สิง่ ทีส่ ง่ มาาด้วยหมายเลขข 5

กรรมกการอิสระทีที่เสนอแต่งตัง้ ใหม่

นางงจารุวรรณ
ณ เรืองสวัสดิ พงศ์
อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทยย

วุฒิการศึกษา

-

การอบบรมหลักสูตรกกรรมการ

ไม่มมีี

ประเภภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้

กรรรมการอิสระ

ตําแหนน่ งอื่นในปัจจุบั
บน
 กิจจการทีเ่ ป็ นบริษั
ษทจดทะเบียน
 กิจจการและหน่วยงานอื
ย ่น
ทีไไม่
่ ใช่บริษทั จดททะเบียน
 กิจจการอื่นทีอ่ าจทํทําให้เกิดความขขัดแย้ง
ทาางผลประโยชน์์ต่อบริษทั

ไม่มมีี
1 แแห่ง
- กรรมการบริหหารและกรรมกาารตรวจสอบ, สสถาบันเทคโนโโลยีแห่งเอเชีย
ไม่มมีี

MBA (Financial Studies), University of Nottingham, สสหราชอาณาจักั ร
ณ ต มหาวิทยาาลัยธรรมศาสตตร์
บัญชีมหาบัณฑิ
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธธรรมศาสตร์

ประสบบการณ์
25558
2555 – 2558
2555 – 2556
25555
25554
ควมชําานาญ / เชี่ยวชชาญ

ผูต้ รรวจเงินแผ่นดินนภาค 5 (นักวิชชาการตรวจเงินนแผ่นดินทรงคุณวุฒ)ิ , สํานักงงานการ
ตรววจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ผูอ้ ํานวยการสถาบ
า
บันพัฒนาข้าราชการ, สตง.
กรรรมการ, คณะกรรรมการฝึกอบรรม ของ ASEAAN Supreme Audit
A Institutions
(ASSEANSAI)
ผูอ้ ํานวยการสํ
า
านักกวิจยั และพัฒนนาการตรวจเงินนแผ่นดิน, สตง..
รักษษาราชการแทนนผูอ้ าํ นวยการสสถาบันพัฒนาข้ข้าราชการ, สตง.
บัญ
ญชี การเงิน และะการตรวจสอบบภายใน

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปี ทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

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 เพือ่ สนับสนุน
การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษทั
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้านทีจ่ าํ เป็ นต้องมี หรือขาดอยูใ่ น
คณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรูค้ วามชํานาญของคณะกรรมการ (Board
Skill Matrix)

เหตุผลที่สมควรได้รบั เลือกเป็ น
กรรมการอิ สระ

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
ได้ ร ับ เลื อ กเป็ นกรรมการอิ ส ระเข้ า ใหม่ โดยมี ค วามเห็ น ว่ า คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประสบการณ์ดา้ นบัญชี การเงิน และด้านงานตรวจสอบภายในของนางจารุวรรณฯ
จะสามารถช่วยให้การดูแลและกํากับกิจการของบริษทั มีความเข้มแข็งยิง่ ขึน้

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 ี

สิง่ ทีส่ ง่ มาาด้วยหมายเลขข 5

กรรมกาารที่เสนอใหห้ดาํ รงตําแแหน่ งอีก 1 วาระ

นายยสหรัฐ บุญโพธ
ญ ิ ภกั ดี
อายุ

557 ปี

สัญชชาติ

ไไทย

วุฒิกการศึกษา

วิศวกรรมศาสตตรบัณฑิต (วิศววกรรมไฟฟ้า), จจุฬาลงกรณ์มหหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตตรกรรมการ

หหลักสูตร Director Certificatioon Program, สมาคมส่
ส
งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไไทย

ประเภทกรรมการรที่ขอแต่งตัง้

กกรรมการ

้
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังแรก

1 มกราคม 25559

้ าสุด
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังล่

1 มกราคม 25559

ระยะะเวลาการดํารรงตําแหน่ งกรรรมการ

4 เดือน

วาระะการดํารงตําแหน่ ง

ววาระที่ 1:
1 มกราคม 25559 – การประชชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 25559

