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ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ 

 

วศิวกรรมศาสตร ์

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 

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 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบในการเสนอให ้นายพสุ โลหารชุน ไดร้บัเลอืก
เป็นกรรมการอสิระเขา้ใหม่ ซึง่นายพสุ โลหารชุน มคีุณสมบตักิรรมการตรงตามนิยาม
กรรมการอิสระที่บรษิัทกําหนดไว้ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่าย
บรหิารซึง่ทาํใหน้ายพสฯุ จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ นายพสุฯ มคีวามรอบรูใ้นดา้นวศิวกรรม และการ
กาํกบัดแูลกจิการ ซึง่จะชว่ยสนบัสนุนการดาํเนินธรุกจิของบรษิทัใหเ้ขม้แขง็ยิง่ขึน้   

 
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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 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

  

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา  
2551 - 2559 อนุกรรมการวจิยั, คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทจุรติแหง่ชาต ิ 

 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ 

 

เศรษฐศาสตร ์เอเชยีศกึษา  
  

ผลงานปี 2560 – มีนาคม 2561 ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการกํากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยอุทศิเวลาและให้
ความสนใจกบัการกํากบัดูแลของบรษิทัอย่างเต็มที่ เขา้ร่วมประชุมของบรษิทั
อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างรอบคอบและเป็น
ประโยชน์ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได ้      
สว่นเสยี และอยู่บนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล 

  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 
  

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

การเข้าประชมุตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 
2560 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2561  

- การประชมุคณะกรรมการบรษิทัจาํนวนทัง้สิน้ 6 ครัง้:  

เขา้ประชมุ 6 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจาํนวนทัง้สิน้ 6 ครัง้: 

เขา้ประชมุ 6 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
- การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมจาํนวน

ทัง้สิน้ 3 ครัง้: 

เขา้ประชมุ 3 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 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ชอบใหเ้สนอ นางนวลน้อย ตรรีตัน์ กลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระอกี 1 วาระ เน่ืองจาก นางนวลน้อย ตรรีตัน์ มคีวาม
รอบรูใ้นดา้นเศรษฐศาสตร ์และเอเชยีศกึษา ซึง่จะชว่ยสนบัสนุนแผนกลยทุธด์า้น
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การลงทุนของเอก็โกทีจ่ะขยายการลงทุนไปยงัภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก นอกจากนี้ 
นางนวลน้อย ตรรีตัน์ ได้อุทศิเวลาใหก้บัการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัอย่าง
เตม็ที ่และใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระ เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และให้
ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยคํานึงถึงหลกัการกําดบัดูแลกิจการที่ดีเป็น
สําคญั ซึ่งการได้รบัเลือกตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีก  1  วาระ จะ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ และสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืใหแ้ก่บรษิทั 

 
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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แผนงานเพือ่การวจิยัและพฒันาทางดา้นเทคโนโลย ีฉบบัที ่7 สาํหรบักลุม่

ประเทศ EU (FP7) 

- ผูจ้ดัการโครงการเกษตรอเิลก็ทรอนิกส ์และโครงการการพฒันาชมุชนแหง่ขอ้มลู 

(i-Community), กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

- ผูจ้ดัการโครงการจดัทาํรายงานการศกึษาความเหมาะสมโครงการขยายเขต

ไฟฟ้าใหพ้ืน้ทีท่าํกนิทางการเกษตร, การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

- ผูจ้ดัการโครงการกลยุทธเ์กษตรอนิทรยีข์องประเทศไทย, สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) 

- ผูจ้ดัการโครงการเพิม่ผลผลติทางการเกษตรในตลาดในและต่างประเทศ และ

โครงการขยายผลการดาํเนินงานแจง้เตอืนระบบความปลอดภยัอาหารของ

อาเซยีน, สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ(มกอช.) 

- ผูจ้ดัการโครงการการพฒันาชมุชนแหง่ขอ้มลู (i-Community), สาํนกังาน

คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) 

 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

  

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา  
2545 - 2559 

 
2558 

 
2556 – 2558 

หวัหน้าภาควชิา ภาควชิาการจดัการการผลติ คณะบรหิารธุรกจิ, 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
รกัษาราชการแทนรองอธกิารบด ีปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบด,ี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
รองอธกิารบด,ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(วทิยาเขตศรรีาชา) 

 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ 

 

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการจดัการ  
  

ผลงานปี 2560 – มีนาคม 2561 ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการกํากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยใหค้วามสนใจกบั
การกาํกบัดูแลกจิการ โดยคํานึงถงึผลกระทบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกภาคส่วน 
มมีุมมองทีท่นัสมยั และสามารถใชค้วามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นการจดัการ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศในการใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์แก่การดาํเนินธุรกจิ
ของบรษิทั  

