
       สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 

 

กรรมการอิสระท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

 
นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ 

อาย ุ 67 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา วทิยาศาสตรบณัฑติสาขา Police Science and Administration, 
California State University  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ, สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Directors Certification Program, สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program, สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร, วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู, สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management,  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting, สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ 

 

กรรมการอสิระ 



ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั  

ธ.ค. 2556 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  

 กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไมม่ ี

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน ไมม่ ี

 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

ประสบการณ์  

เม.ย. 2553 - ก.พ. 2555 กรรมการอสิระ บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

2551 - พ.ย. 2553 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล (ค.ต.ป.) 

กระทรวงพลงังาน 

2551 - เม.ย. 2552 กรรมการอสิระ บรษิทั ปตท. อะโรเมตกิส ์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2550 กรรมการอสิระ บรษิทั อะโรเมตกิส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ธ.ค. 2549 - 2551 ประธานคณะกรรมาธกิารการพลงังาน สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ

ต.ค. 2549 - 2551 สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ

ผลงานปี 2556 – มี.ค.2557  ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

 อุทศิเวลาในการบรหิารและกาํกบัดแูลบรษิทัและบรษิทัในกลุ่มอย่าง
เตม็ที ่และรว่มประชุมของบรษิทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 4 เดอืน 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ วาระที ่1: 16 ธ.ค. 2556 – การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 

การเข้าประชมุในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ  :  จดัการประชุม 1 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
(คดิเป็นรอ้ยละ 100) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบแทน นายปสนัน์ เทพรกัษ ์เมือ่วนัที ่16 ธ.ค. 2556) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนในการเสนอให ้นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ กลบั
เขา้ดํารงตําแหน่งอีก 1  วาระ เน่ืองจาก นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ มี
คุณสมบตัิกรรมการตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดไว้ มี



ความเป็นอสิระจากผู้ถอืหุน้รายใหญ่และฝ่ายบรหิาร มคีวามรอบรู้ในด้าน
การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและสามารถอุทศิเวลาใหก้บัการกาํกบัดูแลกจิการ
ของบรษิทัซึ่งการได้รบัเลอืกตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอกี  1  วาระจะ
ช่วยสร้างความต่อเน่ืองในการกํากบัดูแลกิจการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั 

 
ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

ข้อกาํหนด คณุสมบติั 

ถอืหุน้ในบรษิทั  ระบุจาํนวนหุน้และสดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี ไมไ่ดถ้อืหุน้ใน
บรษิทั 

มคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี้กบับรษิัท/ บรษิัทย่อย/ บรษิัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา 
 

 

 เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ ไม่เป็น 

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืทีป่รกึษาทางกฎหมาย ไม่เป็น 

 มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิทีม่นีัยสาํคญัอนัอาจมผีลทําใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็น

อสิระ  

ไมม่ ี

มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายของกรรมการ, ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ
บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  

ไมม่ ี

 

  



กรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

 
นายโทชิโร่ คดุามะ 

อาย ุ 55 ปี 

สญัชาติ ญีปุ่น่ 

วฒิุการศึกษา วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครื่องกล), Tokyo Institute of 
Technology ประเทศญีปุ่น่ 

 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมเครื่องกล), Tokyo Institute of 
Technology ประเทศญีปุ่น่ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไมม่ ี

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั  

ก.พ. 2554 - ปจัจบุนั กรรมการบรษิทั  

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  

 กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไมม่ ี

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน  1 แห่ง 

2556 – ปจัจบุนั Corporate Executive Officer, Head of International Operations, Tokyo 
Electric Power Company, Inc. 

 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

ประสบการณ์  

2553 - 2556 Executive Officer, Executive General Manager, International Affairs 
Department, Tokyo Electric Power Company, Inc. 

2549 - 2553 Executive General Manager, International Affairs Department, Tokyo 
Electric Power Company, Inc. 