ตําแหน่
แ งปัจจุบนั ในบริ
ใ ษทั

-

ตําแหน่
แ งอื่นในปัจจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริ
บ ษทั จดทะเบียยน
 กิจการและหน่นวยงานอื่น
จ
ยน
ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบี
 กิจการอื่นทีอ่ าาจทําให้เกิดควาามขัดแย้ง
ทางผลประโยชชน์ต่อบริษทั

กรรมการ
กรรมการสรรรหาและพิจารรณาค่าตอบแททน

ไไม่ม ี
1 แห่ง
- รองผูว้ า่ การรกิจการสังคม ทําหน้าทีโ่ ฆษกก, การไฟฟ้าฝายผลิ
า่
ตแห่งประะเทศไทย
ไไม่ม ี

ประสบการณ์
2556 – 2557
2555 – 2556
2554 – 2555

วิศวกรระดับ 13 สังกัดรองผูว้ า่ การพัฒนาธุรกิจ, การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ปฏิบตั งิ านทีบ่ ริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
วิศวกรระดับ 12 สังกัดรองผูว้ า่ การพัฒนาธุรกิจ, กฟผ. ปฏิบตั งิ านทีบ่ ริษทั กฟผ.
อินเตอร์เนชั ่นแนล จํากัด
ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยวิศวกรรมนิวเคลียร์, กฟผ.

ความชํานาญ / เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมศาสตร์, ธุรกิจผลิตไฟฟ้า, ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

ผลงานปี 2558 – มีนาคม 2559

-

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

การเข้าประชุม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
(เนื่องจากได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการมีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559)

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

คณะกรรมการบริษทั : 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 2 ครัง้ จาก 2 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 เพือ่ สนับสนุน
การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษทั
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้านทีจ่ าํ เป็ นต้องมี หรือขาดอยูใ่ น
คณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรูค้ วามชํานาญของคณะกรรมการ (Board
Skill Matrix)

เหตุผลที่สมควรได้รบั เลือกเป็ น
กรรมการ

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายสหรัฐ บุญโพธิภกั ดี กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายสหรัฐ บุญโพธิภกั ดี มีความรอบ
รูใ้ นด้านวิศวกรรม และธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็ นอย่างดี รวมถึงมีความเชี่ยวชาญด้าน
งานกิจการสังคมและสิง่ แวดล้อม และได้อุทศิ เวลาให้กบั การกํากับดูแลกิจการของ
บริษทั ซึ่งการได้รบั เลือกตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั

สิง่ ทีส่ ง่ มาาด้วยหมายเลขข 5

กรรมกาารที่เสนอใหห้ดาํ รงตําแแหน่ งอีก 1 วาระ

นายยกรศิษฏ์ ภัคโชตานนนท์
อายุ

557 ปี

สัญชชาติ

ไไทย

วุฒิกการศึกษา

วิศวกรรมศาสตตรบัณฑิต (วิศววกรรมเครือ่ งกลล), จุฬาลงกรณ์
ณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตตรกรรมการ

-

หลักสูตร Director
D
Certifiication Prograam, สมาคมส่งเเสริมสถาบันกรรรมการ
บริษทั ไทย
C
Direector Class, สมาคมส่
ส
งเสริมสสถาบันกรรมกาารบริษทั
หลักสูตร Chartered
ไทย
R Corporatee Leaders, สมมาคมส่งเสริมสถถาบันกรรมการรบริษทั
หลักสูตร Risk
ไทย
F
Stateements for Dirrectors, สมาคมส่งเสริมสถาบบัน
หลักสูตร Financial
กรรมการบบริษทั ไทย

