สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 5

กรรมการอิ สระที่เสนอให้ดาํ รงตําแหน่ งอีก 1 วาระ

นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
อายุ

65 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตสภา
- นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-

หลักสูตร Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting, สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ แรก

25 เม.ย. 2550 (ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2550)

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด

25 เม.ย. 2555 (ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555)

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งกรรมการ

8 ปี

วาระการดํารงตําแหน่ ง*

วาระที่ 1:
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2550 – การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2552
วาระที่ 2:
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2552 – การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555
วาระที่ 3:
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555 – การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558

*คณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติ ให้กาํ หนดวาระกรรมการอิ สระไว้
ไม่เกิ น 3 วาระ (9 ปี ) โดยให้เริ่ มนับวาระตัง้ แต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2554 เป็ นต้นไป เพื่อมิ ให้มีผลกระทบต่อ
กรรมการอิ สระที่ดาํ รงตําแหน่ งอยู่
ดังนัน้ วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการอิ สระของนายธนพิ ชญ์ มูลพฤกษ์ เมื่อนับตัง้ แต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
2554 จึงนับได้เท่ากับ 2 วาระ ดังนี้
วาระที่ 1: การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2552 – การประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2555
วาระที่ 2: การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2555 – การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2558
ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริ ษทั

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
 กิจการและหน่วยงานอื่น
ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

ไม่ม ี
1 แห่ง
- อัยการอาวุโส, สํานักงานอัยการสูงสุด
ไม่ม ี

ประสบการณ์
2552 – 2557
2548 – 2557
2552 - 2554
2551 - 2554
2551 – 2552
2548 – 2552
2551
2550 - 2551

ผลงานปี 2557 – มี.ค.2558

กรรมการ, บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ, บริษทั ขนส่ง จํากัด
อธิบดีอยั การ สํานักงานคดีพเิ ศษ, สํานักงานอัยการสูงสุด
กรรมการ, การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการ, สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อธิบดีอยั การ ฝา่ ยคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร, สํานักงานอัยการสูงสุด
กรรมการบริหารกิจการ, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
กรรมการ, องค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-

ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานกรรมการตรวจสอบ
อุทศิ เวลาในการบริหารและกํากับดูแลบริษทั อย่างเต็มที่ และร่วมประชุมของ

บริษทั อย่างสมํ่าเสมอ
ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี 2557

-

คณะกรรมการบริษทั : จัดการประชุม 12 ครัง้ เข้าประชุม 12 ครัง้
(คิดเป็ นร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ: จัดการประชุม 16 ครัง้ เข้าประชุม 16 ครัง้
(คิดเป็ นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษทั มีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก
1. คุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาทีส่ ามารถอุทศิ ให้กบั การ
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ
2. ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ และ
4. องค์ประกอบของความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้านทีจ่ าํ เป็ นต้องมี หรือขาดอยูใ่ น
คณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรูค้ วามชํานาญของคณะกรรมการ (Board
Skill Matrix)

เหตุผลที่สมควรได้รบั เลือกเป็ น
กรรมการอิ สระ

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ มีคณ
ุ สมบัติ
กรรมการตรงตามนิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กําหนดไว้ มีความเป็ นอิสระจากผู้
ถือหุน้ รายใหญ่และฝา่ ยบริหาร มีความรอบรูใ้ นด้านการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และ
สามารถอุทศิ เวลาให้กบั การกํากับดูแลกิจการของบริษทั อีกทัง้ ในระหว่างทีด่ าํ รง
ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายธนพิชญ์ ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดคี รบถ้วน
ตามทีก่ าํ หนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั ซึง่ การได้รบั เลือกตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระอีก 1
วาระจะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกํากับดูแลกิจการซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั

ข้อมูลประกอบการพิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการอิ สระ
ข้อกําหนด
ถือหุน้ ในบริษทั ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ และสัดส่วนของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริษทั / บริษทั ย่อย/ บริษทั ร่วมหรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในช่วง 2 ปี ทผ่ี า่ นมา
 เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน เป็ นพนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา
 เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษาทางการเงิน หรือทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับกรรมการ, ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ผมู้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย

คุณสมบัติ
ไม่ได้ถอื หุน้ ใน
บริษทั

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่ม ี
ไม่ม ี

กรรมการอิ สระที่เสนอให้ดาํ รงตําแหน่ งอีก 1 วาระ

นายพงศธร คุณานุสรณ์
อายุ

63 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

-

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, North Texas State University, Denton, Texas
ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรผูบ้ ริหารสถาบันการเงิน (Mini MBA), สมาคมบริษทั เงินทุนและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตร Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
หลักสูตร Audit Committee Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย
หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ แรก

25 เม.ย. 2555 (ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555)

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด

25 เม.ย. 2555 (ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555)

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งกรรมการ

3 ปี

วาระการดํารงตําแหน่ ง

วาระที่ 1:
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555 – การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558

ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริ ษทั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
 กิจการและหน่วยงานอื่น
ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

ไม่ม ี
3 แห่ง
- ประธานกรรมการอํานวยการ, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
- กรรมการ, มูลนิธศิ ุภนิมติ แห่งประเทศไทย
- ประธานพันธกิจการคลังและทรัพย์สนิ , สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
ไม่ม ี

ประสบการณ์
2555 – 2557
2554 – 2557
2554 – 2557
2554 – 2556
2553 – 2554
2553 – 2554
2553 – 2554
2551 – 2552
2548 – 2554

กรรมการ, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานด้านบัญชีการเงินตรวจสอบและ
ทรัพย์สนิ , สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนามูลนิธแิ ห่งสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย,
สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
กรรมการ, บริษทั อมานะฮ์ ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ, บริษทั แคท ไวร์เลส เน็ตเวิค จํากัด
กรรมการ, บริษทั แคท โมบาย จํากัด
กรรมการ, บริษทั แคท คอนแทค เซ็นเตอร์ จํากัด
กรรมการ, บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จํากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ผลงานปี 2557- มี.ค. 2558

-

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปี ทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี 2557

-

ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการตรวจสอบ
อุทศิ เวลาในการบริหารและกํากับดูแลบริษทั และบริษทั ในกลุ่มอย่างเต็มที่ และ
ร่วมประชุมของบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ

คณะกรรมการบริษทั : จัดการประชุม 12 ครัง้ เข้าประชุม 12 ครัง้
(คิดเป็ นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ: จัดการประชุม 16 ครัง้ เข้าประชุม 16 ครัง้
(คิดเป็ นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษทั มีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก
1. คุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาทีส่ ามารถอุทศิ ให้กบั การ
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ
2. ความสามารถ และประสบการ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ และ
4. องค์ประกอบของความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้านทีจ่ าํ เป็ นต้องมี หรือขาดอยูใ่ น
คณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรูค้ วามชํานาญของคณะกรรมการ (Board
Skill Matrix)

เหตุผลที่สมควรได้รบั เลือกเป็ น
กรรมการอิ สระ

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจ ารณาค่ า ตอบแทนในการเสนอให้ นายพงศธร คุ ณ านุ ส รณ์ กลับ เข้า ดํ า รง
ตําแหน่ งกรรมการอิสระอีก 1
วาระ เนื่องจาก นายพงศธร คุณานุ สรณ์ มี
คุณสมบัติกรรมการตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษทั กําหนดไว้ มีความเป็ น
อิสระจากผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ และฝ่ายบริหาร มีความรอบรูแ้ ละประสบการณ์ ในด้าน
บัญชี การเงิน และการบริหารธุรกิจ และสามารถอุทศิ เวลาให้กบั การกํากับดูแ ล
กิจการของบริษทั ซึง่ การได้รบั เลือกตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ
จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกํากับดูแลกิจการและจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั

ข้อมูลประกอบการพิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการอิ สระ
ข้อกําหนด
ถือหุน้ ในบริษทั ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ และสัดส่วนของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริษทั / บริษทั ย่อย/ บริษทั ร่วมหรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในช่วง 2 ปี ทผ่ี า่ นมา
 เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน เป็ นพนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา
 เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษาทางการเงิน หรือทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ, ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ผมู้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย

คุณสมบัติ
ไม่ได้ถอื หุน้ ใน
บริษทั

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่ม ี
ไม่ม ี

กรรมการอิ สระที่เสนอให้ดาํ รงตําแหน่ งอีก 1 วาระ

นายโชติชยั เจริญงาม
อายุ

51 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

-

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-

Ph.D. (Construction Engineering and Project Management), University
of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา
M.Sc. (Construction Engineering and Project Management), University
of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตินิยม), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ แรก

1 ธ.ค. 2556

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด

1 ธ.ค. 2556

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งกรรมการ

1 ปี 4 เดือน

วาระการดํารงตําแหน่ ง

วาระที่ 1: 1 ธ.ค. 2556 – การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558

ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริ ษทั

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการ
กํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ตําแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
 กิจการและหน่วยงานอื่น
ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

ไม่ม ี
1 แห่ง
- รองศาสตราจารย์ ภาควิชา Construction Engineering and Infrastructure
Management, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (AIT)
ไม่ม ี

ประสบการณ์
2545 – 2556
ผลงานปี 2557 - มี.ค. 2558

ทีป่ รึกษาพัฒนาระบบงบประมาณ สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
-

ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อุทศิ เวลาและให้ความสนใจกับบริษทั อย่างเต็มที่
ให้คําแนะนํ าที่เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษทั
รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะในด้านการลงทุน การพัฒนาโครงการและการพัฒนา
บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปี ทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี 2557

-

คณะกรรมการบริษทั : จัดการประชุม 12 ครัง้ เข้าประชุม 12 ครัง้
(คิดเป็ นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:
จัด การประชุม 8 ครัง้
เข้าประชุม 8 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม: จัดการประชุม
3 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 66.67)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษทั มีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก
1. คุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาทีส่ ามารถอุทศิ ให้กบั การ
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ
2. ความสามารถ และประสบการ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ และ

4. องค์ประกอบของความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้านทีจ่ าํ เป็ นต้องมี หรือขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรูค้ วามชํานาญของคณะกรรมการ(Board Skill
Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รบั เลือกเป็ น
กรรมการอิ สระ

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายโชติชยั เจริญงาม กลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
อีก 1 วาระ เนื่องจาก นายโชติชยั เจริญงาม มีคุณสมบัตกิ รรมการตรงตามนิยาม
กรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กําหนดไว้ มีความเป็ นอิสระจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และฝ่าย
บริหาร รวมทัง้ มีความรอบรูแ้ ละประสบการณ์ในการกํากับดูแลกิจการ และได้อุทศิ
เวลาให้กบั การปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการของบริษทั ซึง่ การได้รบั เลือกตัง้ ให้ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกํากับดูแลกิจการ
ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั

ข้อมูลประกอบการพิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการอิ สระ
ข้อกําหนด
ถือหุน้ ในบริษทั ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ และสัดส่วนของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริษทั / บริษทั ย่อย/ บริษทั ร่วมหรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในช่วง 2 ปี ทผ่ี า่ นมา
 เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน เป็ นพนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา
 เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษาทางการเงิน หรือทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับกรรมการ, ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ผมู้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย

คุณสมบัติ
ไม่ได้ถอื หุน้ ใน
บริษทั

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่ม ี
ไม่ม ี

กรรมการที่เสนอให้ดาํ รงตําแหน่ งอีก 1 วาระ

นายสมบัติ ศานติจารี
อายุ

65 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

-

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครือ่ งกล), Lamar University
รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครือ่ งกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Role of Chairman Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้

กรรมการ

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ แรก

29 ก.ย. 2557

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด

29 ก.ย. 2557

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งกรรมการ

7 เดือน

วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ

วาระที่ 1: 29 ก.ย. 2557 – การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558

ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริ ษทั

ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการลงทุน

ตําแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
 กิจการและหน่วยงานอื่น
ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

ไม่ม ี
2 แห่ง
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ,ิ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ,ิ คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังง
ไม่ม ี

ประสบการณ์
2557
2556 – 2557
2555 – 2557
2553 – 2555
2551 – 2552
2549 – 2552
2551 – 2555
2551 – 2555
2551 – 2552
2550 – 2552
ผลงานปี 2557 - มี.ค. 2558

