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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4. 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 5 :  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่ง   
                                                                          ตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

 
1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ งเป็นกรรมการทั้ งในกรณี         
แทนกรรมการที่พน้ต าแหน่งจากการลาออกก่อนครบก าหนดวาระ และที่ครบก าหนดออกตามวาระ รวมถึงกรณี
คดัเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 (1) มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
(3)  คุณลกัษณะที่สนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่บริษทั 
(4) กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวติัการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการดว้ยความระมดัระวงั 

ความซ่ือสัตย ์และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ที่ประกอบดว้ย 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและมีมติเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมดงักล่าวใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองและเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั 

2. กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

(1) ดร. ทนง พิทยะ  กรรมการอิสระ 
(2) นายสุพงศ ์  ชยตุสาหกิจ กรรมการ 
(3) ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการอิสระ 

 (4) นายอลัวิน  จี  กรรมการ 

3. บุคคลที่ได้รับการคดัเลือกเพื่อรับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ 

 (1) นายชยัวฒัน์  อุทยัวรรณ์ 

4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการ 

ตามที่บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถใชสิ้ทธิเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตามท่ีบริษทัไดแ้จ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผย
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชสิ้ทธิดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซต์บริษทั www.ckpower.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้น
รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา 

5. ความเห็นของคณะกรรมการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน     
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
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ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัหน้าที่กรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซ่ือสัตย ์และทุ่มเทอุทิศเวลา     
ไดอ้ยา่งเตม็ที่ต่อบริษทั มีบทบาทส าคญัในการมอบแนวนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเสนอความ
คิดเห็นและขอ้แนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2558 ซ่ึงไม่รวม
กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือพิจารณาแล้วลงมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ           
ผูถ้ือหุน้เลือกตั้งบุคคล 4 ท่านตามรายช่ือในขอ้ 2. กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง และมีมติเสนอ
ช่ือกรรมการดงัมีรายช่ือในขอ้ 3. เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
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บุคคลที่เสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ   

ช่ือ ดร.ทนง พิทยะ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
อาย ุ 68 ปี 
สัญชาติ 
 
 

ไทย 
 
 

วุฒิการศึกษา 
 
 

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัโยโกฮามา  ประเทศญ่ีปุ่ น 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจุบนั  
ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2555- ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

ประสบการณ์ท างาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 6 เดือน 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ และ    

มีคุณสมบติัครบถว้น โดยไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที่ก  าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษัท
มหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลัน่กรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

2555-ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ  
  บมจ.ไทยศรีประกนัภยั  
2555-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  
  บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979  
2552-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
  บมจ.ทีทีดบับลิว  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

2 บริษทั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ
บริษทั (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 
 
 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2557 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั     4/4     คร้ัง       (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ ปฏิบติัหนา้ที่ในฐานะประธานกรรมการบริษทัมีบทบาทสาคญัในการช้ีน าและให้ค  าปรึกษา

แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อร่วมกนัก าหนดนโยบาย
และทิศทางการด าเนินงานของบริษทั พร้อมทั้งก  ากบัดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานเป็นตาม
นโยบายที่ก  าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้ งยงัท  าหน้าท่ีเป็นประธาน      
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัและที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ก  ากบัดูแลการแสดงความคิดเห็น
ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหอ้ยู่ในประเด็นและเป็นไปโดยเรียบร้อย สามารถขจัดความขดัแยง้    
ในที่ประชุมและสร้างความเห็นร่วมกนัเป็นมติของท่ีประชุมไดเ้ป็นอย่างดี รวมทั้งดูแลและ
จดัการใหก้ารด าเนินงานของบริษทัเป็นตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบั ตลอดจน
มติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ และรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน บน
พื้นฐานของหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทไดก้  าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. หรือ                  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษัท   
ตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ : 

 
  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่ เกี่ยวข้อง          
ทั้งน้ี ใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดว้ย 

ไม่มี 

2. ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนกังาน/ลูกจา้ง/ที่ปรึกษา ที่ไดรั้บเงินเดือนประจ า/ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย ้ง      
(ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง) 