ผลงานปี 2556- มี.ค. 2557  ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการบรษิัท อุทศิเวลาและให้ความสนใจกบับรษิัท



 

 

อย่างเตม็ที ่ 
 ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้าน

วศิวกรรม และการลงทนุในธรุกจิไฟฟ้าในต่างประเทศ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี 1 เดอืน 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ วาระที ่1: ก.พ. 2554 – การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2554 

วาระที ่2: เม.ย. 2554 – การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 

การเข้าประชมุในปี 2556 

 

 คณะกรรมการบรษิทั :  จดัการประชุม 12 ครัง้ เขา้ประชุม 8 ครัง้  
(คดิเป็นรอ้ยละ 66.67) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนในการเสนอให ้นายโทชโิร่ คุดามะ กลบัเขา้ดํารง
ตําแหน่งอกี  1  วาระ เน่ืองจาก นายโทชโิร่ คุดามะ มคีุณสมบตักิรรมการ
ตามทีบ่รษิทักําหนดไว ้มคีวามรอบรูด้า้นวศิวกรรม การบรหิารจดัการธุรกจิ
ระหว่างประเทศ  และได้อุทศิเวลาให้กบัการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั 
รวมทัง้มผีลการประเมนิกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑด์ี ซึ่งการได้รบั
เลอืกตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะช่วยสรา้งความต่อเนื่อง
ในการกาํกบัดแูลกจิการ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

 
นายซาโตชิ ยาจิมะ 

อาย ุ 46 ปี 

สญัชาติ ญีปุ่น่ 

วฒิุการศึกษา วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟ้า), Waseda University โตเกยีว
ประเทศญีปุ่น่ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไมม่ ี

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั   

ม.ค. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการลงทนุ 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  

 กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไมม่ ี

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 1 แห่ง 

2556 - ปจัจบุนั General Manager, Business Planning & Coordination Group, 
International Affairs Department, Tokyo Electric Power Company, Inc. 

 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

ประสบการณ์  

2545 - 2556 General Manager, Overseas Business Group 2 International Affairs 
Department, Tokyo Electric Power Company, Inc. 

ผลงานปี 2556 - มี.ค. 2557  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการคณะกรรมการลงทนุ 

 อุทศิเวลาและใหค้วามสนใจกบับรษิทัอย่างเตม็ที ่และร่วมประชุมของ



บรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ 
 ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้าน

วศิวกรรม แผนกลยทุธ ์และการบรหิารจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 2 ปี 2 เดอืน 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ วาระที ่1: ม.ค. 2555 – การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 

การเข้าประชมุในปี 2556  คณะกรรมการบรษิทั :  จดัการประชุม 12 ครัง้ เขา้ประชุม 12 ครัง้ 
(คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

  คณะกรรมการลงทนุ :  จดัประชุม 13 ครัง้ เขา้ประชุม 13 ครัง้  

(คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  :  จดัการประชุม 4 
ครัง้ เขา้ประชุม 4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนในการเสนอให ้นายซาโตช ิยาจมิะ กลบัเขา้ดาํรง
ตําแหน่งอกี  1  วาระ เน่ืองจาก นายซาโตช ิยาจมิะ มคีุณสมบตักิรรมการ
ตามทีบ่รษิทักําหนดไว ้มคีวามรอบรูด้า้นวศิวกรรม แผนธุรกจิ การบรหิาร
จดัการธุรกจิระหว่างประเทศ  และไดอุ้ทศิเวลาใหก้บัการกํากบัดูแลกจิการ
ของบรษิทั รวมทัง้มผีลการประเมนิกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑด์ ีซึ่ง
การไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะช่วยสรา้งความ
ต่อเน่ืองในการกาํกบัดแูลกจิการ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
กรรมการอิสระท่ีเสนอให้แต่งตัง้ใหม ่

 

 

 

 

นายบณัฑิต โสตถิพลาฤทธ์ิ 

อาย ุ 65 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ที ่36 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสูตรนักบรหิารระดบัสูง รุ่นที ่12 สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรอืน 

หลักสูตรบทบาทของกรรมการรัฐวิสาหกิจกับการสร้างธรรมาภิบาลใน
หน่วยงานสาํนกัป้องกนัการทจุรติภาครฐัวสิาหกจิและธุรกจิเอกชน 

หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รฐัวสิาหกจิและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บรหิาร
ระดบัสงูภาครฐั (PDI) 

หลกัสตูร Role of the Chairman Program  สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั ไมม่ ี

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  

 กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไมม่ ี

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน ไมม่ ี

 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี



ประสบการณ์  

2554 -2556 กรรมการ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

2552 - 2556 ประธานกรรมการ ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

2554 นายกสมาคมไทย-พมา่เพือ่มติรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ 

