สิง่ ทีส่ ง่ มาาด้วยหมายเลขข 5

กรรมกการอิสระทีที่เสนอแต่งตัง้ ใหม่

นายยพสุ โลหาารชุน
อายุ

58 ปี

สัญชชาติ

ไททย

วุฒิกการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สสาขาวิศวกรรมมศาสตร์อุตสาาหการและการรวิจยั การ
ดําเนินงาน, Virginia Polytechnic Instiitute and Staate University ประเทศ
ก
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญามหาบัณฑิต สาขาาวิศวกรรมอุตสสาหการ, Polytechnic Insttitute of
อ กา
New York ปประเทศสหรัฐอเมริ
- ปริญญาบัณ
ณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตตรกรรมการ

ห กสูตรผูบ้ ริหาารระดับสูง สถาาบันวิทยาการตตลาดทุน
หลั

ประเภทกรรมการรที่ขอแต่งตัง้

กรรมการอิสระ

ตําแหน่
แ งอื่นในปัจจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริ
บ ษทั จดทะเบียยน

1 แห่ง
- ประธานกรรรมการ, บริษทั บริหารและพั
พัฒนาเพื่อการออนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จํากัด
(มหาชน)

 กิจการทีไ่ ม่ใช่บริ
บ ษทั จดทะเบียน

4 แห่ง
- ปลัดกระทรววงอุตสาหกรรมม
- ประธานกรรรมการ, การนิคคมอุตสาหกรรมมแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรรมการ, ธนาคาารพัฒนาวิสาหกิกิจขนาดกลางแและขนาดย่อมแแห่ง
ประเทศไทยย
- ประธานกรรรมการ, บริษทั อ้อยและนํ้าตาาล จํากัด
 กิจการอื่นทีอ่ าาจทําให้เกิดควาามขัดแย้ง ไมม่มี
ทางผลประโยชชน์ต่อบริษทั
ประสบการณ์ในรระยะ 5 ปี ที่ผ่านนมา
2557
2559

อธิบดีกรมโรงงาานอุตสาหกรรมม, กระทรวงอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมส่งเสริริมอุตสาหกรรมม, กระทรวงอุตตสาหกรรม

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 5
ความชํานาญ / เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมศาสตร์

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 ารณาแล้วเห็นชอบในการเสนอให้ นายพสุ โลหารชุน ได้รบั เลือก
เป็ นกรรมการอิสระเข้าใหม่ ซึง่ นายพสุ โลหารชุน มีคุณสมบัตกิ รรมการตรงตามนิยาม
กรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดไว้ มีความเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และฝ่าย
บริหารซึง่ ทําให้นายพสุฯ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง นอกจากนี้ นายพสุฯ มีความรอบรูใ้ นด้านวิศวกรรม และการ
กํากับดูแลกิจการ ซึง่ จะช่วยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษทั ให้เข้มแข็งยิง่ 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

กกรรมการออิสระที่เสนนอให้ดาํ รงตตําแหน่ งอีก 1 วาระ

นางงนวลน้ อย ตรีรตั น์
อายุ

557 ปี

สัญชชาติ

ไไทย

วุฒิกการศึกษา

-

ปรัชญาดุษษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเศรษฐศาสตรร์, Australian NNational Univeersity
ประเทศอออสเตรเลีย
ปริญญามหหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาเศศรษฐกิจ, Austrralian National
University ประเทศออสเตตรเลีย
ปริญญาบัณ
ณฑิต (เกียรตินนิิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์, มหหาวิทยาลัยธรรมมศาสตร์

การอบรมหลักสูตตรกรรมการ

ไไม่ม ี

ประเภทกรรมการรที่ขอแต่งตัง้

กกรรมการอิสระ

้
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังแรก

1 กันยายน 25660

้ าสุด
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังล่

1 กันยายน 25660

ระยะะเวลาการดํารรงตําแหน่ งกรรรมการ

7 เดือน

วาระะการดํารงตําแหน่ ง

ววาระที่ 1:
1 กันยายน 25660 – การประชุชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 25661

ตําแหน่
แ งปัจจุบนั ในบริ
ใ ษทั

กกรรมการอิสระ,, กรรมการสรรรหาและพิจารณ
ณาค่าตอบแทนน และกรรมการรกํากับดูแล
กิจการและความมรับผิดชอบต่ออสังคม

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

ไไม่ม ี
1 แห่ง
- ผูอ้ ํานวยการร สถาบันเอเชียศึกษา และรอองศาสตราจารยย์ คณะเศรษฐศศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์
ณ์มหาวิทยาลัย

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 5
 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