ประเภทกรรมการรที่ขอแต่งตัง้

กกรรมการ

้
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังแรก

1 มกราคม 25558

้ าสุด
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังล่

1 มกราคม 25559

ระยะะเวลาการดํารรงตําแหน่ งกรรรมการ

4 เดือน

วาระะการดํารงตําแหน่ ง

ววาระที่ 1:
1 มกราคม 25559 – การประชชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 25559

ตําแหน่
แ งปัจจุบนั ในบริ
ใ ษทั

-

ตําแหน่
แ งอื่นในปัจจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริ
บ ษทั จดทะเบียยน

กรรมการ
กรรมการลงงทุน

ไไม่ม ี

 กิจการและหน่วยงานอื่น
ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

1 แห่ง
- รองผูว้ า่ การผลิตไฟฟ้า, การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
ไม่ม ี

ประสบการณ์
ม.ค. 2558 – ก.ค. 2558
2556 – 2558
2554 – 2556
2551 - 2554

กรรมการ, บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
รองผูว้ า่ การพัฒนาธุรกิจ, การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผูช้ ่วยผูว้ า่ การผลิตไฟฟ้า 3, กฟผ.
ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าบางปะกง, กฟผ.

ความชํานาญ / เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมศาสตร์, ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ผลงานปี 2558 – มีนาคม 2559

-

ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการลงทุน โดยพิจารณาข้อเสนอและความเสีย่ งในการลงทุน
โดยคํานึงถึงการเติบโตของบริษทั และประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
อุ ทิศ เวลาและให้ค วามสนใจกับ การกํ า กับ ดู แ ลของบริษัท อย่ า งเต็ ม ที่ ให้
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ และร่วมประชุมของบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

การเข้าประชุม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
(เนื่องจากได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการมีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษทั : 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
คณะกรรมการลงทุน: 2 ครัง้ จาก 2 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 และประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั เพือ่ สนับสนุน
การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษทั
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้านทีจ่ าํ เป็ นต้องมี หรือขาดอยูใ่ น
คณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรูค้ วามชํานาญของคณะกรรมการ (Board
Skill Matrix)

เหตุผลที่สมควรได้รบั เลือกเป็ น
กรรมการ

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ กลับ
เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ มี
ความรอบรู้ในด้านวิศวกรรม และธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมถึงมีประสบการณ์ ในการ
กํากับดูแลธุรกิจในเครือเป็ นอย่างดี และได้อุทศิ เวลาให้กบั การกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท ซึ่ง การได้ ร ับ เลือ กตัง้ ให้ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการอี ก 1 วาระ จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานและการลงทุนของบริษทั

สิง่ ทีส่ ง่ มาาด้วยหมายเลขข 5

กรรมกาารที่เสนอใหห้ดาํ รงตําแแหน่ งอีก 1 วาระ

นายยชนินทร์ เเชาวน์ นิรตศั
ตั ิ ย
อายุ

559 ปี

สัญชชาติ

ไไทย

วุฒิกการศึกษา

-

การอบรมหลักสูตตรกรรมการ

-

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณ
ณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), Univversity of MisssouriRolla, ประเทศสหรัฐอเมมริกา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), Universitty of Missouri--Rolla,
ประเทศสหหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Director
D
Certifiication Prograam, สมาคมส่งเเสริมสถาบันกรรรมการ
บริษทั ไทย
F
Stateements for Dirrectors (FSD), สมาคมส่งเสริริมสถาบัน
หลักสูตร Financial
กรรมการบบริษทั ไทย

ประเภทกรรมการรที่ขอแต่งตัง้

กกรรมการ

้
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังแรก

1 สิงหาคม 25558

้ าสุด
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังล่

1 สิงหาคม 25558

ระยะะเวลาการดํารรงตําแหน่ งกรรรมการ

9 เดือน

วาระะการดํารงตําแหน่ ง

ววาระที่ 1:
1 สิงหาคม 25558 – การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 25559

