สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 5
กรรมการอิ สระที่เสนอให้ดาํ รงตําแหน่ งอีก 1 วาระ

นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์
อายุ

67 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา Police Science and Administration,
California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Directors Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Directors Accreditation Program, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management, สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting, สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้

กรรมการอิสระ

ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริ ษทั
ธ.ค. 2556 – ปจั จุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

ไม่ม ี

 กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

ไม่ม ี

 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ม ี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ประสบการณ์
เม.ย. 2553 - ก.พ. 2555

กรรมการอิสระ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

2551 - พ.ย. 2553

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.)
กระทรวงพลังงาน

2551 - เม.ย. 2552

กรรมการอิสระ บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลัน่ จํากัด (มหาชน)

2550

กรรมการอิสระ บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ธ.ค. 2549 - 2551

ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

ต.ค. 2549 - 2551

สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

ผลงานปี 2556 – มี.ค.2557

 ปฏิบ ัติห น้ า ที่ท่ีป รึก ษาคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบ
 อุทศิ เวลาในการบริหารและกํากับดูแลบริษทั และบริษทั ในกลุ่มอย่าง
เต็มที่ และร่วมประชุมของบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปี ทผ่ี า่ นมา

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งกรรมการ

4 เดือน

วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ

วาระที่ 1: 16 ธ.ค. 2556 – การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
การเข้าประชุมในปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 1 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้
(คิดเป็ นร้อยละ 100) (ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบแทน นายปสันน์ เทพรักษ์ เมือ่ วันที่ 16 ธ.ค. 2556)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ กลับ
เข้าดํารงตําแหน่ งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ มี
คุณสมบัติกรรมการตรงตามนิ ยามกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดไว้ มี

ความเป็ นอิสระจากผู้ถอื หุน้ รายใหญ่และฝ่ายบริหาร มีความรอบรู้ในด้าน
การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และสามารถอุทศิ เวลาให้กบั การกํากับดูแลกิจการ
ของบริษทั ซึ่งการได้รบั เลือกตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการอีก 1 วาระจะ
ช่วยสร้างความต่ อเนื่องในการกํากับดูแลกิจการซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
บริษทั
ข้อมูลประกอบการพิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการอิ สระ
ข้อกําหนด
ถือหุน้ ในบริษทั ระบุจาํ นวนหุน้ และสัดส่วนของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง (ถ้ามี)

คุณสมบัติ
ไม่ได้ถอื หุน้ ใน
บริษทั

มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่ อไปนี้กบั บริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิ ติบุคคลที่อ าจมีความ
ขัดแย้งในช่วง 2 ปี ทผ่ี า่ นมา
 เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา

ไม่เป็ น

 เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษาทางการเงิน หรือทีป่ รึกษาทางกฎหมาย

ไม่เป็ น

 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ัยสําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเป็ น
อิสระ

ไม่ม ี

มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการ, ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ผมู้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย

ไม่ม ี

กรรมการที่เสนอให้ดาํ รงตําแหน่ งอีก 1 วาระ

นายโทชิ โร่ คุดามะ
อายุ

55 ปี

สัญชาติ

ญีป่ นุ่

วุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), Tokyo Institute of
Technology ประเทศญีป่ นุ่
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), Tokyo Institute of
Technology ประเทศญีป่ นุ่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่ม ี

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้

กรรมการ

ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริ ษทั
ก.พ. 2554 - ปจั จุบนั

กรรมการบริษทั

ตําแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

ไม่ม ี

 กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

1 แห่ง

2556 – ปจั จุบนั

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

 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ม ี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
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

 ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการบริษัท อุทศิ เวลาและให้ความสนใจกับบริษัท

อย่างเต็มที่
 ให้ ข้ อ เสนอเกี่ ย วกับ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท โดยเฉพาะด้ า น
วิศวกรรม และการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในต่างประเทศ
ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปี ทผ่ี า่ นมา

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งกรรมการ

3 ปี 1 เดือน

วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ

วาระที่ 1: ก.พ. 2554 – การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2554
วาระที่ 2: เม.ย. 2554 – การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
การเข้าประชุมในปี 2556

 คณะกรรมการบริษทั :
(คิดเป็ นร้อยละ 66.67)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายโทชิโร่ คุดามะ กลับเข้าดํารง
ตําแหน่ งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายโทชิโร่ คุดามะ มีคุณสมบัตกิ รรมการ
ตามทีบ่ ริษทั กําหนดไว้ มีความรอบรูด้ า้ นวิศวกรรม การบริหารจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ และได้อุทศิ เวลาให้กบั การกํากับดูแลกิจการของบริษทั
รวมทัง้ มีผลการประเมินกรรมการเป็ นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รบั
เลือกตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่อง
ในการกํากับดูแลกิจการ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั

จัดการประชุม 12 ครัง้ เข้าประชุม 8 ครัง้

กรรมการที่เสนอให้ดาํ รงตําแหน่ งอีก 1 วาระ

นายซาโตชิ ยาจิ มะ
อายุ

46 ปี

สัญชาติ

ญีป่ นุ่

วุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), Waseda University โตเกียว
ประเทศญีป่ นุ่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่ม ี

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้

กรรมการ

ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริ ษทั
ม.ค. 2555 – ปจั จุบนั

กรรมการบริษทั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการลงทุน

ตําแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

ไม่ม ี

 กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

1 แห่ง

2556 - ปจั จุบนั

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

 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ม ี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ประสบการณ์
2545 - 2556