ไม่มี 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

ไม่มี 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ในปัจจุบนั และ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งในลกัษณะดงัน้ี 

(1) ไม่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวิชาชีพ  เช่น  ผูส้อบบญัชี  ผูใ้ห้บริการทาง
วิชาชีพอื่น ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี  เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการ
เงินผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

(2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจซ่ึงมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้ งแต่ 3% 
ของ NTA ของบริษทั แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวม
รายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการท ารายการในคร้ังน้ีดว้ย 

ไม่มี 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ            
ผูถ้ือหุน้ ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ไม่มี 

6. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระได  ้ ไม่มี 
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บุคคลที่เสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ   

ช่ือ นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั 

อาย ุ  73 ปี 

สัญชาติ 
 
 

ไทย 
 

 

วุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการเมืองการปกครอง    
   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ  
   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
   มหาวิทยาลยัโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  
   มหาวิทยาลยัโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550   
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
  ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที่ 10  สถาบนัพระปกเกลา้ 
- ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
  ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที่ 3  สถาบนัพระปกเกลา้ 
- ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
  ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที่ 1 (พ.ศ.2546)  สถาบนัพระปกเกลา้ 

ต าแหน่งงานปัจจุบนั  
ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั  

ประสบการณ์ท างาน 2547-2552 ประธานกรรมการบริษทั บีเอม็ซีแอล เน็ทเวิร์ค จ ากดั  
2547-2552 ประธานกรรมการบริษทั เมโทร มอลล ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
2547-2552 ประธานกรรมการบริษทั ไตรแอดส์ เน็ทเวิร์ค จ ากดั  
2537-2546 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  3 ปี 8 เดือน 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 

รวมถึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก  าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 
โดยผ่านขั้นตอนการกลัน่กรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

2537 - ปัจจุบนั   กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร    
2546 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการบริหาร    
2550 - ปัจจุบนั  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     
  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง   
  บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    
2545 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร   
  บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    
2549 - ปัจจุบนั  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ    
  บริษทั สยามสตีลอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

4 บริษทั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ       
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของบริษทั (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 
 
 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2557 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั     4/4     คร้ัง       (คิดเป็นร้อยละ 100) 
ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบติัหน้าที่กรรมการบริษัทโดยให้ค  าแนะน าปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ        

และพิจารณากลัน่กรอง  เสนอความคิดเห็นและขอ้แนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในดา้นการ
บริหารจดัการของบริษทั  
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บุคคลที่เสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ   

ช่ือ ดร.วิชาญ  อร่ามวารีกุล 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษทัภิบาล และบริหารความเส่ียง และกรรมการอิสระ 

อาย ุ 66 ปี 
สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา 
 
 

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย โคสต ์ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 170/2556  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Role of Compensation Committee รุ่นที่ 19/2014  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร การอบรมหลกัสูตรต่อเน่ือง 4 ปี “Chemical Risk Assessment  
  Method” จาก The Oversea Human Resource & Industry Development Association  
  (HIDA), ประเทศญ่ีปุ่ น ร่วมสนับสนุนโครงการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ               
กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ต าแหน่งงานปัจจุบนั  
ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

2555 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   
2556 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  กรรมการบรรษทัภิบาล และบริหารความเส่ียง  

ประสบการณ์ท างาน ผูจ้ดัการทัว่ไป – กลุ่มธุรกิจ ตวัแทนไบเออร์ (Bayer Agency)       
สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร    
บริษทั ไบเออร์ไทย จ ากดั 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 6 เดือน 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 

และมีคุณสมบติัครบถว้น โดยไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที่ก  าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทั
มหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลัน่กรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

2557-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                      
  บมจ.แปซิฟิกไพพ ์  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

1 บริษทั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ 
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของบริษทั (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 
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การเขา้ร่วมประชุมในปี 2557 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั     4/4    คร้ัง       (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ     6/6   คร้ัง       (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   1/1  คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- ประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาล และบริหารความเส่ียง  4/4   คร้ัง   (คิดเป็นร้อยละ 100) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ 1. ปฏิบติัหนา้ที่กรรมการบริษทัโดยใหค้  าแนะน าปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและ
พิจารณากลั่นกรอง  เสนอความคิดเห็นและข้อแนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในด้าน       
การบริหารจดัการของบริษทั 

