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 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา  

2560 – 2561  
 

2558 
 

2556 – 2558 

Senior Capacity Development Consultant องคก์รความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศของเยอรมนั (GIZ) 
ผูต้รวจเงนิแผ่นดนิภาค 5 (นกัวชิาการตรวจเงนิแผ่นดนิ) สาํนกังานการตรวจเงนิ
แผ่นดนิ (สตง.) 
กรรมการบรหิาร และกรรมการตรวจสอบ สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี (AIT) 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ บญัช ีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการพฒันาบุคลากร  

ผลงานปี 2561 – กมุภาพนัธ ์2562 ปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานกรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยอุทศิ
เวลาและใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาของบรษิทัอย่างเตม็ที ่เขา้ร่วมประชุมของ
บรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ รวมถงึใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะอย่างรอบด้านและ
เป็นประโยชน์ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถอืหุ้น ผลกระทบทีม่ต่ีอผู้มสี่วนได้
สว่นเสยี และอยู่บนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
 

การเข้าประชมุตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2561 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2562  

- การประชมุคณะกรรมการบรษิทัจาํนวนทัง้สิน้ 14 ครัง้:  
เขา้ประชมุ 14 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวนทัง้สิน้ 17 ครัง้:  
เขา้ประชมุ 17 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ
ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพือ่
สนบัสนุนการดาํเนินงานตามกลยทุธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอาย ุเพศ ความรู ้สญัชาต ิเชือ้ชาต ิ
และความสามารถ  

4. องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่
ในคณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix) 

เหตผุลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ชอบใหเ้สนอ นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์
กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระอกี 1 วาระ เน่ืองจาก นางจารุวรรณ เรอืง
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สวสัดพิงศ ์มคีวามรอบรูใ้นดา้นบญัชแีละการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบ
ภายใน รวมถงึใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ร่วมการอบรมเพือ่พฒันาความรูใ้นดา้น
ต่างๆ เพือ่นํามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมต่อการกาํกบัดแูลองคก์ร อกีทัง้ ยงัอุทศิเวลา
ให้กบัการกํากบัดูแลกิจการของบรษิัทอย่างเต็มที่ นอกจากน้ี  นางจารุวรรณ 
เรอืงสวสัดพิงศ ์ยงัใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระ เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
แ ล ะ ใ ห้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์  โ ด ย คํ า นึ ง ถึ ง 
ความโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการได้ร ับ
เลอืกตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอสิระอกี  1  วาระ จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผู้
ถอืหุน้ และสรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่บรษิทั 

 
 
ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

ข้อกาํหนด คณุสมบติั 
ถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้และสดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง  ไมไ่ดถ้อืหุน้ในบรษิทั 
มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ในช่วง 2 ปีทีผ่า่นมา 

 

 เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน เป็นพนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ ไมเ่ป็น 

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืทีป่รกึษาทางกฎหมาย ไมเ่ป็น 

 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
 

ไมม่ ี

มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบักรรมการ, ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย  

ไมม่ ี
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ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ วศิวกรรมศาสตร ์ธุรกจิพลงังาน การควบคุมภายใน และการวางแผนกลยุทธ ์

ผลงานปี 2561 – กมุภาพนัธ ์2562 ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ และกรรมการลงทุน โดยอุทศิเวลาในการเขา้ร่วมประชุม
อย่างสมํ่าเสมอ และใหค้วามสาํคญักบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทั โดยคาํนึงถงึ
ผลกระทบต่อบรษิัทและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกภาคส่วน ด้วยความเป็นธรรม 
โปร่งใส และคํานึงถึงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ นายนิกูลฯ 
สามารถใชค้วามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นธุรกจิพลงังานในการใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็น
ประโยชน์แก่การดาํเนินธรุกจิของบรษิทั  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 
 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

การเข้าประชมุตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 
2561 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2562  

- การประชมุคณะกรรมการบรษิทัจาํนวนทัง้สิน้ 10 ครัง้:  
เขา้ประชมุ 10 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการลงทนุจาํนวนทัง้สิน้ 9 ครัง้: 
เขา้ประชมุ 9 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ
ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพือ่
สนบัสนุนการดาํเนินงานตามกลยทุธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอาย ุเพศ ความรู ้สญัชาต ิเชือ้ชาต ิ
และความสามารถ  

4. องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่
ในคณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix) 

เหตผุลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ชอบใหเ้สนอ นายนิกูล ศลิาสุวรรณ กลบัเขา้
ดํ า รงตํ าแหน่งกรรมการอีก   1  วาระ  เ น่ื องจาก เ ป็นผู้มีความรู้ด้ าน
วศิวกรรมศาสตร ์มปีระสบการณ์ดา้นธรุกจิพลงังานในองคก์รชัน้นําเป็นเวลานาน 
จงึมคีวามรูค้วามสามารถในธุรกจิพลงังานเป็นอย่างด ีดงันัน้ การไดร้บัเลอืกตัง้
ใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะชว่ยทาํใหเ้อก็โกดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและมัน่คง และก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยีในทกุภาคสว่น  
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หลกัสตูร Direc
บรษิทัไทย 

กรรมการ 

 ตุลาคม 2561

 ตุลาคม 2561

6 เดอืน 

วาระที ่1:  
 ตุลาคม 2561

กรรมการ และก

ไมม่ ี

2 แห่ง 
รองผูว้า่การ
กรรมการ บ

ไมม่ ี

ห้ดาํรงตาํแ

หาบณัฑติ สาข
ถาบนับณัฑติพั
ณฑติ สาขาวศิว
คโนโลยพีระจอ

tor Certificatio

  

 

 – การประชมุ

กรรมการสรรหา

รยทุธศาสตร ์กา
บรษิทั ผลติไฟฟ้

แหน่งอีก 1 
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ารไฟฟ้าฝา่ยผ
ฟ้าและน้ําเยน็ จ

สิง่ทีส่ง่มา

 วาระ 

ศาสตร ์(การจดั
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เกยีรตนิิยม)  

มาคมสง่เสรมิส

นประจาํปี 2562

คา่ตอบแทน  

ลติแหง่ประเทศ
จาํกดั 

าดว้ยหมายเลข

ดการภาครฐัแล

สถาบนักรรมกา

2 

ศไทย 

ข 5 

ะ
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา  

2560 – 2561 
2559 – 2560  
2556 – 2559  

รองผูว้า่การนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
ผูช่้วยผูว้า่การบาํรงุรกัษาระบบขนสง่ การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
ผูอ้ํานวยการฝา่ยจดัการธุรกจิสายงานระบบสง่ การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศ
ไทย 

 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ 

 

วศิวกรรมศาสตร ์ธุรกจิพลงังาน และนวตักรรม 

ผลงานปี 2561 – กมุภาพนัธ ์2562 ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดย
ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลของบริษัท การพฒันาบุคลากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมถงึใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตัิงานของคณะผูบ้รหิาร โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยีทุก
ภาคสว่น และอยู่บนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

การเข้าประชมุตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 
2561 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2562  

- การประชมุคณะกรรมการบรษิทัจาํนวนทัง้สิน้ 5 ครัง้:  
เขา้ประชมุ 3 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 60) 

- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจาํนวนทัง้สิน้ 4 
ครัง้: เขา้ประชมุ 3 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 75) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ
ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพือ่
สนบัสนุนการดาํเนินงานตามกลยทุธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอาย ุเพศ ความรู ้สญัชาต ิเชือ้ชาต ิ 
และความสามารถ  

4. องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่
ในคณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix) 

เหตผุลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการได้พจิารณาแลว้ เหน็ชอบให้เสนอ นายพฒันา แสงศรโีรจน์ 
กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เน่ืองจาก นายพฒันา แสงศรี
โรจน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ การ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม และการบริหารจดัการองค์กร และการพฒันา
บุคลากร โดยแสดงความเหน็และใหข้อ้เสนอแนะอยู่บนหลกัการทาํงานจรงิ
ตามกรอบของการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 

ดําเนินงานของบรษิทั ซึ่งการได้รบัเลอืกตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอีก 
1  วาระ จะทาํใหบ้รษิทัเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื และบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์
ของบรษิทัไดอ้ย่างสมบรูณ์ 
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ปรญิญาบณัฑติ

- หลกัสู

กรรมก

- หลกัสู

กรรมก

กรรมการ 

 ตุลาคม 2560

 ตุลาคม 2560

 ปี 6 เดอืน 

วาระที ่1:  
 ตุลาคม 2560
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ต สาขาวศิวกรร

สตูร Director C
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0 

0 – การประชมุ
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา  

2559 – 2560  
2559 – 2560  
2558 – 2559 
2556 – 2558  

รองผูว้า่การพฒันาธุรกจิ การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
กรรมการ บรษิทั EGAT Diamond Service Co., Ltd. 
ผูช่้วยผูว้า่การธรุกจิบาํรงุรกัษา การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
ผูอ้ํานวยการฝา่ยโรงงานและอะไหล ่การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ วศิวกรรมศาสตร ์ธุรกจิพลงังาน และ CSR 

