
 

 
 
 
 
 
นาย

อายุ

สญัช

วฒิุก

การ

ประ

ตาํแ

 
 

 

 

ประ
 

ควา
 

ข้อพิ

ยไพศาล  ม

 

ชาติ 

การศึกษา 

อบรมหลกัสตู

เภทกรรมการ

แหน่งอ่ืนในปัจ

กจิการทีเ่ป็นบ
กจิการทีไ่มใ่ชบ่

กจิการอื่นทีอ่า
ทางผลประโยช

สบการณ์ในร
2554 - 25

มชาํนาญ / เช่ี

พิพาททางกฎห

มหาพณัณา

ตรกรรมการ 

รท่ีขอแต่งตัง้ 

จจบุนั 

บรษิทัจดทะเบยี
บรษิทัจดทะเบี

าจทาํใหเ้กดิควา
ชน์ต่อบรษิทั 

ระยะ 5 ปีท่ีผ่าน
559 

ช่ียวชาญ 

หมาย 

กรรมก

าภรณ์ 

54

ไท

-
-

ไม

ก

 

ยน ไม

ยน 3 
-
-
-

ามขดัแยง้ ไม

 

นมา  
ที่
ที่
ที่
ที่
ผู้
 
ก

ไม

ารอิสระท่ีเ

4 ปี 

ทย 

- นิตศิาสตรม
- นิตศิาสตรบั

 

ม่ม ี

รรมการอสิระ 

ม่ม ี
 แห่ง 

ทีป่รกึษา, ก
ทีป่รกึษา, ก
กรรมการบริ

ม่ม ี

ทีป่รกึษา, บรษิทั
ทีป่รกึษา, กลุ่มบ
ทีป่รกึษา, บรษิทั
ทีป่รกึษา, บรษิทั
เ้ชีย่วชาญ, วฒุิ

กฎหมายธรุกจิ 

ม่มคีดคีวามใน

เสนอแต่งตั

มหาบณัฑติ (กฎ
บณัฑติ, จฬุาลง

กลุ่มบรษิทั ปิยส
กลุ่มบรษิทั วฟูีด
รษิทั / กรรมกา

ท กรนีโรด จาํก
บรษิทั เมโทร 
ท เบสทแ์ครอ์นิ
ท อเีอม็ซ ีจาํกดั
ฒสิภา, รฐัสภาแ

รอบ 5 ปีทีผ่า่น

ตัง้ใหม่ 

ฎหมายธุรกจิ), 
กรณ์มหาวทิยา

สมบตั ิ
ดส ์
ารตรวจสอบ, บ

กดั 

นเตอรเ์นชัน่แน
ด (มหาชน) 
และสภานิตบิญั

นมา 

สิง่ทีส่ง่มา

 จฬุาลงกรณ์มห
าลยั 

บรษิทั แมสเทค

ล (ประเทศไทย

ญญตั ิ

าดว้ยหมายเลข

หาวทิยาลยั  

คลิง้ส ์จาํกดั 

ย) จาํกดั 

ข 5 

 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 

 
การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ
ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพือ่สนบัสนุน
การดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอาย ุเพศ ความรู ้และความสามารถ 
4. องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยูใ่น

คณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ (Board 
Skill Matrix) 

  

เหตผุลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนในการเสนอให ้นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ ไดร้บัเลอืกเป็นกรรมการอสิระ
เขา้ใหม่ ซึง่นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ มคีุณสมบตักิรรมการตรงตามนิยามกรรมการ
อสิระทีบ่รษิทักําหนดไว ้มคีวามเป็นอิสระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่และฝ่ายบรหิาร มคีวาม
รอบรูใ้นดา้นกฎหมายธุรกจิ ซึง่จะสามารถช่วยใหก้ารกาํกบัดูแลกจิการของบรษิทัมคีวาม
เขม้แขง็ยิง่ขึน้ 

 
ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

ข้อกาํหนด คณุสมบติั 
ถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้และสดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง  ไมไ่ดถ้อืหุน้ใน

บรษิทั 
มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ในช่วง 2 ปีทีผ่า่นมา 

 

 เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน เป็นพนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ ไม่เป็น 

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืทีป่รกึษาทางกฎหมาย ไม่เป็น 

 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
 

ไมม่ ี

มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบักรรมการ, ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย  

ไมม่ ี
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ยอญัญา ขนั

 

ชาติ 

การศึกษา 

อบรมหลกัสตู

เภทกรรมการ

แหน่งอ่ืนในปัจ

กจิการทีเ่ป็นบ

กจิการทีไ่มใ่ชบ่

นัธวิทย ์

ตรกรรมการ 

รท่ีขอแต่งตัง้ 

จจบุนั 

บรษิทัจดทะเบยี

บรษิทัจดทะเบี

กรรมก

5

ไท

-

-

-

-

-

-

ก

 

