สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 5

กรรมการอิสระที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ

นายชัยพัฒน สหัสกุล
อายุ 56 ป
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
เม.ย. 2545-ปจจุบัน
ม.ค. 2547-ปจจุบัน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
พ.ค. 2553-ปจจุบัน
ก.ค. 2548-ปจจุบัน
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
2553- ปจจุบัน
2552-ปจจุบัน
• กิ จ การอื่ น ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความ
ขั ด แย ง ทางผลประโยชน ต อ
บริษัท

ไทย
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร ประเทศสหรัฐอเมริกา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมกับเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 21 วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง รุน
ที่ 11 สถาบันพระปกเกลา
ผานการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผานการอบรมหลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผานการอบรมหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผานการอบรมหลักสูตร Monitoring System of Internal Control and Risk
Management จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผานการอบรมหลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting จาก
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
จํานวน 2 แหง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทน้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไพลอน จํากัด (มหาชน)
จํานวน 2 แหง
กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประธานกรรมการนโยบายวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ไมมี

ประสบการณ
2544- 2552
2548-2549

เลขาธิการคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา
กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารอาคารสงเคราะห
2541-2544
รองกรรมการจัดการ บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
• ปฏิบัติหนาที่กรรมการอิสระของบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ผลงานป 2553-มีนาคม 2554
สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ดูแลให
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุ รกิจ ของบริษัท รวมทั้ง
พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทตอ
คณะกรรมการบริษัท
• อุทิศเวลาและใหความสนใจกับบริษัทอยางเต็มที่ และรวมการประชุมของบริษัท
สม่ําเสมอ
ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา
ขอพิพาททางกฎหมาย
ระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน ง 9 ป
กรรมการ
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ วาระที่ 1 : เมษายน 2545- เมษายน 2548
วาระที่ 2 : เมษายน 2548- เมษายน 2551
วาระที่ 3 : เมษายน 2551- การประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554
การถือหุน/สัดสวนจํานวนหุนที่มี ไมไดถอื หุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
สิทธิออกเสียงทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 8 ครั้ง เขาประชุม 8 ครัง้
การเขาประชุมในป 2553
คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 13 ครั้ง เขาประชุม 13 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 2 ครั้ง เขาประชุม 2 ครัง้
การเขาประชุมในป 2554
(มกราคม-มีนาคม)
คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง
คณะกรรมการได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ชอบข อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนในการเสนอใหนายชัยพัฒน สหัสกุล กลับเขาดํารงตําแหนงอีก
1 วาระ เนื่องจากนายชัยพัฒน สหัสกุลมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกําหนดไว
มีภาวะผูนํา รอบรูในภารกิจของบริษัทและมีความเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญและ
ฝายบริหาร และไดอุทิศเวลาใหกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการ
ประเมินกรรมการเปนรายบุคคลในเกณฑดี ซึ่งการไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการอีก 1 วาระ จะชวยสรางความตอเนื่องในการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอบริษัท
ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
• ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท ไมเกิน
ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตาม
กฎหมายหลักทรัพย)
• ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร ไมเปน
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

ไมเปน

ไมมี

ไมเปน

ไมเปน

ไมเปน
ใช

กรรมการอิสระที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ

นายไพบูลย ศิรภาณุเสถียร
อายุ 48 ป
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา/การอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
ก.ย. 2551-ปจจุบัน
ก.ย. 2551-ปจจุบัน
เม.ย. 2553-ปจจุบัน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
2551-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
2552-ปจจุบัน
2552-ปจจุบัน
2541-ปจจุบัน
• กิ จ การอื่ น ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประสบการณ
2547-2549
ผลงานป 2553-มี.ค. 2554

ไทย
ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุนที่ 7 สถาบัน
พระปกเกลา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง
รุนที่ 1 สถาบันพระปกเลา
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 3 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
ผานการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
กรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม
จํานวน 2 แหง
กรรมการบริษัท หลักทรัพยฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท เมโทรสตาร พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
จํานวน 3 แหง
กรรมการ ธนาคารออมสิน
กรรมการบริษัท หลักทรัพยสินเอเชีย จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท ทรีนิตี้พลัส จํากัด
ไมมี

