สิง่ ทีส่ ง่ มาาด้วยหมายเลขข 5

กรรมการอิสระที่เเสนอแต่งตัง้ ใหม่

นายยไพศาล มมหาพัณณาาภรณ์
อายุ

544 ปี

สัญชชาติ

ไททย

วุฒิกการศึกษา

- นิตศิ าสตรมมหาบัณฑิต (กฎฎหมายธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิ
ห ทยาลัย
- นิตศิ าสตรบับัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาาลัย

การอบรมหลักสูตตรกรรมการ

ไมม่มี

ประเภทกรรมการรที่ขอแต่งตัง้

กรรมการอิสระ

ตําแหน่
แ งอื่นในปัจจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริ
บ ษทั จดทะเบียยน
บ ษทั จดทะเบียน
 กิจการทีไ่ ม่ใช่บริ

ไมม่มี
3 แห่ง
- ทีป่ รึกษา, กกลุ่มบริษทั ปิ ยสสมบัติ
- ทีป่ รึกษา, กกลุ่มบริษทั วีฟูดดส์
- กรรมการบริริษทั / กรรมกาารตรวจสอบ, บบริษทั แมสเทคคลิง้ ส์ จํากัด
 กิจการอื่นทีอ่ าาจทําให้เกิดควาามขัดแย้ง ไมม่มี
ทางผลประโยชชน์ต่อบริษทั
ประสบการณ์ในรระยะ 5 ปี ที่ผ่านนมา
2554 - 25559

ทีป่ รึกษา, บริษทั กรีนโรด จํากกัด
ทีป่ รึกษา, กลุ่มบบริษทั เมโทร
ทีป่ รึกษา, บริษทั เบสท์แคร์อนนเตอร์
ิ
เนชั ่นแนล (ประเทศไทยย) จํากัด
ทีป่ รึกษา, บริษทั อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน)
ผูเ้ ชีย่ วชาญ, วุฒ
ฒิสิ ภา, รัฐสภาแและสภานิตบิ ญ
ญญั
ั ติ

ความชํานาญ / เชีชี่ยวชาญ

กกฎหมายธุรกิจ

ข้อพิ พาททางกฎหหมาย

ไมม่มคี ดีความในรอบ 5 ปี ทผ่ี า่ นนมา

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 5
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 ารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ ได้รบั เลือกเป็ นกรรมการอิสระ
เข้าใหม่ ซึง่ นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ มีคุณสมบัตกิ รรมการตรงตามนิยามกรรมการ
อิสระทีบ่ ริษทั กําหนดไว้ มีความเป็ นอิสระจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และฝ่ายบริหาร มีความ
รอบรูใ้ นด้านกฎหมายธุรกิจ ซึง่ จะสามารถช่วยให้การกํากับดูแลกิจการของบริษทั มีความ
เข้มแข็งยิง่ 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

กรรมกการอิสระทีที่เสนอแต่งตัง้ ใหม่

นายยอัญญา ขันั ธวิทย์
อายุ

55 ปี

สัญชชาติ

ไททย

วุฒิกการศึกษา

- Ph. D. สาขขาธุรกิจและกาารเงินระหว่างปประเทศ, Sternn School of
Business NNew York Univversity ประเทศศสหรัฐอเมริกา
- Master off Philosophy (MPhil) สาขขาธุรกิจและการรเงินระหว่าง
ประเทศ, SStern School of Business New Yorkk University
ประเทศสหรรัฐอเมริกา
- Master of SScience (Hons.) สาขาการจัดั การขนส่ง, SStern School
of Businesss New York UUniversity ประเทศสหรัฐอเมริริกา
- บัญชีบณ
ั ฑิตต, มหาวิทยาลัยั ธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตตรกรรมการ

-

ประเภทกรรมการรที่ขอแต่งตัง้
ตําแหน่
แ งอื่นในปัจจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริ
บ ษทั จดทะเบียยน

บ ษทั จดทะเบียน
 กิจการทีไ่ ม่ใช่บริ

หลักสูตร Advanced
A
Audit Committee Program, สถาาบันส่งเสริม
สถาบันกรรรมการบริษทั ไททย
หลักสูตร Director
D
Certificcation Program, สถาบันส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย

กรรมการอิสระ
1 แห่ง
- ธนาคารเกียยรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
 ทีป่ รึกษาและกรรมมการบริหารควาามเสีย่ ง
5 แห่ง
- กระทรวงกาารคลัง
 โรงงงานยาสูบ: กรรรมการรัฐวิสาหกิกิจ, ประธานกรรรมการตรวจสสอบ,
ประธานอนุกรรมกาารกํากับด้านยุทธศาสตร์และบบริหารความเสีสีย่ ง
 กรรมมการผูท้ รงคุณ
ณวุฒใิ นคณะกรรรมการนโยบายยและกํากับการรบริหารหนี้
สาธาารณะ

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 5

-

-

 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
องค์การเภสัชกรรม
 กรรมการรัฐวิสาหกิจ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 กรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ั
 อนุ กรรมการในคณะอนุกรรมการเพือ่ ศึกษาปญหาการกํ
ากับดูแลสหกรณ์
มูลนิธศิ าสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั (องค์กรการกุศล)
 กรรมการ

 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ม ี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
2553 - 2555
2551 – 2555

กรรมการบริษทั , บริษทั ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)
ทีป่ รึกษาและกรรมการบริษทั , บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

ความชํานาญ / เชี่ยวชาญ

บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบภายใน

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 และคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาทีส่ ามารถอุทศิ ให้กบั การปฏิบตั ิ
หน้าทีก่ 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)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 5
เหตุผลที่สมควรได้รบั เลือกเป็ น
กรรมการอิ สระ

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายอัญญา ขันธวิทย์ ได้รบั เลือกเป็ นกรรมการอิสระเข้าใหม่
ซึ่งนายอัญญา ขันธวิทย์ มีคุณสมบัติกรรมการตรงตามนิ ยามกรรมการอิสระที่บริษัท
กําหนดไว้ มีความเป็ นอิสระจากผู้ถอื หุน้ รายใหญ่และฝ่ายบริหาร มีความรอบรูใ้ นด้าน
บัญชีและการเงินเป็ นอย่างดี ซึง่ จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับการพิจารณาโครงการลงทุนอย่าง
รอบคอบ และสามารถสร้างการเติบโตให้แก่บริษทั ได้อย่างมันคงและยั
่
่งยืน

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

นายยฮิโรมิ ซาากากิบาระ
อายุ

553 ปี

สัญชชาติ

ญีป่ นุ่

วุฒิกการศึกษา

- วิศวกรรมศาาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไไฟฟ้า), Doshissha Universityy
ประเทศญีปุป่ นุ่
D
Univversity ประเทศศญีป่ นุ่
- วิศวกรรมศาาสตรบัณฑิต, Doshisha

การอบรมหลักสูตตรกรรมการ

ไไม่ม ี

ประเภทกรรมการรที่ขอแต่งตัง้

กกรรมการ

้
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังแรก

1 สิงหาคม 25559

้ าสุด
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังล่

1 สิงหาคม 25559

ระยะะเวลาการดํารรงตําแหน่ งกรรรมการ

9 เดือน

วาระะการดํารงตําแหน่ ง

ววาระที่ 1:
1 สิงหาคม 25559 – การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 25660

ตําแหน่
แ งปัจจุบนั ในบริ
ใ ษทั

กกรรมการ

ตําแหน่
แ งอื่นในปัจจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริ
บ ษทั จดทะเบียยน

ไไม่ม ี

 กิจการและหน่นวยงานอื่น
จ
ยน
ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบี
 กิจการอื่นทีอ่ าาจทําให้เกิดควาามขัดแย้ง
ทางผลประโยชชน์ต่อบริษทั

2 แห่ง
- รองกรรมกาารผูจ้ ดั การสายยงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศศ กลุ่มพลังงาน
สาธารณูปโโภค, JERA Coo., Inc.
- กรรมการ, บบริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัดั
ไไม่ม ี

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 5
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
2555 – 2559
2553 – 2555

ผูจ้ ดั การทัวไป
่ กลุม่ ปฏิบตั กิ าร สังกัดหน่วยงานธุรกิจระหว่างประเทศ, Chubu
Electric Power Company Inc. (CEPCO)
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ กลุม่ ปฏิบตั กิ าร สังกัดศูนย์การบริหารโรงไฟฟ้าพลังความร้อน,
Chubu Electric Power Company Inc. (CEPCO)

ความชํานาญ / เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมศาสตร์, การลงทุนต่างประเทศ, ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ผลงานปี 2559 – มีนาคม 2560

ปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ก รรมการ โดยอุ ทิศ เวลาในการเข้า ร่ ว มประชุ ม อย่ า งสมํ่ า เสมอ
นอกจากนี้ ยังสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ทงั ้ ในด้านการ
บริห ารสิน ทรัพ ย์แ ละด้ า นการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึง ประโยชน์ ข องผู้ถือ หุ้น และ
หลักการกํากับธุรกิจทีด่ เี ป็ นสําคัญ

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

การเข้าประชุมตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม
2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมคณะกรรมการบริษทั จํานวนทัง้ สิน้ 7 ครัง้ :
เข้าประชุม 7 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษทั มีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก
1. คุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาทีส่ ามารถอุทศิ ให้กบั การปฏิบตั ิ
หน้าทีก่ 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

คณะกรรมการด้ ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายฮิโรมิ ซากากิบาระ กลับเข้า
ดํารงตําแหน่ งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายฮิโรมิ ซากากิบาระ มีความรอบรู้
ในด้า นวิศ วกรรม และธุ ร กิจ ผลิต ไฟฟ้ า รวมถึง มีป ระสบการณ์ ใ นการทํา ธุ ร กิจ
ระหว่างประเทศเป็ นอย่างดี และได้คํานึงถึงหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นการ
พิจ ารณาข้อ เสนอต่ า งๆ ซึ่ง การได้ร บั เลือ กตัง้ ให้ดํา รงตํา แหน่ งกรรมการอีก 1
่ นของบริษทั
วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และการเติบโตอย่างยังยื

สิง่ ทีส่ ง่ มาาด้วยหมายเลขข 5

กรรมกาารที่เสนอใหห้ดาํ รงตําแแหน่ งอีก 1 วาระ

นายยเคน มัตซึดะ
อายุ

444 ปี

สัญชชาติ

ญีป่ นุ่

วุฒิกการศึกษา

พพาณิชยศาสตรบัณฑิต, Waseeda Universityy ประเทศญีป่ นุ่

การอบรมหลักสูตตรกรรมการ

ไไม่ม ี

ประเภทกรรมการรที่ขอแต่งตัง้

กกรรมการ

้
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังแรก

1 กรกฎาคม 25558

้ าสุด
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังล่

1 กรกฎาคม 25558

ระยะะเวลาการดํารรงตําแหน่ งกรรรมการ

1 ปี 10 เดือน

วาระะการดํารงตําแหน่ ง

ววาระที่ 1:
1 กรกฎาคม 25558 – การประชุมสามัญผูถ้ อื หหุน้ ประจําปี 25560

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
กรรมการลงงทุน

ไไม่ม ี
1 แห่ง
- ผูจ้ ดั การอาววุโส – ธุรกิจไฟฟฟ้าต่างประเทศศ 1 กลุ่มพลังงานสาธารณูปโภค,
JERA Co., Inc.
ไไม่ม ี

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 5
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
2558 – 2559
2556 – 2558

ผูจ้ ดั การทัวไป-ฝ
่
า่ ยพลังงานสาธารณูปโภคและโรงไฟฟ้า IPP, JERA Co., Inc.
ผูจ้ ดั การทัวไป-กลุ
่
่มธุรกิจต่างประเทศ 2 ฝา่ ยธุรกิจต่างประเทศ, JERA Co., Inc.

ความชํานาญ / เชี่ยวชาญ

พาณิชยศาสตร์, การลงทุน, ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ผลงานปี 2559 – มีนาคม 2560

-

-

ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการลงทุน โดยพิจารณาข้อเสนอและความเสีย่ งในการลงทุน
โดยคํานึงถึงการเติบโตของบริษทั ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และหลักการกํากับ
ธุรกิจทีด่ ี
อุ ทิศ เวลาและให้ค วามสนใจกับ การกํ า กับ ดู แ ลของบริษัท อย่ า งเต็ ม ที่ ให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ รวมถึงร่วมประชุมของบริษทั อย่าง
สมํ่าเสมอ

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
การเข้าประชุมในปี 2559
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
-

การประชุมคณะกรรมการบริษทั จํานวนทัง้ สิน้ 15 ครัง้ :
เข้าประชุม 15 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการลงทุนจํานวนทัง้ สิน้ 13 ครัง้
เข้าประชุม 13 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษทั มีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก
1. คุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาทีส่ ามารถอุทศิ ให้กบั การปฏิบตั ิ
หน้าทีก่ 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