2549 -2552  เอกอคัรราชฑตู ณ กรงุแคนเบอรร์า ประเทศออสเตรเลยี 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนในการเสนอให ้นายบณัฑติ  โสตถพิลาฤทธิ ์เป็น
กรรมการเขา้ใหมแ่ทนกรรมการทีค่รบวาระ เน่ืองจากนายบณัฑติ โสตถพิลา
ฤทธิ ์มคีุณสมบตักิรรมการตรงตามนิยามกรรมการอสิระทีบ่รษิทักําหนดไว ้
มคีวามเป็นอสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่และฝ่ายบรหิาร และมคีวามรอบรูใ้น
ดา้นกฎหมาย และการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี 

 

ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

ข้อกาํหนด คณุสมบติั 

ถอืหุน้ในบรษิทั  ระบุจาํนวนหุน้และสดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี ไมไ่ดถ้อืหุน้ใน
บรษิทั 

มคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี้กบับริษัท/ บรษิัทย่อย/ บรษิัทร่วมหรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา 
 

 

 เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ ไม่เป็น 

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืทีป่รกึษาทางกฎหมาย ไม่เป็น 

 มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิทีม่นีัยสาํคญัอนัอาจมผีลทําใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็น

อสิระ  

ไมม่ ี

มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายของกรรมการ, ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ
บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  

ไมม่ ี

 

  



 

กรรมการท่ีเสนอให้แต่งตัง้ใหม ่

 
นายยาสโุอะ โอฮาชิ 

อาย ุ 39 ปี 

สญัชาติ ญีปุ่น่ 

วฒิุการศึกษา วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครื่องกล), Waseda University 
โตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไมม่ ี

ประเภทกรรมการท่ีขอแต่งตัง้ กรรมการ 

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั ไมม่ ี

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั  

 กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไมม่ ี

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน  1 แหง่ 

พ.ค. 2553 – ปจัจบุนั Director, Business Development, Diamond Generating Asia, Limited 

 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

ประสบการณ์  

พ.ค. 2553  Manager, Business Development, Diamond Generating Asia Limited 

เม.ย. 2553 Manager, Global Power Generation & Market, International Unit, 
Power & Power Generation Division, Mitsubishi Corporation Tokyo 
Head Office 

เม.ย. 2552 Manager, Power Generation & Marketing, International Unit, Power & 
Electrical Systems Division, Mitsubishi Corporation  

เม.ย. 2551 Manager, Investment Administration Team, Risk Management 



Department, Mitsubishi Corporation  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 

สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาคา่ตอบแทนในการเสนอให ้นายยาสโุอะ โอฮาช ิเป็นกรรมการ
เข้าใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ เน่ืองจาก นายยาสุโอะ โอฮาชิ มี
คณุสมบตักิรรมการตามทีบ่รษิทักําหนดไว ้มคีวามรอบรูด้า้นวศิวกรรม และ
การบรหิารจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

 
บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ไดก้ําหนดนิยามกรรมการอสิระใหเ้ขม้งวดกวา่ขอ้กําหนดขัน้ตํ่าของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี   

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (นับรวมบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมาย
หลกัทรพัย)์ 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร 
กรรมการที่ทําหน้าที่รบัผดิชอบเยีย่งผูบ้รหิาร และกรรมการที่มอีํานาจลงนามผูกพนั เวน้แต่แสดงไดว้่า
เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลงนามรว่มกบักรรมการ
รายอื่น) ลกูจา้ง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ/ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั (บรษิทัย่อยตัง้แต่  2  บรษิทัขึน้ไปที่มบีรษิทัใหญ่เป็นบรษิทั
เดยีวกนั)  หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กวา่สองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา
มารดา คู่สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอื
เคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระหรอืผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ
กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มหรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของ
สาํนกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัทีย่ ื่นคาํ
ขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรึกษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบุิคคล ให้
รวมถงึการเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บรหิารหรอืหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้
ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

ทัง้น้ี  ภายหลงัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถงึ 8 แลว้ กรรมการอสิระอาจ
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทั



รว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (collective 
decision) ได ้

 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ  
กรรมการอสิระดาํรงตําแหน่งวาระละ 3 ปี ไมเ่กนิ 3 วาระ โดยใหเ้ริม่นบัวาระตัง้แต่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2554 เป็นตน้ไป  