  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 
  

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 
 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

การเข้าประชมุตัง้แต่วนัท่ี 27 ตลุาคม 
2560 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2561  

- การประชมุคณะกรรมการบรษิทัจาํนวนทัง้สิน้ 5 ครัง้: เขา้ประชมุ 4 ครัง้ (คดิเป็น

รอ้ยละ 80) 
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- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจาํนวนทัง้สิน้ 4 ครัง้: 

เขา้ประชมุ 3 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 75) 
- การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมจาํนวน

ทัง้สิน้ 2 ครัง้: เขา้ประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 50) 
  

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 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ชอบใหเ้สนอ นายบดนิทร์ รศัมเีทศ กลบัเขา้
ดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระอกี 1 วาระ เน่ืองจากความรูแ้ละความเชีย่วชาญดา้น
การจดัการ และเทคโนโลยสีารสนเทศของ นายบดนิทร ์รศัมเีทศ จะช่วยสนบัสนุน
กลยุทธ์ต่างๆ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมถึงให้
ความเหน็อย่างเป็นอสิระ เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และใหค้าํแนะนําและ
กํากับดูแลเรื่องธรรมภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ดังนัน้ การได้ร ับ
เลอืกตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีก  1  วาระ จะช่วยทําให้เอ็กโกมกีาร
พฒันาศกัยภาพในการดําเนินธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อนัจะก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในทกุภาคสว่น  

 

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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าคณะกรรมาธกิ
ย, สภาผูแ้ทนรา

งตัง้ใหม่ 

าวศิวกรรมควา
าวศิวกรรมขนส
กรรมโยธา, มห

cation Program

man Program, 

ฟ้าราชบุรโีฮลดิ

ลวนัที ่6 เมษา

ฟฟ้าฝา่ยผลติแห

กระทรวงพลงัง

ฟ้าราชบุรโีฮลดิ
ลวนัที ่6 เมษา

ราชบุรโีฮลดิง้ จํ
แหง่ประเทศไท
การการป้องกนั
าษฎร  

สิง่ทีส่ง่มา

มปลอดภยั, มห
สง่, จุฬาลงกรณ์
หาวทิยาลยัเชยี

m, สมาคมสง่เส

 สมาคมสง่เสรมิ

ดิง้ จาํกดั (มหา

ยน 2561) 

หง่ประเทศไทย

งาน 

ดิง้ จาํกดั (มหา
ยน 2561) 

จาํกดั (มหาชน)
ทย 
นและบรรเทาผล

าดว้ยหมายเลข

หาวทิยาลยัเกษ
ณ์มหาวทิยาลยั 
ยงใหม ่

สรมิสถาบนั 

มสถาบนั 

าชน)  

ย 

าชน)  

)  

ลกระทบจากภยั

ข 5 

ษตรศาสตร ์
 

ยัธรรมชาติ
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2546 – 2556 กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการวตัถุอนัตราย, กระทรวงอุตสาหกรรม 
  

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ 

 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละธรุกจิพลงังาน 

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) 

  

เหตผุลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบในการเสนอใหน้ายวฑิรูย ์กุลเจรญิวริตัน์ 
ได้ร ับเลือกเป็นกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งนายวิฑูรย ์      
กุลเจรญิวริตัน์ มคีุณสมบตัิกรรมการตามที่บรษิทักําหนดไว ้มคีวามรอบรูด้้าน
วศิวกรรม และธุรกจิพลงังาน ซึง่จะช่วยสนับสนุนการดําเนินธุรกจิของบรษิทัให้
เตบิโตยิง่ขึน้ 

 
 



 

นาย
อายุ
 

สญัช
 

วฒิุก

 

การ

ประ
 

วนัที
 

วนัที
 

ระยะ
 

วาระ

 

ตาํแ

ตาํแ

 

 

ยวิศกัด์ิ วฒั
 

ชาติ 

การศึกษา 

อบรมหลกัสตู

เภทกรรมการ

ท่ีได้รบัแต่งตัง้

ท่ีได้รบัแต่งตัง้

ะเวลาการดาํร

ะการดาํรงตาํ

แหน่งปัจจบุนัใ

แหน่งอ่ืนในปัจ

กจิการทีเ่ป็นบ

กจิการและหน่
ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจ

 
ฒนศพัท ์

ตรกรรมการ 

รท่ีขอแต่งตัง้ 

ครัง้แรก 

ครัง้ล่าสดุ 

รงตาํแหน่งกร

แหน่ง 

ในบริษทั 

จจบุนั 

บรษิทัจดทะเบยี

นวยงานอื่น 
จดทะเบยีน 

กรรมกา

5
 

ไ

-

-

-
 

ไ

ก
 

1
 

1
 

รรมการ 4
 

ว
1
 

ก

 

