 คนเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง 
คุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1(หน่ึง) ของจ านวนหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
 
นิยามกรรมการอสิระ: 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน ทั้ งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน
ราชการซ่ึงเป็น ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั และเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกัดอยู่  เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต 
 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจ

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ  บริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 
(collective decision) ได ้
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