ยน 1 
-

ยน 5 
-

การอิสระท่ี

5 ปี 

ทย 

- Ph. D. สาข
Business N

- Master of
ประเทศ, S
ประเทศสหร

- Master of S
of Business

- บญัชบีณัฑติ
 

หลกัสตูร A
สถาบนักรร
หลกัสตูร D
กรรมการบ
 

รรมการอสิระ 

 แห่ง 
ธนาคารเกยี

 ทีป่รึ
 แห่ง 

กระทรวงกา
 โรงง

ประ

 กรรม

สาธา

ท่ีเสนอแต่ง

ขาธุรกจิและกา
New York Univ
f Philosophy 
Stern School 
รฐัอเมรกิา  
Science (Hon
s New York U
ต, มหาวทิยาลั

Advanced Aud
รมการบรษิทัไท
Director Certific
รษิทัไทย  

ยรตนิาคนิ จาํกั

รกึษาและกรรม

ารคลงั 
งานยาสบู: กรร

ธานอนุกรรมกา

มการผูท้รงคณุ

ารณะ 

ตัง้ใหม่ 

ารเงนิระหว่างป
versity ประเทศ
 (MPhil) สาข
 of Busines

s.) สาขาการจั
University ประ
ยัธรรมศาสตร ์

it Committee 
ทย 
cation Progra

กดั (มหาชน) 

มการบรหิารควา

รมการรฐัวสิาหกิ

ารกาํกบัดา้นยุ

ณวฒุใินคณะกรร

สิง่ทีส่ง่มา

ประเทศ, Stern
ศสหรฐัอเมรกิา
ขาธุรกจิและการ
s New York

ดัการขนส่ง, S
เทศสหรฐัอเมริ
 

Program, สถา

m, สถาบนัสง่เ

ามเสีย่ง 

กจิ, ประธานกร

ทธศาสตรแ์ละบ

รมการนโยบาย

าดว้ยหมายเลข

n School of 
า 
รเงนิระหว่าง
k University 

Stern School 
รกิา 

าบนัสง่เสรมิ

สรมิสถาบนั

รรมการตรวจส

บรหิารความเสี

ยและกาํกบัการ

ข 5 

 

สอบ, 

สีย่ง 

รบรหิารหนี้



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 

 
 กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการประเมนิผลงานรฐัวสิาหกจิ 

 กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะ 
 - องคก์ารเภสชักรรม 

 กรรมการรฐัวสิาหกจิ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 - สาํนกังานรางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ
 กรรมการรางวลัคุณภาพแหง่ชาต ิ

 - สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) 
 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเพือ่ศกึษาปญัหาการกาํกบัดแูลสหกรณ์ 

 - มลูนิธศิาสตราจารยส์งัเวยีน อนิทรวชิยั (องคก์รการกุศล) 
 กรรมการ 

 
 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 
ไมม่ ี

  

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา  
 2553 - 2555 กรรมการบรษิทั, บรษิทั ทนุภทัร จาํกดั (มหาชน) 
 2551 – 2555 ทีป่รกึษาและกรรมการบรษิทั, บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
  

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ 

 

บญัช,ี การเงนิ, การตรวจสอบภายใน  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการปฏบิตัิ
หน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพือ่สนบัสนุน
การดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอาย ุเพศ ความรู ้และความสามารถ 
4. องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยูใ่น

คณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ (Board 
Skill Matrix) 

 

 

 

 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 

 
เหตผุลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนในการเสนอให ้นายอญัญา ขนัธวทิย ์ไดร้บัเลอืกเป็นกรรมการอสิระเขา้ใหม ่
ซึ่งนายอัญญา ขนัธวทิย์ มคีุณสมบตัิกรรมการตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บรษิัท
กําหนดไว ้มคีวามเป็นอสิระจากผู้ถอืหุน้รายใหญ่และฝ่ายบรหิาร มคีวามรอบรูใ้นด้าน
บญัชแีละการเงนิเป็นอยา่งด ีซึง่จะเป็นประโยชน์สาํหรบัการพจิารณาโครงการลงทนุอยา่ง
รอบคอบ และสามารถสรา้งการเตบิโตใหแ้ก่บรษิทัไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 
 
ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

ข้อกาํหนด คณุสมบติั 
ถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้และสดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง  ไมไ่ดถ้อืหุน้ใน

บรษิทั 
มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ในช่วง 2 ปีทีผ่า่นมา 

 

 เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน เป็นพนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ ไม่เป็น 

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืทีป่รกึษาทางกฎหมาย ไม่เป็น 

 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
 

ไมม่ ี

มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบักรรมการ, ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย  
 