ไม่ม ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
2551 - 2559

อนุ กรรมการวิจยั , คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

ความชํานาญ / เชี่ยวชาญ

เศรษฐศาสตร์ เอเชียศึกษา

ผลงานปี 2560 – มีนาคม 2561

ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอิส ระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยอุทศิ เวลาและให้
ความสนใจกับการกํากับดูแลของบริษทั อย่างเต็มที่ เข้าร่วมประชุมของบริษทั
อย่ างสมํ่าเสมอ รวมถึงให้ค วามเห็นและข้อ เสนอแนะอย่ างรอบคอบและเป็ น
ประโยชน์ โดยคํ า นึ ง ถึง ประโยชน์ ข องผู้ถือ หุ้น ผลกระทบที่ม ีต่ อ ผู้มีส่ ว นได้
ส่วนเสีย และอยู่บนพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาล

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
การเข้าประชุมตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน
2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
-

การประชุมคณะกรรมการบริษทั จํานวนทัง้ สิน้ 6 ครัง้ :
เข้าประชุม 6 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจํานวนทัง้ สิน้ 6 ครัง้ :
เข้าประชุม 6 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมจํานวน
ทัง้ สิน้ 3 ครัง้ :
เข้าประชุม 3 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

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นางนวลน้อย ตรีรตั น์ กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ เนื่องจาก นางนวลน้อย ตรีรตั น์ มีความ
รอบรูใ้ นด้านเศรษฐศาสตร์ และเอเชียศึกษา ซึง่ จะช่วยสนับสนุนแผนกลยุทธ์ดา้ น

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 5
การลงทุนของเอ็กโกทีจ่ ะขยายการลงทุนไปยังภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้
นางนวลน้อย ตรีรตั น์ ได้อุทศิ เวลาให้กบั การกํากับดูแลกิจการของบริษทั อย่าง
เต็มที่ และให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ โดยคํานึงถึงหลักการกําดับดูแ ลกิจการที่ดีเป็ น
สําคัญ ซึ่งการได้รบั เลือกตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และสร้างการเติบโตอย่างยั ่งยืนให้แก่บริษทั
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

กกรรมการออิสระที่เสนนอให้ดาํ รงตตําแหน่ งอีก 1 วาระ

นายยบดินทร์ รัศมีเทศ
อายุ

551 ปี

สัญชชาติ

ไไทย

วุฒิกการศึกษา

-

ปรัชญาดุษษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการจัดการเททคโนโลยี, Vanderbilt University
ประเทศสหหรัฐอเมริกา
ปริญญามหหาบัณฑิต สาขาการจัดการ, NNorth Carolinaa State Univerrsity
ประเทศสหหรัฐอเมริกา
ปริญญาบัณ
ณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, Univversity of Miam
mi ประเทศ
สหรัฐอเมริริกา

การอบรมหลักสูตตรกรรมการ

ไไม่ม ี

ประเภทกรรมการรที่ขอแต่งตัง้

กกรรมการอิสระ

้
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังแรก

227 ตุลาคม 25660

้ าสุด
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังล่

227 ตุลาคม 25660

ระยะะเวลาการดํารรงตําแหน่ งกรรรมการ

6 เดือน

วาระะการดํารงตําแหน่ ง

ววาระที่ 1:
227 ตุลาคม 25660 – การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 25661

ตําแหน่
แ งปัจจุบนั ในบริ
ใ ษทั

-

ตําแหน่
แ งอื่นในปัจจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริ
บ ษทั จดทะเบียยน

ไไม่ม ี

 กิจการและหน่นวยงานอื่น
จ
ยน
ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบี

8
-

กรรมการอิสระ, กรรมการรสรรหาและพิจจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการรและความรับผิดิ ชอบต่อสังคมม

แห่ง
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์
กรรมการบริริหาร, บริษทั อินโฟไมนิ่ง จํากักด
หัวหน้างานนส่วนของประเททศไทยในโครงการ Bright Annimal, โครงการรกรอบ

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 5

-

 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
2545 - 2559
2558
2556 – 2558

แผนงานเพือ่ การวิจยั และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ฉบับที่ 7 สําหรับกลุม่
ประเทศ EU (FP7)
ผูจ้ ดั การโครงการเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการการพัฒนาชุมชนแห่งข้อมูล
(i-Community), กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ผูจ้ ดั การโครงการจัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าให้พน้ื ทีท่ าํ กินทางการเกษตร, การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ผูจ้ ดั การโครงการกลยุทธ์เกษตรอินทรียข์ องประเทศไทย, สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ผูจ้ ดั การโครงการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรในตลาดในและต่างประเทศ และ
โครงการขยายผลการดําเนินงานแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยอาหารของ
อาเซียน, สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ผูจ้ ดั การโครงการการพัฒนาชุมชนแห่งข้อมูล (i-Community), สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)