คณะกรรมการด้ ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายเคน มัตซึดะ กลับเข้าดํารง
ตําแหน่ งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายเคน มัตซึดะ มีความรอบรู้ในด้า น
พาณิชยศาสตร์ รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการลงทุนและธุรกิจผลิตไฟฟ้ามาเป็ น
ระยะเวลานาน ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการทําธุรกิจและการลงทุนของบริษทั
นอกจากนี้ นายเคน มัตซึดะ ได้อุทศิ เวลาให้กบั การกํากับดูแลกิจการของบริษทั ซึง่
การได้รบั เลือกตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผูถ้ อื หุน้ และทําให้การลงทุนของเอ็กโกมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

สิง่ ทีส่ ง่ มาาด้วยหมายเลขข 5

กรรมกาารที่เสนอใหห้ดาํ รงตําแแหน่ งอีก 1 วาระ

นายยยาสุโอะ โโอฮาชิ
อายุ

442 ปี

สัญชชาติ

ญีป่ นุ่

วุฒิกการศึกษา

วิศวกรรมศาสตตรบัณฑิต (วิศววกรรมเครือ่ งกลล), Waseda University ประเเทศญีป่ นุ่

การอบรมหลักสูตตรกรรมการ

ไไม่ม ี

ประเภทกรรมการรที่ขอแต่งตัง้

กกรรมการ

้
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังแรก

225 เมษายน 25557 (ในการประะชุมสามัญผูถ้ อหุ
อื น้ ประจําปี 2557)

้ าสุด
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังล่

225 เมษายน 25557 (ในการประะชุมสามัญผูถ้ อหุ
อื น้ ประจําปี 2557)

ระยะะเวลาการดํารรงตําแหน่ งกรรรมการ

3 ปี

วาระะการดํารงตําแหน่ ง

ววาระที่ 1:
กการประชุมสามัญ
ั ผูถ้ อื หุน้ ประจจําปี 2557 – กการประชุมสามัญ
ั ผูถ้ อื หุน้ ประจจําปี 2560

ตําแหน่
แ งปัจจุบนั ในบริ
ใ ษทั

-

ตําแหน่
แ งอื่นในปัจจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริ
บ ษทั จดทะเบียยน
 กิจการและหน่นวยงานอื่น
จ
ยน
ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบี
 กิจการอื่นทีอ่ าาจทําให้เกิดควาามขัดแย้ง
ทางผลประโยชชน์ต่อบริษทั
ประสบการณ์ในรระยะ 5 ปี ที่ผ่านนมา
25557 – 2558
25554 – 2556

กรรมการ
กรรมการลงงทุน

ไไม่ม ี
2 แห่ง
- ผูอ้ ํานวยกาารฝา่ ยบริหารสินทรัพย์, Diam
mond Generatiing Asia Limited
- กรรมการ, บบริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัดั
ไไม่ม ี

กกรรมการ, บริษั
ษทั พัฒนาพลังงานธรรมชาติ
ง
จจํากัด
่ ฒนาธุรกิจ, Diamond Geenerating Asiaa Limited
ผูอ้ ํานวยการฝาายพั

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 5
ความชํานาญ / เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมศาสตร์, การลงทุนต่างประเทศ, ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ผลงานปี 2559 – มีนาคม 2560

-

-

ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการลงทุน โดยพิจารณาข้อเสนอและความเสีย่ งในการลงทุน
โดยคํานึงถึงการเติบโตของบริษทั ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และหลักการกํากับ
ธุรกิจทีด่ ี
อุ ทิศ เวลาและให้ค วามสนใจกับ การกํ า กับ ดู แ ลของบริษัท อย่ า งเต็ ม ที่ ให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ รวมถึงร่วมประชุมของบริษทั อย่าง
สมํ่าเสมอ

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี 2559
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

-

การประชุมคณะกรรมการบริษทั จํานวนทัง้ สิน้ 15 ครัง้ :
เข้าประชุม 15 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการลงทุนจํานวนทัง้ สิน้ 13 ครัง้
เข้าประชุม 13 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

คณะกรรมการด้ ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายยาสุโอะ โอฮาชิ กลับเข้าดํารง
ตําแหน่ งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายยาสุโอะ โอฮาชิ มีความรอบรูใ้ นด้าน
วิศวกรรม และธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมถึงมีประสบการณ์ ในการบริหารสินทรัพย์ใน
ต่างประเทศเป็ นอย่างดี และได้อุทศิ เวลาให้กบั การกํากับดูแลกิจการของบริษทั ซึง่
การได้รบั เลือกตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผูถ้ อื หุน้ และการเติบโตของบริษทั เป็ นอย่างยิง่

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