ไมม่ ี
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53 ปี 

ญีปุ่น่ 
 

วศิวกรรมศา

ประเทศญีปุ่่

วศิวกรรมศา

ไมม่ ี

กรรมการ 

 สงิหาคม 255

 สงิหาคม 255

9 เดอืน 

วาระที ่1:  
 สงิหาคม 255

กรรมการ  
 

ไมม่ ี

2 แห่ง 
- รองกรรมกา

สาธารณูปโ
- กรรมการ, บ
ไมม่ ี

ห้ดาํรงตาํแ

าสตรมหาบณัฑิ

ปุน่ 
าสตรบณัฑติ, D

59  

59 

59 – การประชุ

ารผูจ้ดัการสาย
โภค, JERA Co
บรษิทั ผลติไฟ

แหน่งอีก 1 

ฑติ (วศิวกรรมไ

Doshisha Univ

มสามญัผูถ้อืหุน้

ยงานพฒันาธรุกิ
o., Inc. 
ฟ้าขนอม จาํกั

สิง่ทีส่ง่มา

 วาระ 

ไฟฟ้า), Doshis

versity ประเทศ

น้ประจาํปี 256

กจิต่างประเทศ

ดั 

าดว้ยหมายเลข

sha University

ศญีปุ่น่ 

60 

ศ กลุ่มพลงังาน

ข 5 

 

y  



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 

 
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา  

2555 – 2559 ผูจ้ดัการทัว่ไป กลุม่ปฏบิตักิาร สงักดัหน่วยงานธุรกจิระหวา่งประเทศ, Chubu 
Electric Power Company Inc. (CEPCO) 

2553 – 2555 ผูจ้ดัการทัว่ไป กลุม่ปฏบิตักิาร สงักดัศนูยก์ารบรหิารโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น, 
Chubu Electric Power Company Inc. (CEPCO) 

 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ 

 

 

วศิวกรรมศาสตร,์ การลงทนุต่างประเทศ, ธุรกจิผลติไฟฟ้า  

ผลงานปี 2559 – มีนาคม 2560 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมอย่างสมํ่ าเสมอ 
นอกจากน้ี ยงัสามารถใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ในดา้นการ
บริหารสินทรัพย์และด้านการลงทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ
หลกัการกาํกบัธรุกจิทีด่เีป็นสาํคญั 

  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 
  

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

  

การเข้าประชมุตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม  
2559 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2560  

การประชมุคณะกรรมการบรษิทัจาํนวนทัง้สิน้ 7 ครัง้:  
เขา้ประชมุ 7 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

  

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการปฏบิตัิ
หน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพือ่สนบัสนุน
การดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอาย ุเพศ ความรู ้และความสามารถ  
4. องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยูใ่น

คณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ (Board 
Skill Matrix) 

  

เหตผุลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พจิารณาแล้ว เหน็ชอบให้เสนอ นายฮโิรม ิซากากบิาระ กลบัเขา้
ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกี 1 วาระ เน่ืองจาก นายฮโิรม ิซากากบิาระ มคีวามรอบรู้
ในด้านวิศวกรรม และธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมถึงมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจ
ระหว่างประเทศเป็นอย่างด ีและได้คํานึงถึงหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ใีนการ
พจิารณาข้อเสนอต่างๆ ซึ่งการได้รบัเลือกตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอีก  1  
วาระ จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั 
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44 ปี 

ญีปุ่น่ 
 

พาณิชยศาสตร

ไมม่ ี

กรรมการ 

 กรกฎาคม 25

 กรกฎาคม 25

 ปี 10 เดอืน 

วาระที ่1:  
 กรกฎาคม 25

กรรมการ  
กรรมการลง
 

ไมม่ ี

แห่ง 
ผูจ้ดัการอาว
JERA Co., 

ไมม่ ี

ห้ดาํรงตาํแ

บณัฑติ, Wase

558  

558 

558 – การประ

งทนุ 

วโุส – ธุรกจิไฟ
 Inc. 

แหน่งอีก 1 

eda University

ชมุสามญัผูถ้อืห

ฟฟ้าต่างประเทศ

สิง่ทีส่ง่มา

 วาระ 

y ประเทศญีปุ่น่

หุน้ประจาํปี 25

ศ 1 กลุ่มพลงัง

าดว้ยหมายเลข

น 

560 

านสาธารณูปโ

ข 5 

 

ภค,  



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 

 
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา  

2558 – 2559 ผูจ้ดัการทัว่ไป-ฝา่ยพลงังานสาธารณูปโภคและโรงไฟฟ้า IPP, JERA Co., Inc. 
2556 – 2558 ผูจ้ดัการทัว่ไป-กลุ่มธุรกจิต่างประเทศ 2 ฝา่ยธรุกจิต่างประเทศ, JERA Co., Inc. 