ผลงานปี 2561 – กมุภาพนัธ ์2562 ปฏบิตัิหน้าที่กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการกํากบัดูแลกจิการและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยอุทศิเวลาใหแ้ก่การกํากบั
ดแูลกจิการ การปลูกฝงัแนวคดิเชงินวตักรรมภายในองคก์ร การพฒันาบุคลากร
ให้พร้อมรบักับสถานการณ์ปจัจุบันและอนาคต รวมถึงให้คําแนะนําแก่คณะ
ผู้บริหารในการประกอบธุรกิจอย่างเต็มที่ และเข้าประชุมอย่างสมํ่ าเสมอ 
นอกจากน้ี นายจกัษก์รชิฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการเตบิโตของบรษิทัอย่างยัง่ยนื 
รวมถงึใหค้วามใส่ใจต่อการดูแลชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยพจิารณาการ
ดําเนินงานของฝ่ายบรหิารโดยคํานึงถงึผลกระทบต่อบรษิทัและผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยีทกุภาคสว่นอยา่งสมํ่าเสมอ  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

การเข้าประชมุตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2561 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2562  

- การประชมุคณะกรรมการบรษิทัจาํนวนทัง้สิน้ 14 ครัง้:  
เขา้ประชมุ 14 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการลงทนุจาํนวนทัง้สิน้ 13 ครัง้: 
เขา้ประชมุ 13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม
จาํนวนทัง้สิน้ 5 ครัง้: เขา้ประชุม 5 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ
ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพือ่
สนบัสนุนการดาํเนินงานตามกลยทุธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอาย ุเพศ ความรู ้สญัชาต ิเชือ้ชาต ิ
และความสามารถ  

4. องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่
ในคณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix) 
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เหตผุลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการได้พจิารณาแลว้ เหน็ชอบใหเ้สนอ นายจกัษ์กรชิ พบิูลยไ์พโรจน์ 
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายจกัษ์กริช พิบูลย์
ไพโรจน์ มคีวามรอบรูใ้นดา้นวศิวกรรม และมปีระสบการณ์ในธุรกจิพลงังานมา
อย่างยาวนาน และสามารถใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าว ในการให้
ข้อเสนอแนะที่เ ป็นประโยชน์แก่การดําเนินธุรกิจของบริษัท  ทัง้ยังเห็น
ความสาํคญัของการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง การสรา้งสรรคง์านนวตักรรม 
การดําเนินธุรกจิตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี และการดูแลชุมชน สงัคม
และสิง่แวดลอ้มเป็นอย่างยิง่ ดงันัน้ การไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการ
อกี  1  วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์ในการลงทุนของบรษิทั 
และบรหิารจดัการบรษิทัใหเ้ตบิโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
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ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา  

2555 – 2557  
  

Power Project Development in Domestic Market, New Energy Business 
Development Japan Team, New Energy & Power Generation Division, 
Mitsubishi Corporation 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ วศิวกรรมศาสตร ์ธุรกจิไฟฟ้าและพลงังาน ธรุกจิต่างประเทศ และการวางแผน 
กลยทุธ ์ 

ผลงานปี 2561 – กมุภาพนัธ ์2562 ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
โดยพจิารณาการสรรหากรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
ตามกระบวนการสรรหาของบรษิทัอยา่งโปรง่ใสและเป็นธรรม รวมถงึให้
ความสาํคญักบัแผนสบืทอดตาํแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่ใหเ้กดิความ
ต่อเน่ืองในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั นอกจากน้ี ยงัอุทศิเวลาในการเขา้ประชุม
และพจิารณาใหค้วามเหน็ตามกรอบธรรมาภบิาลและคาํนึงถงึผลประโยชน์ของ
บรษิทัและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกภาคสว่น  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

การเข้าประชมุตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2561 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2562  

- การประชมุคณะกรรมการบรษิทัจาํนวนทัง้สิน้ 14 ครัง้:  
เขา้ประชมุ 14 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจาํนวนทัง้สิน้ 9 ครัง้:
เขา้ประชมุ 8 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 88) 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถ
อุทศิใหก้บัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพือ่
สนบัสนุนการดาํเนินงานตามกลยทุธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอาย ุเพศ ความรู ้สญัชาต ิเชือ้ชาต ิ
และความสามารถ 

4. องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่
ในคณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix) 

เหตผุลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ชอบใหเ้สนอ นายชนุอจิ ิทานากะ กลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกี 1  วาระ เนื่องจาก นายชนุอจิ ิทานากะ มคีวามรอบรู้
ในดา้นวศิวกรรม ธุรกจิไฟฟ้าและพลงังาน รวมถงึประสบการณ์ดา้นการดาํเนิน
ธุรกจิและบรหิารจดัการองคก์รในต่างประเทศ ซึง่การไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้าํรง
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ตาํแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการลงทุนต่างประเทศ
และการเตบิโตของบรษิทัเป็นอยา่งมาก 

 



                              สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 
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 
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