สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 5

กรรมการทีเ่ สนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ

นายพรชัย รุจิประภา
อายุ 57 ป
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา/การอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
ม.ค. 2552-ปจจุบัน
ม.ค. 2552-ปจจุบัน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
2549-ปจจุบัน
2549-ปจจุบัน
• กิ จ การอื่ น ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความ
ขั ด แย ง ทางผลประโยชน ต อ
บริษัท
ประสบการณ
2546-2549
2542-2546
2540-2542
•

ไทย
ปริญญาเอก Regional Economics, University of Pennsylvania, U.S.A.
ปริญญาโท Regional Economics, University of Pennsylvania, U.S.A.
รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 41
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
กรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
จํานวน 1 แหง
ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

จํานวน 2 แหง
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ประธานกรรมการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ไมมี

รองปลัดกระทรวงพลังงาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการประสานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบาน (สพบ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

ผลงานป ม.ค.-มี.ค. 2552

ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการของบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร
• อุทิศเวลาและใหความสนใจกับบริษัทอยางเต็มที่ และรวมการประชุมของบริษัท
สม่ําเสมอ
ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา
ขอพิพาททางกฎหมาย
ระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน ง 4 เดือน
กรรมการ
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ วาระที่ 1 : มกราคม 2552- การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552
การถือหุน/สัดสวนจํานวนหุนที่มี ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
สิทธิออกเสียงทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 2 ครั้ง เขาประชุม 2 ครัง้
การเขาประชุมในป 2552
(มกราคม-มีนาคม)
คณะกรรมการบริหาร : จัดการประชุม 3 ครั้ง เขาประชุม 3 ครัง้
คณะกรรมการได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ชอบข อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนในการเสนอใหนายพรชัย รุจิประภากลับเขาดํารงตําแหนงอีก
1 วาระ เนื่องจากนายพรชัย รุจิประภา มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกําหนดไว
มีภาวะผูนํา รอบรูในภารกิจของบริษัท และไดอุทิศเวลาใหกับการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเปนรายบุคคลในเกณฑดี ซึ่งการไดรับ
เลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอีก 1 วาระ จะชวยสรางความตอเนื่องในการ
กํากับดูแลกิจการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัท
•

กรรมการที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
อายุ 60 ป
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา/การอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
ม.ค. 2552-ปจจุบัน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
2549-ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
2551-ปจจุบัน
2549-ปจจุบัน
• กิ จ การอื่ น ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประสบการณ
2550-2551
2550-2550
2546-2550
ผลงานป ม.ค.-มี.ค. 2552

ไทย
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท M.E. (C.E.) Lamar University , U.S.A.
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 38
สถาบันพระปกเกลา หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับ
นักบริหารระดับสูง รุนที่ 6
สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 6
หลักสูตร Role of Chairman 12/2005 (RCP 12/2005) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 3/2000) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการ
กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
จํานวน 2 แหง
กรรมการบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
จํานวน 2 แหง
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน
ไมมี

อธิบดีกรมศุลกากร
อธิบดีกรมสรรพสามิต
อธิบดีกรมธนารักษ
• ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะดานการเงินและ
เศรษฐกิจ

อุทิศเวลาและใหความสนใจกับบริษัทอยางเต็มที่ และรวมการประชุมของบริษัท
สม่ําเสมอ
ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา
ขอพิพาททางกฎหมาย
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ 4 เดือน
วาระที่ 1 :
มกราคม 2552 - การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552
วาระดํารงตําแหนงกรรมการ
ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
การถือหุน/สัดสวนจํานวน
หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 2 ครั้ง เขาประชุม 2 ครัง้
การเขาประชุมในป 2552
(ม.ค. – มี.ค. 2552)
คณะกรรมการได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ชอบข อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนในการเสนอใหนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณกลับเขาดํารงตําแหนงอีก
1 วาระ เนื่องจากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกําหนดไว
มีภาวะผูนํา มีความรอบรูในธุรกิจและการเงินและไดอุทิศเวลาใหกับการกํากับดูแล
กิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเปนรายบุคคลในเกณฑดี ซึ่งการ
ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอีก 1 วาระ จะชวยสรางความตอเนื่องใน
การกํากับดูแลกิจการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัท
•

กรรมการอิสระที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ

นายอัศวิน คงสิริ
อายุ 63 ป
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
2544-ปจจุบัน
ธ.ค. 2551-ปจจุบัน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 52-ปจจุบัน
ต.ค. 50-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
2542-ปจจุบัน
2536-ปจจุบัน
2524-ปจจุบัน