ตําแหน่
แ งปัจจุบนั ในบริ
ใ ษทั

-

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการลงงทุน
กรรมการกํากับดูแลกิจกาารและความรับผิผดชอบต่อสังคคม

ตําแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
 กิจการและหน่วยงานอื่น
ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

1 แห่ง
- กรรมการ, บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด
(มหาชน)
4 แห่ง
- กรรมการ, บริษทั กัลฟ์อเิ ล็คตริก จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ, บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด
- ประธานกรรมการ, บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
- กรรมการ, บริษทั บีแอลซีพ ี เพาเวอร์ จํากัด
ไม่ม ี

ประสบการณ์
2557 – 2558
2555 – 2557
2554 – 2555
2553 – 2554

รองผูว้ า่ การนโยบายและแผน, การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผูช้ ่วยผูว้ า่ การควบคุมระบบกําลังไฟฟ้า, กฟผ.
ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยควบคุมระบบกําลังไฟฟ้า, กฟผ.
ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยระบบควบคุมและป้องกัน, กฟผ.

ความชํานาญ / เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมศาสตร์, ธุรกิจผลิตไฟฟ้า, การบริหารจัดการองค์กร

ผลงานปี 2558 – มีนาคม 2559

-

-

ปฏิบตั ิหน้าทีก่ รรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการลงทุน กรรมการกํากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
วางกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ บริหารจัดการธุรกิจโดยยึดมั ่นกลยุทธ์ ด้านธุรกิจ
สังคม สิง่ แวดล้อม การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เพื่อ
สร้างผลตอบแทบอย่างยั ่งยืนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
สนับ สนุ น ในการสร้า งจิต สํา นึ ก ของการพัฒ นาอย่ า งยังยื
่ น ให้เ กิด อย่า งเป็ น
รูปธรรม
อุ ทิศ เวลาและให้ค วามสนใจกับ การกํ า กับ ดู แ ลของบริษัท อย่ า งเต็ ม ที่ ให้
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ และร่วมประชุมของบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

การเข้าประชุม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม
2558 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
(เนื่องจากได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการมีผล ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2558)

คณะกรรมการบริษทั : 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
คณะกรรมการลงทุน: 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม:
2 ครัง้ จาก 2 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษทั มีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก
1. คุณ สมบัติก ารเป็ น กรรมการตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุ ทศิ ให้กบั การ
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ
2. ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั เพือ่ สนับสนุ น
การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษทั
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้านทีจ่ าํ เป็ นต้องมี หรือขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรูค้ วามชํานาญของคณะกรรมการ (Board
Skill Matrix)

เหตุผลที่สมควรได้รบั เลือกเป็ น
กรรมการ

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายชนินทร์ เชาวน์นิรตั ศิ ยั กลับ
เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายชนินทร์ เชาวน์ นิรตั ศิ ยั มี
ความรอบรูใ้ นด้านวิศวกรรม และธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านระบบ
กําลังไฟฟ้า นอกจากนี้ นายชนินทร์ฯ ได้อุทศิ เวลาในการบริหารงานอย่างเต็มที่
และมีวสิ ยั ทัศน์ทจ่ี ะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างยังยื
่ น โดยบริหารจัดการ
องค์กรด้วยกลยุทธ์ท่มี ุ่งเน้นด้านธุรกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และอยู่บนพื้นฐานการ
กํา กับ ดูแ ลกิจการที่ดีแ ละการต่ อ ต้านคอร์ร ปั ชัน่ ซึ่ง การได้ร บั เลือ กตัง้ ให้ดํ า รง
ตําแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั
เป็ นอย่างยังยื
่ น

สิง่ ทีส่ ง่ มาาด้วยหมายเลขข 5

กรรมกาารที่เสนอใหห้ดาํ รงตําแแหน่ งอีก 1 วาระ

นายยชุนอิจิ ทาานากะ
อายุ

550 ปี

สัญชชาติ

ญีป่ นุ่

วุฒิกการศึกษา

วิศวกรรมศาสตตรมหาบัณฑิต ((วิศวกรรมโยธาาเกษตร), Kyushu Universityy
G
Graduate Schoool ประเทศญีปปุ่ น่