 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ 

 

พาณิชยศาสตร,์ การลงทนุ, ธุรกจิผลติไฟฟ้า  
  

ผลงานปี 2559 – มีนาคม 2560 - ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการลงทุน โดยพจิารณาขอ้เสนอและความเสีย่งในการลงทุน
โดยคํานึงถงึการเตบิโตของบรษิทั ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และหลกัการกํากบั
ธุรกจิทีด่ ี 

- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับการกํากับดูแลของบริษัทอย่างเต็มที่ ให้
ความเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ รวมถงึร่วมประชุมของบรษิทัอย่าง
สมํ่าเสมอ 

  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 
  

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

การเข้าประชมุในปี 2559  
ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2560  

- การประชมุคณะกรรมการบรษิทัจาํนวนทัง้สิน้ 15 ครัง้:  

เขา้ประชมุ 15 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการลงทนุจาํนวนทัง้สิน้ 13 ครัง้ 

เขา้ประชมุ 13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
  

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการปฏบิตัิ
หน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพือ่สนบัสนุน
การดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอาย ุเพศ ความรู ้และความสามารถ  
4. องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยูใ่น

คณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ (Board 
Skill Matrix) 

  

เหตผุลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พจิารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายเคน มตัซึดะ กลบัเขา้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เน่ืองจาก นายเคน มตัซึดะ มีความรอบรู้ในด้าน
พาณิชยศาสตร์ รวมถงึมปีระสบการณ์ด้านการลงทุนและธุรกจิผลติไฟฟ้ามาเป็น
ระยะเวลานาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการทําธุรกจิและการลงทุนของบรษิทั 
นอกจากน้ี นายเคน มตัซดึะ ไดอุ้ทศิเวลาใหก้บัการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทั ซึง่
การไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
ผูถ้อืหุน้ และทาํใหก้ารลงทุนของเอก็โกมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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รงตาํแหน่งกร

แหน่ง 

ในบริษทั 

จจบุนั 

บรษิทัจดทะเบยี

นวยงานอื่น 
จดทะเบยีน 

าจทาํใหเ้กดิควา
ชน์ต่อบรษิทั 
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42 ปี 

ญีปุ่น่ 
 

วศิวกรรมศาสต

ไมม่ ี

กรรมการ 

25 เมษายน 25

25 เมษายน 25

3 ปี 

วาระที ่1:  
การประชมุสามั

กรรมการ  
กรรมการลง
 

ไมม่ ี

2 แห่ง 
- ผูอ้ํานวยกา
- กรรมการ, บ
ไมม่ ี

กรรมการ, บรษิั
ผูอ้ํานวยการฝา่

ห้ดาํรงตาํแ
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ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ 

 

วศิวกรรมศาสตร,์ การลงทนุต่างประเทศ, ธุรกจิผลติไฟฟ้า  

ผลงานปี 2559 – มีนาคม 2560 - ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการลงทุน โดยพจิารณาขอ้เสนอและความเสีย่งในการลงทุน
โดยคํานึงถงึการเตบิโตของบรษิทั ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และหลกัการกํากบั
ธุรกจิทีด่ ี 

- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับการกํากับดูแลของบริษัทอย่างเต็มที่ ให้
ความเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ รวมถงึร่วมประชุมของบรษิทัอย่าง
สมํ่าเสมอ 

  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 
  

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

  

การเข้าประชมุในปี 2559  
ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2560  

- การประชมุคณะกรรมการบรษิทัจาํนวนทัง้สิน้ 15 ครัง้:  

เขา้ประชมุ 15 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการลงทนุจาํนวนทัง้สิน้ 13 ครัง้ 

เขา้ประชมุ 13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
  

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ
ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพือ่สนบัสนุน
การดาํเนินงานตามกลยุทธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอาย ุเพศ ความรู ้และความสามารถ  
4. องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยูใ่น

คณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ (Board 
Skill Matrix) 

  

เหตผุลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ชอบใหเ้สนอ นายยาสุโอะ โอฮาช ิกลบัเขา้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการอกี 1 วาระ เน่ืองจาก นายยาสุโอะ โอฮาช ิมคีวามรอบรูใ้นดา้น
วศิวกรรม และธุรกจิผลติไฟฟ้า รวมถึงมปีระสบการณ์ในการบรหิารสนิทรพัย์ใน
ต่างประเทศเป็นอย่างด ีและไดอุ้ทศิเวลาใหก้บัการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั ซึง่
การไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
ผูถ้อืหุน้ และการเตบิโตของบรษิทัเป็นอยา่งยิง่ 
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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  
กรรมการอสิระสามารถดาํรงตําแหน่งไมเ่กนิ 2 วาระ หรอื 6 ปี โดยใหเ้ริม่ตัง้แต่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
2559 
  