ไทย
Bachelor’s Degree (Honours) in Philosophy, Politics and Economics, Oxford
University, England
Banff School of Advanced Management, Alberta, Canada
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
(วปรอ.) รุนที่ 6
หลักสูตร Chairman 2000 Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจาณาคาตอบแทน บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
จํานวน 7 แหง
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน)
กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด
(มหาชน)
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

จํานวน 1 แหง
ประธานกรรมการ บริษัท Ton Poh Emerging Thailand Fund
• กิ จ การอื่ น ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความ ไมมี
ขั ด แย ง ทางผลประโยชน ต อ
บริษัท
ประสบการณ
2546-พ.ค. 2551
กรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
2546-พ.ย. 2550
กรรมการบริษัท ไทยเรตติ้งแอนดอินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด
2535-มี.ค. 2549
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
• ปฏิบัติหนาที่กรรมการอิสระของบริษัท รองประธานกรรมการ และ กรรมการ
ผลงานป 2551-มี.ค. 2552
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
• ใหขอ เสนอแนะเกี่ ยวกับ การดํา เนินธุ รกิจ ของบริษัท โดยเฉพาะดา นการเงิ น และ
เศรษฐกิจ โดยนําประสบการณจากภาคธุรกิจในระดับสากลมาใช
• อุ ทิ ศ เวลาและให ค วามสนใจกั บ บริ ษั ท อย า งเต็ ม ที่ และเข า ร ว มการประชุ ม ของ
บริษัทสม่ําเสมอ
ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา
ขอพิพาททางกฎหมาย
7 ป
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
กรรมการ
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ วาระที่ 1 : มิถุนายน 2544-เมษายน 2546
วาระที่ 2 : เมษายน 2546-เมษายน 2549
วาระที่ 3 : เมษายน 2549-การประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552
การถือหุน/สัดสวนจํานวนหุนที่มี ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
สิทธิออกเสียงทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 9 ครั้ง เขาประชุม 9 ครัง้
การเขาประชุมในป 2551
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน : จัดการประชุม 10 ครั้ง เขาประชุม
10 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 2 ครั้ง เขาประชุม 2 ครัง้
การเขาประชุมในป 2552
(มกราคม-มีนาคม)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน : จัดการประชุม 2 ครั้ง เขาประชุม 2
ครั้ง
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นชอบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ
คาตอบแทนในการเสนอใหนายอัศวิน คงสิริ กลับเขาดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ
เนื่องจากนายอัศวิน คงสิริ มีคุณสมบัติในการเปนกรรมการอิสระตามที่บริษัทกําหนดไว
มีภาวะผูนํา มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ การเงินและการบริหารองคกร และมีความเปน
อิสระจากผูถือหุนรายใหญและฝายบริหาร ทั้งนี้ การดํารงตําแหนงกรรมการที่ไมใช
ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจํานวน 7 แหงไมเปนขอจํากัดที่จะทําใหการปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัท บกพรอง เนื่องจากบริษัทเหลา นั้นไมมี
ความขัดแยงของผลประโยชนกับบริษัท นอกจากนั้น นายอัศวิน คงสิริไดอุทิศเวลา
ใหกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รวมทั้ง
มีผ ลการประเมิ น กรรมการเป น รายบุค คลในเกณฑดี ซึ่ง การได รับ เลือ กตั้ งให ดํา รง
ตําแหนงกรรมการอีก 1 วาระ จะชวยสรางความตอเนื่องในการกํากับดูแลกิจการ ซึ่ง
จะเปนประโยชนตอบริษัท
•

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
• ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตาม
กฎหมายหลักทรัพย)
• ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร
กรรมการที่ทําหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดง
ไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนาม
รวมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา/ผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน (บริษัทยอยตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไปที่มี
บริษัทใหญเปนบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
• ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทยอย
• ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเป น หรื อ เคยเปน ผู ถือ หุน รายใหญ กรรมการซึ่ ง ไมใ ชก รรมการอิส ระหรือผู บริห ารของผูที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน
• ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน
ผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
• ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริหารเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติ
บุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหารหรือหุนสวน
ผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
• ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
• ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

ไมเกิน

ไมเปน

ไมเปน

ไมมี

ไมเปน

ไมเปน

ไมเปน
ใช

กรรมการที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ

นายธนพิชญ มูลพฤกษ
อายุ 60 ป
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
2550-ปจจุบัน
ก.ย. 2551-ปจจุบัน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
ก.พ. 2551-ปจจุบัน

ไทย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2515
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตร Directors Certification Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