ยน ไ
 

1
-

ารท่ีเสนอให

58 ปี 

ไทย 
 

ปรญิญามหา

ศาสตร ์

ปรญิญาบณั
มหาวทิยาลั
ปรญิญาบณั

ไมม่ ี

กรรมการ 

 มกราคม 256

 มกราคม 256

4 เดอืน 

วาระที ่1:  
 มกราคม 256

กรรมการ และก
 

ไมม่ ี

 แห่ง 
ผูต้รวจราชก

 

ห้ดาํรงตาํแ

าบณัฑติ สาขา

ณฑติ สาขาบรหิ
ยัสโุขทยัธรรมา

ณฑติ สาขาวศิว

61  

61 

61 – การประชุ

กรรมการกาํกบั

การ กระทรวงพ

แหน่งอีก 1 

ารฐัประศาสนศ

หารธรุกจิ (การจ
าธริาช 
กรรมโยธา, มห

มสามญัผูถ้อืหุน้

บดแูลกจิการแล

พลงังาน 

สิง่ทีส่ง่มา

 วาระ 

าสตร,์ สถาบนั

จดัการ), 

หาวทิยาลยัขอน

น้ประจาํปี 256

ะความรบัผดิช

าดว้ยหมายเลข

นบณัฑติพฒันบ

นแก่น 

61 

ชอบต่อสงัคม  

ข 5 

บรหิาร
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 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

  

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา  
พ.ย.2557 – ก.ย. 2560 รองอธบิด ีกรมธุรกจิพลงังาน, กระทรวงพลงังาน 
ก.ย. 2557 – พ.ย. 2557 ผูอ้ํานวยการกองแผนงาน ธุรกจิพลงังาน กรมธุรกจิพลงังาน, กระทรวงพลงังาน 
ธ.ค. 2551 – ส.ค. 2557 ผูอ้ํานวยการสาํนกับรหิารยุทธศาสตร ์ธุรกจิพลงังาน กรมธุรกจิพลงังาน, 

กระทรวงพลงังาน 
 

ความชาํนาญ / เช่ียวชาญ 

 

 

วศิวกรรมศาสตร ์ธุรกจิพลงังาน และบรหิารธรุกจิ 

ผลงานปี 2560 – มีนาคม 2561 ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ และกรรมการกํากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม โดยอุทิศเวลาให้แก่การกํากับดูแลกิจการอย่างเต็มที่ และเข้า
ประชุมของบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ อกีทัง้ ยงัใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ในดา้นธุรกจิพลงังาน โดยใหค้วามสาํคญักบัการดําเนินธุรกจิ
ตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนการดําเนินงานที่
โปรง่ใส และเป็นธรรมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝา่ย 

  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่คีดคีวามในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา 
  

การถือหุ้น/สดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมไ่ดถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

  

การเข้าประชมุตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2561 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2561  

- การประชมุคณะกรรมการบรษิทัจาํนวนทัง้สิน้ 2 ครัง้:  
เขา้ประชมุ 2 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม
จาํนวนทัง้สิน้ 1 ครัง้:  
เขา้ประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

  

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิทัมนีโยบายสรรหากรรมการโดยพจิารณาจาก 
1. คณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้บัการ
ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

2. ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัเพือ่
สนบัสนุนการดาํเนินงานตามกลยทุธข์องบรษิทั 

3. ความหลากหลายของกรรมการในดา้นอาย ุเพศ ความรู ้และความสามารถ  
4. องคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยู่

ในคณะกรรมการ โดยใชต้ารางความรูค้วามชาํนาญของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix) 
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เหตผุลท่ีสมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ชอบใหเ้สนอ นายวศิกัดิ ์วฒันศพัท ์กลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกี 1 วาระ เน่ืองจาก นายวศิกัดิ ์วฒันศพัท ์มคีวามรอบรู้
ในดา้นวศิวกรรม และมปีระสบการณ์ในธรุกจิพลงังานมาอย่างยาวนาน อกีทัง้ ยงั
เหน็ความสําคญัของการดําเนินธุรกจิตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีดงันัน้ 
การไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอกี  1  วาระ จะก่อใหเ้กดิประโยชน์
ต่อการวางกลยุทธใ์นการลงทุนของบรษิทั และทําใหบ้รษิทัมกีารเตบิโตไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

 



                              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  
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