ประธานกรรมการ, การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ,ี บริษทั กันกุล เอ็นจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษทั กันกุล เอ็นจิเนียริง่ จํากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษทั ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ และ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ, บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุร ี
โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ, บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒ,ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุ กรรมการคณะกรรมการป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน,
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประธานกรรมการ, บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
้
่
ผูว้ ่าการ, การไฟฟาฝายผลิตแห่งประเทศไทย
-

ปฏิบตั ิหน้ าที่ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการคณะกรรมการ
ลงทุน
อุทศิ เวลาและให้ความสนใจกับบริษทั อย่างเต็มที่ และร่วมประชุมของบริษทั
อย่างสมํ่าเสมอ
ให้ขอ้ เสนอเกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะด้านวิศวกรรม และ
กลุ่มธุรกิจไฟฟ้า

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปี ทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี 2557

-

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษทั : จัดการประชุม 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
(คิดเป็ นร้อยละ 100)
คณะกรรมการลงทุน: จัดการประชุม 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
(คิดเป็ นร้อยละ 100)

บริษทั มีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก
1. คุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาทีส่ ามารถอุทศิ ให้กบั การ
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ
2. ความสามารถ และประสบการ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ และ
4. องค์ประกอบของความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้านทีจ่ าํ เป็ นต้องมี หรือขาดอยูใ่ น

คณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรูค้ วามชํานาญของคณะกรรมการ (Board
Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รบั เลือกเป็ นกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายสมบัติ ศานติจารี กลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
อีก 1 วาระ เนื่องจาก นายสมบัติ ศานติจารี มีคุณสมบัตกิ รรมการตามทีบ่ ริษทั
กําหนดไว้ มีความรอบรูด้ า้ นวิศวกรรม และธุรกิจไฟฟ้า ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ซึง่ การได้รบั เลือกตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการอีก 1 วาระ
จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกํากับดูแลกิจการ

กรรมการที่เสนอให้ดาํ รงตําแหน่ งอีก 1 วาระ

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่ม ี

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้

กรรมการ

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ แรก

1 ม.ค. 2558

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด

1 ม.ค. 2558

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งกรรมการ

4 เดือน

วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ

วาระที่ 1: 1 ม.ค. 2558 – การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558

ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริ ษทั

กรรมการบริษทั และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ตําแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนใน ตลท. ไม่ม ี
1 แห่ง
 กิจการและหน่วยงานอื่น
- อธิบดีกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน
ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

ไม่ม ี

ประสบการณ์
2556 – 2557
2551 – 2556

รองอธิบดีกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน
ผูอ้ ํานวยการสํานักบริหารกลางกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน

ผลงานปี 2557 – มี.ค. 2558

-

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปี ทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

การเข้าประชุม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2558
ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2558 (เนื่องจากได้รบั
แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1
ม.ค. 2558)

-

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษทั มีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก
1. คุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาทีส่ ามารถอุทศิ ให้กบั การ
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ
2. ความสามารถ และประสบการ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ และ
4. องค์ประกอบของความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้านทีจ่ าํ เป็ นต้องมี หรือขาดอยูใ่ น
คณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรูค้ วามชํานาญของคณะกรรมการ (Board
Skill Matrix)

-

ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
อุ ทิศ เวลาและให้ค วามสนใจกับ การกํ า กับ ดู แ ลของบริษัท อย่ า งเต็ ม ที่ ให้
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ และร่วมประชุมของบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ

คณะกรรมการบริษทั : จัดการประชุม 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
(คิดเป็ นร้อยละ 100)
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม: จัดการประชุม 1
ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)

เหตุผลที่สมควรได้รบั เลือกเป็ นกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจ ารณาค่ า ตอบแทนในการเสนอให้ นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กลับ เข้า ดํา รง
ตําแหน่ งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ มีคุณสมบัตกิ รรมการ
ตามทีบ่ ริษทั กําหนดไว้ มีความรอบรูด้ า้ นธุรกิจพลังงานอย่างยาวนาน ซึง่ การได้รบั
เลือกตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยทําให้การกํากับดูแลกิจการมี
ความแข็งแกร่งมากยิง่ ขึน้

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 คําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน
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