จํานวน 1 แหง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา บริษัท ทาอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)
จํานวน 4 แหง
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
พ.ย. 2551-ปจจุบัน
โฆษกสํานักงานอัยการสูงสุด
ธ.ค. 2548-ปจจุบัน
อธิบดีอัยการ ฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
เม.ย. 2551-ปจจุบัน
กรรมการ การทาเรือแหงประเทศไทย
2543-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ขนสง จํากัด
• กิ จ การอื่ น ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความ ไมมี
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประสบการณ
อัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง
อัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1
รองอธิบดีอัยการฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
อธิบดีอัยการฝายคดีปกครองระยอง

ผลงานป 2551 - มี.ค. 2552

ปฏิบัติหนาที่กรรมการอิสระของบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
• ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะดานกฎหมาย
• อุทิศเวลาและใหค วามสนใจกับบริษัทอยางเต็ม ที่ และเขา รว มการประชุม ของ
บริษัทสม่ําเสมอ
ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา
ขอพิพาททางกฎหมาย
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ 2 ป
วาระที่ 1 : เมษายน 2550- การประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ
การถือหุน/สัดสวนจํานวนหุนที่มีสิทธิ ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
ออกเสียงทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 9 ครั้ง เขาประชุม 9 ครัง้
การเขาประชุมในป 2551
คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 1 ครั้ง เขาประชุม 1 ครั้ง (ก.ย.-ธ.ค. 2551)
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 2 ครั้ง เขาประชุม 2 ครัง้
การเขาประชุมในป 2552
(มกราคม - มีนาคม)
คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 6 ครั้ง เขาประชุม 6 ครั้ง
คณะกรรมการได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ชอบข อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนในการเสนอใหนายธนพิชญ มูลพฤกษกลับเขาดํารงตําแหนงอีก
1 วาระ เนื่องจากนายธนพิชญ มูลพฤกษมคี ุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระตามที่
บริษัทกําหนดไว มีความเปนผูนํา มีความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย มีความเปนอิสระ
จากผูถือหุนรายใหญและฝายบริหาร และไดอุทิศเวลาใหกับการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทโดยเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการ
เปนรายบุคคลในเกณฑดี ซึ่งการไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอีก 1 วาระ
จะชวยสรางความตอเนื่องในการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัท
•

ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
• ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตาม
กฎหมายหลักทรัพย)
• ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร
กรรมการที่ทําหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดง
ไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนาม
รวมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา/ผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน (บริษัทยอยตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไปที่มี
บริษัทใหญเปนบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
• ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทยอย
• ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเป น หรื อ เคยเปน ผู ถือ หุน รายใหญ กรรมการซึ่ ง ไมใ ชก รรมการอิส ระหรือผู บริห ารของผูที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน
• ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
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ไมเปน

ไมเปน
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ไมเปน

•

•
•

ความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน
ผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือ ไมเปน
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริหารเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติ
บุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหารหรือหุนสวน
ผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ ไมเปน
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ใช

กรรมการอิสระเขาใหม

พลตํารวจโท พิจาร จิตติรัตน
อายุ 60 ป
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนตอบริษัท
ประสบการณ

การถือหุน/สัดสวนจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด
ขอพิพาททางกฎหมาย
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ

ไทย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรงเรียนนายรอยตํารวจ (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) กรมตํารวจ
หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุน 29 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรการบริหารตํารวจชั้นสูง รุน 13
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 44
ไมมี
กรรมการอิสระ
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

รองจเรตํารวจแหงชาติ (สบ 9) (ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ)
ผูบัญชาการ สํานักงานกฎหมายและสอบสวน สํานักงานตํารวจแหงชาติ
รองผูบัญชาการสํานักงานกําลังพล กรมตํารวจ
ผูชวยผูบัญชาการสํานักงานกําลังพล กรมตํารวจ
ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา
คณะกรรมการไดพิจ ารณาแลวเห็ น ชอบขอ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนในการเสนอใหพลตํารวจโท พิจาร จิตติรัตน เปนกรรมการ
อิสระเขาใหม เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานในภาครัฐ และมีความ
รอบรูดานรัฐศาสตร รวมทั้งมีความเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญและฝายบริหาร
ซึ่งจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท

ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
• ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตาม
กฎหมายหลักทรัพย)
• ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร
กรรมการที่ทําหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดง
ไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนาม
รวมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา/ผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน (บริษัทยอยตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไปที่มี
บริษัทใหญเปนบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
• ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทยอย
• ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเป น หรื อ เคยเปน ผู ถือ หุน รายใหญ กรรมการซึ่ ง ไมใ ชก รรมการอิส ระหรือผู บริห ารของผูที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน
• ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน
ผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
• ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริหารเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติ
บุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหารหรือหุนสวน
ผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
• ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
• ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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