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผูแทนราษฎร
• ปฏิบัติหนาที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
• ปฏิบัติหนาที่กรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม
• ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะดานวิศวกรรมและ
การบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟา

อุทิศเวลาและใหความสนใจกับบริษัทอยางเต็มที่ และรวมการประชุมของบริษัท
สม่ําเสมอ
ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา
ขอพิพาททางกฎหมาย
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ 2 ป 9 เดือน
วาระที่ 1 : กันยายน 2551 – การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554
วาระดํารงตําแหนงกรรมการ
ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
การถือหุน/สัดสวนจํานวน
หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 8 ครั้ง เขาประชุม 8 ครัง้
การเขาประชุมในป 2553
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน : จัดการประชุม 11 ครั้ง เขาประชุม
11 ครั้ง
คณะกรรมการกํากับดูแลและความรับผิดชอบตอสังคม : จัดการประชุม 1 ครั้ง เขา
ประชุม 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 2 ครั้ง เขาประชุม 2 ครัง้
การเขาประชุมในป 2554
(ม.ค. – มี.ค. 2554)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน : จัดการประชุม 4 ครั้ง เขาประชุม 4
ครั้ง
คณะกรรมการกํากับดูแลและความรับผิดชอบตอสังคม : จัดการประชุม 1 ครั้ง เขา
ประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นชอบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
•

พิจารณาคาตอบแทนในการเสนอใหนายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร กลับเขาดํารง
ตําแหนงอีก 1 วาระ เนื่องจากนายไพบูลย ศิริภาณุเสถียรมีคุณสมบัติกรรมการ
ตามที่บริษัทกําหนดไว มีภาวะผูนํา รอบรูในภารกิจของบริษัทและมีความเปน
อิสระจากผูถือหุนรายใหญและฝายบริหาร และไดอุทิศเวลาใหกับการกํากับดูแล
กิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเปนรายบุคคลในเกณฑดี
ซึ่งการไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอีก 1 วาระ จะชวยสรางความ
ตอเนื่องในการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัท
ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
• ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย 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

ไมเกิน

ไมเปน

ไมเปน

ไมมี

•

•

•
•

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

ไมเปน

ไมเปน

ไมเปน
ใช

กรรมการที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ

นายโทชิโร คุดามะ
อายุ 52 ป
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
ก.พ. 2554-ปจจุบัน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
2553-ปจจุบัน

ญี่ปุน
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมเครื่องกล) Tokyo Institute of Technology
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมเครื่องกล) Tokyo Institute of
Technology
ไมมี
กรรมการ
กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

ไมมี
จํานวน 1 แหง
Executive Officer, Executive General Manager, International Affairs
Department บริษัท Tokyo Electric Power Company Inc.
• กิ จ การอื่ น ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความ ไมมี
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประสบการณ
2549-2553
Executive General Manager, International Affairs Department บริษัท Tokyo
Electric Power Company Inc.
2540-2549
Manager and General Manager, Business Development Group, International
Affairs Department บริษัท Tokyo Electric Power Company Inc.
ผลงานป 2554 (กุมภาพันธ-มี.ค. 2554) • ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะดานวิศวกรรม
และการทําธุรกิจระหวางประเทศ
ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา
ขอพิพาททางกฎหมาย
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ 2 เดือน

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ
การถือหุน/สัดสวนจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด
การเขาประชุมในป 2554
(กุมภาพันธ-มีนาคม)
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ

วาระที่ 1 : กุมภาพันธ 2554 - การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554
ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 1 ครั้ง เขาประชุม 1 ครัง้
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็ นชอบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนในการเสนอใหนายโทชิโร คุดามะ กลับเขาดํารงตําแหนงอีก
1 วาระ เนื่องจากนายโทชิโร คุดามะ มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกําหนดไว
มีภาวะผูนํา มีความรอบรูในธุรกิจเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมและการ
บริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟาซึ่งจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งการไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอีก 1
วาระ จะชวยสรางความตอเนื่องในการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
บริษัท

กรรมการที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ

นายอาคิโอะ มัตสึซากิ
อายุ 54 ป
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
ก.พ. 2554-ปจจุบัน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน

