สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 5

กรรมการทีเ่ สนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ

นายสมโภชน กาญจนาภรณ
อายุ 64 ป
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา/การอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
ม.ค. 2551-ปจจุบัน
ม.ค. 2551-ปจจุบัน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2552-ปจจุบัน
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
2551-ปจจุบัน
• กิ จ การอื่ น ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความ
ขั ด แย ง ทางผลประโยชน ต อ
บริษัท
ประสบการณ
2551-เม.ย. 2552
ต.ค. 2549-2551
ธ.ค. 2549-2551
พ.ย. 2546-2548

ไทย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
ปริญญาตรี สาขา Police Science and Administration จาก California State
University at Los Angeles
ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรรุนที่ 41
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 7 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร Director Accreditation Program (“DAP”) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”)
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
จํานวน 1 แหง
กรรมการ บริษัท บริษัท บี เอ็น บี อินเตอรกรุป จํากัด (มหาชน)

จํานวน 1 แหง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) กระทรวงพลังงาน
ไมมี

กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส และการกลั่น จํากัด (มหาชน)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ประธานคณะกรรมการธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ
รองผูอํานวยการ (นักบริหาร 10) สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี

ผลงานป 2552-มี.ค. 2553

ปฏิบัติหนาที่กรรมการอิสระของบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
• อุทิศเวลาและใหความสนใจกับบริษัทอยางเต็มที่ และรวมการประชุมของบริษัท
สม่ําเสมอ
ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา
ขอพิพาททางกฎหมาย
ระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน ง 1 ป 4 เดือน
กรรมการ
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ วาระที่ 1 : มกราคม 2551- การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553
การถือหุน/สัดสวนจํานวนหุนที่มี ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
สิทธิออกเสียงทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 8 ครั้ง เขาประชุม 8 ครัง้
การเขาประชุมในป 2552
คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 15 ครั้ง เขาประชุม 15 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 3 ครั้ง เขาประชุม 3 ครัง้
การเขาประชุมในป 2553
(มกราคม-มีนาคม)
คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง
คณะกรรมการได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ชอบข อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ
พิจ ารณาคา ตอบแทนในการเสนอใหน ายสมโภชน กาญจนาภรณ กลั บ เข า ดํ า รง
ตําแหนงอีก 1 วาระ เนื่องจากนายสมโภชน กาญจนาภรณ มีคุณสมบัติกรรมการ
ตามที่บริษัทกําหนดไว มีภาวะผูนํา รอบรูในภารกิจของบริษัทและมีความเปนอิสระ
จากผูถือหุนรายใหญและฝายบริหาร และไดอุทิศเวลาใหกับการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท รวมทั้ง มีผ ลการประเมิน กรรมการเปน รายบุ ค คลในเกณฑดี ซึ่ง การไดรั บ
เลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอีก 1 วาระ จะชวยสรางความตอเนื่องในการ
กํากับดูแลกิจการ 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

ไมเกิน

ไมเปน

ไมเปน

ไมมี

•

•

•
•

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

ไมเปน

ไมเปน

ไมเปน
ใช

กรรมการที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ

นายสมบูรณ อารยะสกุล
อายุ 56 ป
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา/การอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
ม.ค. 2552-ปจจุบัน
ม.ค. 2552-ปจจุบัน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
ธ.ค. 2550-ปจจุบัน
• กิ จ การอื่ น ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประสบการณ
เม.ย. 2551-ม.ค. 2552
ต.ค. 2548- ธ.ค. 2550
ผลงานป 2552-มี.ค. 2553

ไทย
Master of Engineering (Mechanical Engineering) Villanova University, U.S.A.
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) Mapua Institute of
Technology, Philippines
ประกาศนียบัตร The General Manager Program, Harvard Business School
ผานการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการ
กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
ไมมี
จํานวน 1 แหง
รองผูวาการพัฒนา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ไมมี

กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ผูชวยผูจัดการใหญกอสรางโรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
• ปฏิบัติหนาที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
• ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะดานวิศวกรรมและ
การบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟา
• อุทิศเวลาและใหความสนใจกับบริษัทอยางเต็มที่ และรวมการประชุมของบริษัท
สม่ําเสมอ
ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา
ขอพิพาททางกฎหมาย
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ 1 ป 4 เดือน
วาระที่ 1 : มกราคม 2552 - การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553
วาระดํารงตําแหนงกรรมการ
ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
การถือหุน/สัดสวนจํานวน
หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเขาประชุมในป 2552

การเขาประชุมในป 2553
(ม.ค. – มี.ค. 2553)