2.  ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึ งได้ให้ความเห็นที่ เ ป็นอิสระและ               
เป็นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน          
ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนในการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบติัเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

4.  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงในการให้
ขอ้เสนอแนะ ติดตามการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีดูแลและทบทวนการ
บริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทั กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการ บริหารความเส่ียง 

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทได้ก  าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต .  หรือ                  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้ง
ถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ : 

  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง          
ทั้งน้ี ใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดว้ย 

ไม่มี 

2. ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนกังาน/ลูกจา้ง/ที่ปรึกษา ที่ไดรั้บเงินเดือนประจ า/ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย ้ง       
(ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง) 

ไม่มี 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

ไม่มี 



 

 - 46 - 

 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี            
ความขดัแยง้ในปัจจุบนั และ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งในลกัษณะดงัน้ี 

(1) ไม่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ  เช่น  ผูส้อบบญัชี  ผูใ้ห้บริการ     
ทางวิชาชีพอื่น ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี  เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงินผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

(2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจซ่ึงมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้ งแต่ 3% 
ของ NTA ของบริษทั แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวม
รายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการท ารายการในคร้ังน้ีดว้ย 

ไม่มี 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ            
ผูถ้ือหุน้ ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ไม่มี 

6. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระได  ้ ไม่มี 
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บุคคลที่เสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ   

ช่ือ นายอลัวิน  จี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
อาย ุ 44 ปี 
สัญชาติ 
 
 

อเมริกนั 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การเงิน บอสตนัคอลเลจ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 165/2555  

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
ต าแหน่งงานปัจจุบนั  
ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั  
 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  

ประสบการณ์ท างาน 2554-2556 รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
  บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
2554-2556 รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 
  บจ. ไฟฟ้าน ้างึม 2 
2552-2554 เจา้หนา้ที่นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
  บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  2 ปี  
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 

รวมถึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก  าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 
โดยผ่านขั้ นตอนการกลั่นกรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

2 บริษทั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ
บริษทั (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 
 
 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2557 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั     3/4    คร้ัง       (คิดเป็นร้อยละ 75) 
ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ ไดป้ฏิบติัหนา้ที่กรรมการบริษทัโดยใหค้  าแนะน าปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและ

พิจารณากลั่นกรอง  เสนอความคิดเห็นและข้อแนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในด้าน         
การบริหารจดัการของบริษทั 
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บุคคลที่เสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ   

ช่ือ นายชยัวฒัน์  อุทยัวรรณ์ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั 
อาย ุ 61 ปี 
สัญชาติ 
 
 

ไทย 

วุฒิการศึกษา 
 
 
 
 

- ปริญญาโท Business Administration (Executive) 
  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท Science (Mathematics and Computer Science) 
   University of Louisville, Kentucky, U.S.A. 
- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 
  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 3/2549 
   สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
- หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2555  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 18/2545 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจุบนั  
ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ไม่มี* 

ประสบการณ์ท างาน กรรมการ  บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการผูจ้ดัการ 

รองประธานกรรมการ บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ 

กรรมการ  ธนาคารออมสิน 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ประธานกรรมการบริหาร  ธนาคาร เอ ไอ จี เพื่อรายยอ่ย (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์เอ ไอ จี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ ไม่มี* 
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สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 

และมีคุณสมบติัครบถว้น โดยไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที่ก  าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทั
มหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลัน่กรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร  กรรมการบรรษทัภิบาล 
 กรรมการบริหารความเส่ียง  และกรรมการผูจ้ดัการ 
 บมจ.ทีทีดบับลิว 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

 3 บริษทั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ
บริษทั (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 
 
 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2557 ไม่มี* 
 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ ไม่มี* 
 
หมายเหตุ  * ยงัไม่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
 

  