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

ผลงานปี 2556 - มี.ค. 2557

 ปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ก รรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการคณะกรรมการลงทุน
 อุทศิ เวลาและให้ความสนใจกับบริษทั อย่างเต็มที่ และร่วมประชุมของ

บริษทั อย่างสมํ่าเสมอ
 ให้ ข้ อ เสนอเกี่ ย วกับ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท โดยเฉพาะด้ า น
วิศวกรรม แผนกลยุทธ์ และการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปี ทผ่ี า่ นมา

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งกรรมการ

2 ปี 2 เดือน

วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ

วาระที่ 1: ม.ค. 2555 – การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
การเข้าประชุมในปี 2556

 คณะกรรมการบริษทั :
(คิดเป็ นร้อยละ 100)

จัดการประชุม 12 ครัง้ เข้าประชุม 12 ครัง้

 คณะกรรมการลงทุน : จัดประชุม 13 ครัง้ เข้าประชุม 13 ครัง้
(คิดเป็ นร้อยละ 100)
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : จัดการประชุม 4
ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายซาโตชิ ยาจิมะ กลับเข้าดํารง
ตําแหน่ งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายซาโตชิ ยาจิมะ มีคุณสมบัตกิ รรมการ
ตามทีบ่ ริษทั กําหนดไว้ มีความรอบรูด้ า้ นวิศวกรรม แผนธุรกิจ การบริหาร
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และได้อุทศิ เวลาให้กบั การกํากับดูแลกิจการ
ของบริษทั รวมทัง้ มีผลการประเมินกรรมการเป็ นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่ง
การได้รบั เลือกตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความ
ต่อเนื่องในการกํากับดูแลกิจการ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั

กรรมการอิ สระที่เสนอให้แต่งตัง้ ใหม่

นายบัณฑิ ต โสตถิ พลาฤทธิ์

อายุ

65 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 36

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน
หลัก สู ต รบทบาทของกรรมการรัฐวิส าหกิจ กับ การสร้ า งธรรมาภิบ าลใน
หน่วยงานสํานักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน
หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงภาครัฐ (PDI)
หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้

กรรมการอิสระ

ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริ ษทั

ไม่ม ี

ตําแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

ไม่ม ี

 กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

ไม่ม ี

 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ม ี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

ประสบการณ์
2554 -2556

กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

2552 - 2556

ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2554

นายกสมาคมไทย-พม่าเพือ่ มิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ

2549 -2552

เอกอัครราชฑูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปี ทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ ์ เป็ น
กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการทีค่ รบวาระ เนื่องจากนายบัณฑิต โสตถิพลา
ฤทธิ ์ มีคุณสมบัตกิ รรมการตรงตามนิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กําหนดไว้
มีความเป็ นอิสระจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และฝ่ายบริหาร และมีความรอบรูใ้ น
ด้านกฎหมาย และการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

ข้อมูลประกอบการพิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการอิ สระ
ข้อกําหนด
ถือหุน้ ในบริษทั ระบุจาํ นวนหุน้ และสัดส่วนของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง (ถ้ามี)

คุณสมบัติ
ไม่ได้ถอื หุน้ ใน
บริษทั

มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่ อไปนี้กบั บริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อ าจมีความ
ขัดแย้งในช่วง 2 ปี ทผ่ี า่ นมา
 เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา

ไม่เป็ น

 เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษาทางการเงิน หรือทีป่ รึกษาทางกฎหมาย

ไม่เป็ น

 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ัยสําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเป็ น
อิสระ

ไม่ม ี

มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการ, ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ผมู้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย

ไม่ม ี

กรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ ใหม่

นายยาสุโอะ โอฮาชิ
อายุ

39 ปี

สัญชาติ

ญีป่ นุ่

วุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล),
โตเกียว ประเทศญีป่ นุ่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่ม ี

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้

กรรมการ

ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริ ษทั

ไม่ม ี

Waseda

University

ตําแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

ไม่ม ี

 กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

1 แห่ง

พ.ค. 2553 – ปจั จุบนั

Director, Business Development, Diamond Generating Asia, Limited

 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ม ี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
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
ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปี ทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายยาสุโอะ โอฮาชิ เป็ นกรรมการ
เข้า ใหม่ แ ทนกรรมการที่ค รบวาระ เนื่ อ งจาก นายยาสุ โ อะ โอฮาชิ มี
คุณสมบัตกิ รรมการตามทีบ่ ริษทั กําหนดไว้ มีความรอบรูด้ า้ นวิศวกรรม และ
การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 5
นิ ยามกรรมการอิ สระของบริ ษทั
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าข้อกําหนดขัน้ ตํ่าของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาต
ให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมาย
หลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นกรรมการที่ม ีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดํารงตํา แหน่ งเป็ น ผู้บริห าร
กรรมการที่ทําหน้าที่รบั ผิดชอบเยีย่ งผูบ้ ริหาร และกรรมการที่มอี ํานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่า
เป็ นการลงนามผูกพันตามรายการทีค่ ณะกรรมการมีมติอนุมตั ไิ ว้แล้ว และเป็ นการลงนามร่วมกับกรรมการ
รายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา/ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน (บริษทั ย่อยตัง้ แต่ 2 บริษทั ขึน้ ไปที่มบี ริษทั ใหญ่เป็ นบริษทั
เดียวกัน) หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ง ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผูบ้ ริหารของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมหรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คํา
ขออนุญาตต่อสํานักงาน
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ร บั ค่าบริหารเกินกว่าสองล้า นบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้
รวมถึงการเป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ ภายหลังได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็ นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั

ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective
decision) ได้
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระ โดยให้เริม่ นับวาระตัง้ แต่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/2554 เป็ นต้นไป