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 8 ครั้ง เขาประชุม 7 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน : จัดการประชุม 9 ครั้ง เขาประชุม 9
ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 3 ครั้ง เขาประชุม 3 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน : จัดการประชุม 3 ครั้ง เขาประชุม 3
ครั้ง
คณะกรรมการได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ชอบข อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนในการเสนอใหนายสมบูรณ อารยะสกุล กลับเขาดํารงตําแหนง
อีก 1 วาระ เนื่องจากนายสมบูรณ อารยะสกุล มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัท
กํ า หนดไว มี ภ าวะผู นํ า มี ค วามรอบรู ใ นธุ ร กิ จ และเป น ผู มี ค วามเชี่ ย วชาญด า น
วิศวกรรมและการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟาและไดอุทิศเวลาใหกับการ
กํ า กับดูแลกิจ การของบริษั ท รวมทั้งมีผ ลการประเมิน กรรมการเปนรายบุค คลใน
เกณฑดี ซึ่งการไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอีก 1 วาระ จะชวยสราง
ความตอเนื่องในการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัท

กรรมการอิสระที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ

นายฮิเดเอกิ โทมิกุ
อายุ 52 ป
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
2549-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
2552-ปจจุบัน
2549-ปจจุบัน
• กิ จ การอื่ น ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประสบการณ
2546 – 2549
2544 –2546

ญี่ปุน
Bachelor of International Law, Tokyo University
ไมมี
กรรมการ
กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหารบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
ไมมี
จํานวน 2 แหง
Chief Executive Officer บริษัท Diamond Generating Asia, Limited
Director and Executive Vice President บริษัท OneEnergy Limited
ไมมี

Deputy General Manager, Head of International IPP, Mitsubishi Corporation
Assistant General Manager, Power Generation & Marketing for Japanese
Market, Mitsubishi Corporation
• ปฏิบัติหนาที่กรรมการบริหารของบริษัท
ผลงานป 2552-มี.ค. 2553
• ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะดานกฎหมาย
และการทําธุรกิจระหวางประเทศ
• อุทิศเวลาและใหความสนใจกับบริษัทอยางเต็มที่ และเขารวมการประชุมของ
บริษัทสม่ําเสมอ
ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา
ขอพิพาททางกฎหมาย
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ 4 ป

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ
การถือหุน/สัดสวนจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด
การเขาประชุมในป 2552
การเขาประชุมในป 2553
(มกราคม-มีนาคม)
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ

วาระที่ 1 : มิถุนายน 2549- การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550
วาระที่ 2 : เมษายน 2550-เมษายน 2553
ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 8 ครั้ง เขาประชุม 8 ครัง้
คณะกรรมการบริหาร : จัดการประชุม 12 ครั้ง เขาประชุม 12 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 3 ครั้ง เขาประชุม 3 ครัง้
คณะกรรมการบริหาร : จัดการประชุม 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครัง้
คณะกรรมการไดพิจ ารณาแลวเห็ น ชอบขอ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนในการเสนอใหนายฮิเดเอกิ โทมิกุ กลับเขาดํารงตําแหนงอีก
1 วาระ เนื่องจากนายฮิเดเอกิ โทมิกุ มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกําหนดไว
มีภาวะผูนํา มีความรอบรูในธุรกิจโดยเฉพาะดานกฎหมายและการทําธุรกิจระหวาง
ประเทศและไดอุทิศเวลาใหกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการ
ประเมินกรรมการเปนรายบุคคลในเกณฑดี ซึ่งการไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการอีก 1 วาระ จะชวยสรางความตอเนื่องในการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอบริษัท

กรรมการที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ

นายวินิจ แตงนอย
อายุ 59 ป
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
2551-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน

ไทย
Master of Science in (Industrial Engineering), University of Texas, U.S.A.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business
School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรหลักประจําวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบก
ชั้นสูง
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ผานการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัท ผลิตไฟฟา
จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
•

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2552-ปจจุบัน
ต.ค. 2551 – ปจจุบัน
ต.ค. 2551 – ปจจุบัน
ม.ค. 2552-ปจจุบัน
ต.ค. 2551 – ปจจุบัน
• กิ จ การอื่ น ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประสบการณ

ไมมี
จํานวน 5 แหง
ประธานกรรมการบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด
ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด
ประธานกรรมการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด
ประธานกรรมการบริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด
ไมมี

ต.ค. 2551-ก.ย. 2552
ธันวาคม 2550-กันยายน 2551
ธันวาคม 2550-กันยายน 2551
2549-2551

ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟา ระยอง จํากัด
รองผูวาการผลิตไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
กรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

มีนาคม 2549
ตุลาคม 2548
มิถุนายน 2548
ตุลาคม 2547
ตุลาคม 2546
ผลงานป 2552-มี.ค. 2553