ญี่ปุน
ปริญญาโท (Energy Sciences) สถาบัน Tokyo Institute of Technology
ปริญญาตรี (Applied Physics) สถาบัน Tokyo Institute of Technology
ไมมี
กรรมการ
กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
ไมมี

ไมมี
•
จํานวน 1 แหง
General Manager, Overseas Power Business, Thermal Power Department
บริษัท Tokyo Electric Power Company Inc
• กิ จ การอื่ น ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความ ไมมี
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประสบการณ
•

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
2553- ปจจุบัน

2550-2553

Executive Vice President and Chief Operation Officer, Team Energy
Corporation, Philippinesบริษัท Tokyo Electric Power Company Inc
2542-2550
General Manager, Overseas Project Group, Thermal Power Plant
Engineering Center, Thermal Power Department บริษัท Tokyo Electric
Power Company Inc
ผลงานป 2554 (กุมภาพันธ-มีนาคม • ให ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดยเฉพาะด า นการ
วิศวกรรมศาสตร โดยนําประสบการณจากบริหารงานดานธุรกิจผลิตไฟฟามา
2554)
ใช
ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา
ขอพิพาททางกฎหมาย
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ 2 เดือน

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ
การถือหุน/สัดสวนจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด
การเขาประชุมในป 2554
(กุมภาพันธ-มีนาคม)
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ

วาระที่ 1 : กุมภาพันธ 2554- การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554
ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 1 ครั้ง เขาประชุม 1 ครัง้
คณะกรรมการไดพิจ ารณาแล วเห็ น ชอบข อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจ ารณาคา ตอบแทนในการเสนอใหน ายนายอาคิโ อะ มั ตสึ ซ ากิ กลั บ เขา ดํา รง
ตําแหนงอีก 1 วาระ เนื่องจากนายอาคิโอะ มัตสึซากิ มีคุณสมบัติกรรมการตามที่
บริษัทกําหนดไว มีภาวะผูนํา มีความรอบรูในธุรกิจเปนผูมีความเชี่ยวชาญดาน
วิศวกรรมและการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟาซึ่งจะชวยเสริมสรางความ
แข็งแกรงในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งการไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการอีก 1 วาระ จะชวยสรางความตอเนื่องในการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอบริษัท

กรรมการที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ

นายเรียวตะ ซากากิบาระ
อายุ 38 ป
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท

ญี่ปุน
ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร) จาก University of Tokyo
ไมมี
กรรมการ

ก.พ. 2554-ปจจุบัน
ก.พ. 2554-ปจจุบัน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
2552-ปจจุบัน
2552-ปจจุบัน
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประสบการณ
2549-2552

กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
กรรมการลงทุนบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
ไมมี
จํานวน 1 แหง
กรรมการบริษัท ไดมอนเจเนอเรติ้ง ลิมิเต็ด
กรรมการ บริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด
ไมมี

Secondment จากบริษัทมิตซูบิซิคอปอเรชั่นไปทํางานในบริษัทวันเอนเนอจี้
ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทมิตซูบิซิคอปอเรชั่นและบริษัทไซนาไลท
แอนดพาวเวอร
ผลงานป 2554 (กุมภาพันธ-มี.ค. 2554) • ให ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดยเฉพาะด า น
การเงินและการทําธุรกิจระหวางประเทศ
ขอพิพาททางกฎหมาย
ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ 2 เดือน

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ
การถือหุน/สัดสวนจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด
การเขาประชุมในป 2554
(กุมภาพันธ-มีนาคม)
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ

วาระที่ 1 : กุมภาพันธ 2554- การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554
ไมไดถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 1 ครั้ง เขาประชุม 1 ครัง้
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็ นชอบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนในการเสนอให นายเรียวตะ ซากากิบาระกลับเข าดํารง

ตําแหนงอีก 1 วาระ เนื่องจากนายเรียวตะ ซากากิบาระ มีคุณสมบัติ
กรรมการตามที่บริษัทกําหนดไว มีภาวะผูนํา มีความรอบรูในธุรกิจเปนผูมี
ความเชี่ยวชาญดานการเงินและการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟาซึ่ง
จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งการ
ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอีก 1 วาระ จะชวยสรางความ
ตอเนื่องในการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัท

สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 5
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระใหเขมงวดกวาขอกําหนดขั้นต่ําของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 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 แย ง 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