การอบรมหลักสูตตรกรรมการ
ประเภทกรรมการรที่ขอแต่งตัง้

ไไม่ม ี
กกรรมการ

้
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังแรก

1 พฤษภาคม 22557

้ าสุด
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังล่

1 พฤษภาคม 22557

ระยะะเวลาการดํารรงตําแหน่ งกรรรมการ

2 ปี

วาระะการดํารงตําแหน่ ง

ววาระที่ 1:
1 พฤษภาคม 22557 – การประะชุมสามัญผูถ้ ออหุ
ื น้ ประจําปี 22559

ตําแหน่
แ งปัจจุบนั ในบริ
ใ ษทั

-

ตําแหน่
แ งอื่นในปัจจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริ
บ ษทั จดทะเบียยน
 กิจการและหน่นวยงานอื่น
จ
ยน
ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบี
 กิจการอื่นทีอ่ าาจทําให้เกิดควาามขัดแย้ง
ทางผลประโยชชน์ต่อบริษทั

กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาแและพิจารณาค่าาตอบแทน

ไไม่ม ี
2 แห่ง
- ประธานเจ้าาหน้าทีบ่ ริหาร,, Diamond Geenerating Asiaa Limited
- กรรมการผูจ้ ดั การ, TEPDDIA Generatingg B.V.
ไไม่ม ี

ประสบการณ์
2555 – 2557

2551 - 2555

Power Project Development in Domestic Market, New Energy Business
Development Japan Team, New Energy & Power Generation Division,
Mitsubishi Corporation
ผูจ้ ดั การฝา่ ย, Jakarta Representative Office, Mitsubishi Corporation

ความชํานาญ / เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมศาสตร์, ธุรกิจผลิตไฟฟ้า, ตลาดไฟฟ้าต่างประเทศ,
การบริหารจัดการองค์กร

ผลงานปี 2558 – มีนาคม 2559

-

-

ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
 พิจารณาการสรรหากรรมการ และผู้บริหารทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมตาม
กระบวนการสรรหาของบริษทั เพือ่ นําเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
 พิจารณากลันกรองและให้
่
ขอ้ เสนอแนะสําหรับค่าตอบแทนของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
 พิจารณาแผนสืบทอดตําแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง
อุ ทิศ เวลาและให้ค วามสนใจกับ การกํ า กับ ดู แ ลของบริษัท อย่ า งเต็ ม ที่ ให้
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ และร่วมประชุมของบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี 2558 ถึงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559

-

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 เพือ่ สนับสนุน
การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษทั
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้านทีจ่ าํ เป็ นต้องมี หรือขาดอยูใ่ น
คณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรูค้ วามชํานาญของคณะกรรมการ (Board
Skill Matrix)

คณะกรรมการบริษทั : 15 ครัง้ จาก 15 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้
(คิดเป็ นร้อยละ 100)

เหตุผลที่สมควรได้รบั เลือกเป็ น
กรรมการ

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายชุนอิจิ ทานากะ กลับเข้าดํารง
ตําแหน่ งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายชุนอิจิ ทานากะ มีความรอบรูใ้ นด้าน
วิศวกรรม ธุรกิจผลิตไฟฟ้า การดําเนินธุรกิจไฟฟ้าในตลาดต่างประเทศ และการ
บริหารจัดการองค์กรในต่างประเทศ รวมถึงได้อุทศิ เวลาให้กบั การกํากับดูแล
กิจการของบริษทั ซึง่ การได้รบั เลือกตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการอีก 1 วาระ จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการลงทุนต่างประเทศของบริษทั เป็ นอย่างมาก

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
กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหน่งไม่เกิน 2 วาระ หรือ 6 ปี โดยให้เริม่ ตัง้ แต่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2559