รองผูวาการควบคุมระบบ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
รองผูจัดการใหญควบคุมระบบ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญแผนงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผูชวยผูวาการนโยบายและแผน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผูชวยผูวาการบริหารเชื้อเพลิง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
• ปฏิบัติหนาที่กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม และกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทซึ่งปฏิบัติงานดวย
ความมุงมั่นและอุตสาหะ
• ให ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดยเฉพาะด า นการ
วิศวกรรมศาสตร โดยนําประสบการณจากบริหารงานดานธุรกิจผลิตไฟฟามา
ใช
• อุทิศเวลาและใหความสนใจกับบริษัทอยางเต็มที่ และเขารวมการประชุมของ
บริษัทสม่ําเสมอ
ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา
ขอพิพาททางกฎหมาย
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ 2 ป 3 เดือน
วาระที่ 1 : เมษายน 2551- การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ
การถือหุน/สัดสวนจํานวนหุนที่มีสิทธิ ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
ออกเสียงทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 8 ครั้ง เขาประชุม 8 ครัง้
การเขาประชุมในป 2552
คณะกรรมการบริหาร : จัดการประชุม 12 ครั้ง เขาประชุม 12 ครั้ง
คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม : จัดการประชุม 2 ครัง้ เขา
ประชุม 2 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 3 ครั้ง เขาประชุม 3 ครัง้
การเขาประชุมในป 2553
(มกราคม-มีนาคม)
คณะกรรมการบริหาร : จัดการประชุม 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครัง้
คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม : จัดการประชุม 1 ครั้ง เขา
ประชุม 1 ครั้ง
คณะกรรมการไดพิจ ารณาแลวเห็ น ชอบขอ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนในการเสนอใหนายวินิจ แตงนอย กลับเขาดํารงตําแหนงอีก
1 วาระ เนื่องจากนายวินิจ แตงนอย มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกําหนดไว มี
ภาวะผูนํา มี ค วามรอบรูใ นธุร กิจ เปน ผูมีค วามเชี่ย วชาญดา นวิศ วกรรมและการ
บริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟาซึ่งจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท และไดอุทิศเวลาใหกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเปนรายบุคคลในเกณฑดี ซึ่งการไดรับเลือกตั้งให
ดํารงตําแหนงกรรมการอีก 1 วาระ จะชวยสรางความตอเนื่องในการกํากับดูแล
กิจการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัท

กรรมการเขาใหม

นายสหัส ประทักษนุกูล
อายุ 55 ป
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
ต.ค. 2551-ปจจุบัน
1 ม.ค. 52-ปจจุบัน
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
1 ม.ค. 52-ปจจุบัน
ประสบการณ
1 ต.ค. 2549
1 ต.ค. 2548
1 ต.ค. 2546
การถือหุน/สัดสวนจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด
ขอพิพาททางกฎหมาย
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ

ไทย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลั ก สู ต รการปอ งกั น ราชอาณาจั ก รภาครัฐ ร ว มเอกชน
วิท ยาลั ย ป อ งกั น
ราชอาณาจักร
หลักสูตร Senior Executive Development Program-1 บริษัท GE
หลักสู ตรความรูดานตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจ สําหรับนักบริห ารระดับสูง
ศูนยการศึกษาตอเนื่องแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผานการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (“DCP”) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
กรรมการ
ไมมี
ไมมี
จํานวน 2 แหง
รองผูวาการนโยบายและแผน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
กรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
จํานวน 1 แหง
กรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ผูชวยผูวาการนโยบาย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญแผนงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผูอํานวยการฝายเศรษฐกิจพลังงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา
คณะกรรมการไดพิจ ารณาแลวเห็ น ชอบขอ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนในการเสนอใหนายสหัส ประทักษนุกูล เปนกรรมการเขาใหม
เนื่ อ งจากมี ค วามรอบรู ใ นธุ ร กิ จ เป น ผู มี ค วามเชี่ ย วชาญด า นวิ ศ วกรรมและการ
บริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟา ซึ่งจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท

สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 5
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระใหตรงกับขอกําหนดขั้นต่ําของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตาม
กฎหมายหลักทรัพย)
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร
กรรมการที่ทําหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดงได
วาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับ
กรรมการรายอื่น) ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา/ผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน (บริษัทยอยตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไปที่มี
บริษัทใหญเปนบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัท
ยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไม เ ป น หรื อ เคยเป น ผู ถื อ หุ น รายใหญ กรรมการซึ่ ง ไม ใ ช ก รรมการอิ ส ระหรื อ ผู บ ริ ห ารของผู ที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัด แยง เวน แตจ ะไดพน จากการมีลัก ษณะดังกลา วมาแลว ไมนอ ยกวา สองป กอนวัน ที่ยื่น คํา ขอ
อนุญาตตอสํานักงาน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน
ผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริหารเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล
ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหารหรือหุนสวนผูจัดการ
ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง
ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 1 ถึง 8 แลว กรรมการอิสระ
อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค
คณะ (collective decision) ได