ไม่ม ี

หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดี,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองอธิการบดี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

ความชํานาญ / เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ

ผลงานปี 2560 – มีนาคม 2561

ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอิส ระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสนใจกับ
การกํากับดูแลกิจการ โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
มีมุมมองทีท่ นั สมัย และสามารถใช้ความรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านการจัดการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่การดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

การเข้าประชุมตัง้ แต่วนั ที่ 27 ตุลาคม
2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

-

การประชุมคณะกรรมการบริษทั จํานวนทัง้ สิน้ 5 ครัง้ : เข้าประชุม 4 ครัง้ (คิดเป็ น
ร้อยละ 80)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 5
-

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจํานวนทัง้ สิน้ 4 ครัง้ :
เข้าประชุม 3 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 75)
การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมจํานวน
ทัง้ สิน้ 2 ครัง้ : เข้าประชุม 1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 50)

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

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายบดินทร์ รัศมีเทศ กลับเข้า
ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ เนื่องจากความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญด้าน
การจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศของ นายบดินทร์ รัศมีเทศ จะช่วยสนับสนุ น
กลยุทธ์ต่ างๆ ในการดําเนิ น ธุร กิจของบริษัทให้บรรลุ ต ามเป้ า หมาย รวมถึงให้
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง และให้คาํ แนะนําและ
กํา กับ ดู แ ลเรื่อ งธรรมภิบ าลเทคโนโลยีส ารสนเทศในองค์ก ร ดัง นัน้ การได้ร ับ
เลือกตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ จะช่วยทําให้เอ็ก โกมีการ
พัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในทุกภาคส่วน

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

กรรมการทีที่เสนอแต่งงตัง้ ใหม่

นายยวิฑูรย์ กุลลเจริญวิรตน์
ตั
อายุ

559 ปี

สัญชชาติ

ไไทย

วุฒิกการศึกษา

- ปริญญามหาาบัณฑิต สาขาาวิศวกรรมความปลอดภัย, มหหาวิทยาลัยเกษษตรศาสตร์
ณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญามหาาบัณฑิต สาขาาวิศวกรรมขนสส่ง, จุฬาลงกรณ์
ณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา, มหหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ย
- ปริญญาบัณ

การอบรมหลักสูตตรกรรมการ

-

ประเภทกรรมการรที่ขอแต่งตัง้
ตําแหน่
แ งอื่นในปัจจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริ
บ ษทั จดทะเบียยน

หลักสูตร Director
D
Certificcation Program
m, สมาคมส่งเสสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
R of Chairm
man Program, สมาคมส่งเสริมมสถาบัน
หลักสูตร Role
กรรมการบริษทั ไทย

กกรรมการ
1 แห่ง
- กรรมการ, บบริษทั ผลิตไฟฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิดิง้ จํากัด (มหาาชน)
(ยืน่ หนังสือลลาออกโดยมีผลลวันที่ 6 เมษายน 2561)

 กิจการและหน่นวยงานอื่น
จ
ยน
ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบี

2 แห่ง
- ประธานกรรรมการ, การไฟฟฟ้าฝา่ ยผลิตแหห่งประเทศไทยย
- อธิบดีกรมธุธรกิจพลังงาน, กกระทรวงพลังงงาน

 กิจการอื่นทีอ่ าาจทําให้เกิดควาามขัดแย้ง
ทางผลประโยชชน์ต่อบริษทั

1 แห่ง
- กรรมการ, บบริษทั ผลิตไฟฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิดิง้ จํากัด (มหาาชน)
(ยืน่ หนังสือลลาออกโดยมีผลลวันที่ 6 เมษายน 2561)

ประสบการณ์ในรระยะ 5 ปี ที่ผ่านนมา
2558 – 5 เม.ย. 2561
2558 – 21 ก.พ. 2561
25555 – 2556

กกรรมการ, บริษั
ษทั ผลิตไฟฟ้ารราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด (มหาชน))
กกรรมการ, การไไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไททย
้ องกันและบรรเทาผล
ทีป่ รึกษาประจําาคณะกรรมาธิการการป
ก
น
ลกระทบจากภัยั ธรรมชาติ
แและสาธารณภัย,
ย สภาผูแ้ ทนราาษฎร

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 5
2546 – 2556

กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย, กระทรวงอุตสาหกรรม

ความชํานาญ / เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมศาสตร์และธุรกิจพลังงาน

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปีทผ่ี 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)

เหตุผลที่สมควรได้รบั เลือกเป็ น
กรรมการ

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบในการเสนอให้นายวิฑรู ย์ กุลเจริญวิรตั น์
ได้ ร ับ เลือ กเป็ น กรรมการเข้า ใหม่ แ ทนกรรมการที่ค รบวาระ ซึ่ง นายวิฑู ร ย์
กุลเจริญวิรตั น์ มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษทั กําหนดไว้ มีความรอบรูด้ ้าน
วิศวกรรม และธุรกิจพลังงาน ซึง่ จะช่วยสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจของบริษทั ให้
เติบโตยิง่ ขึน้

สิง่ ทีส่ ง่ มาาด้วยหมายเลขข 5

กรรมกาารที่เสนอใหห้ดาํ รงตําแแหน่ งอีก 1 วาระ

นายยวิศกั ด์ ิ วัฒนศั
ฒ พท์
อายุ

558 ปี

สัญชชาติ

ไไทย

วุฒิกการศึกษา

- ปริญญามหาาบัณฑิต สาขาารัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบั
น ณฑิตพัฒนบบริหาร
ศาสตร์
ณฑิต สาขาบริหหารธุรกิจ (การจจัดการ),
- ปริญญาบัณ
มหาวิทยาลัยั สุโขทัยธรรมาาธิราช
ณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา, มหหาวิทยาลัยขอนนแก่น
- ปริญญาบัณ

การอบรมหลักสูตตรกรรมการ

ไไม่ม ี

ประเภทกรรมการรที่ขอแต่งตัง้

กกรรมการ

้
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังแรก

1 มกราคม 25661

้ าสุด
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครังล่

1 มกราคม 25661

ระยะะเวลาการดํารรงตําแหน่ งกรรรมการ

4 เดือน

วาระะการดํารงตําแหน่ ง

ววาระที่ 1:
1 มกราคม 25661 – การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 25661

ตําแหน่
แ งปัจจุบนั ในบริ
ใ ษทั

กกรรมการ และกกรรมการกํากับดู
บ แลกิจการและความรับผิดชอบต่
ช อสังคม

ตําแหน่
แ งอื่นในปัจจจุบนั
 กิจการทีเ่ ป็ นบริ
บ ษทั จดทะเบียยน

ไไม่ม ี

 กิจการและหน่นวยงานอื่น
จ
ยน
ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบี

1 แห่ง
- ผูต้ รวจราชกการ กระทรวงพพลังงาน

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 5
 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
พ.ย.2557 – ก.ย. 2560
ก.ย. 2557 – พ.ย. 2557
ธ.ค. 2551 – ส.ค. 2557

ไม่ม ี

รองอธิบดี กรมธุรกิจพลังงาน, กระทรวงพลังงาน
ผูอ้ ํานวยการกองแผนงาน ธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน, กระทรวงพลังงาน
ผูอ้ ํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์ ธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน,
กระทรวงพลังงาน

ความชํานาญ / เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจพลังงาน และบริหารธุรกิจ

ผลงานปี 2560 – มีนาคม 2561

ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่ อ สัง คม โดยอุ ทิศ เวลาให้แ ก่ ก ารกํ า กับ ดูแ ลกิจการอย่ า งเต็ม ที่ และเข้า
ประชุมของบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ อีกทัง้ ยังให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่
เป็ นประโยชน์ในด้านธุรกิจพลังงาน โดยให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็ นไปตามขัน้ ตอนการดําเนินงานที่
โปร่งใส และเป็ นธรรมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝา่ ย

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจํานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด

ไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

การเข้าประชุมตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั จํานวนทัง้ สิน้ 2 ครัง้ :
เข้าประชุม 2 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
จํานวนทัง้ สิน้ 1 ครัง้ :
เข้าประชุม 1 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
สนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษทั
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้านทีจ่ าํ เป็ นต้องมี หรือขาดอยู่
ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรูค้ วามชํานาญของคณะกรรมการ
(Board Skill Matrix)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 5
เหตุผลที่สมควรได้รบั เลือกเป็ น
กรรมการ

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายวิศกั ดิ ์ วัฒนศัพท์ กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายวิศกั ดิ ์ วัฒนศัพท์ มีความรอบรู้
ในด้านวิศวกรรม และมีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานมาอย่างยาวนาน อีกทัง้ ยัง
เห็นความสําคัญของการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนัน้
การได้รบั เลือกตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการวางกลยุทธ์ในการลงทุนของบริษทั และทําให้บริษทั มีการเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั ่งยืน

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
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