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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4. 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 5 :  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 

 
1. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา 

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
เหมาะสมดงักล่าวใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองและเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

2. กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 จ  านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

(1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 
(2) นายณรงค ์ แสงสุริยะ กรรมการ 
(3) นายประเวศ อิงคดาภา  กรรมการอิสระ 

 (4) นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 

3. การเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ตามที่บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถใชสิ้ทธิเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตามท่ีบริษทัไดแ้จ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผย
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชสิ้ทธิดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซตบ์ริษทั www.ckpower.co.th ในระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 
ถึง 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณา 

4. การพิจารณาคุณสมบติักรรมการอิสระ 

 บริษทัก าหนดนิยามกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติั
และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และฉบับที่แก้ไข) 
โดยคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบติัตอ้งตามหลกัเกณฑค์ุณสมบติัของกรรมการอิสระดงักล่าว ซ่ึงมีประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษทั  



 - 53 - 

5. ความเห็นของคณะกรรมการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2559 ซ่ึงไม่รวมกรรมการที่ไดรั้บการเสนอช่ือ 
พิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบเพื่อน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน
ตามรายช่ือในขอ้ 2. ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัหน้าที่กรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซ่ือสัตย ์และทุ่มเทอุทิศเวลา  
ได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทส าคัญในการมอบแนวนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้ งเสนอ 
ความคิดเห็นและขอ้แนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหน่ึง  

  



 - 54 - 

บุคคลที่เสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ  

ช่ือ นายปลิว  ตรีวศิวเวทย ์
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั 
อาย ุ 70 ปี 
สัญชาติ 
 
 

ไทย 
 
 

วุฒิการศึกษา 
 
 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 
- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลยันครพนม- 
- ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 366  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจุบนั  
ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ 
2555 - ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการบริหาร     

ประสบการณ์ท างาน 2537 - มิ.ย. 2558 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่     
  บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)   
2547 - ธ.ค. 2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร    
  และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

 บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)*   
2537 - ธ.ค. 2558 กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร    
2546 - ธ.ค. 2558 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    

 บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)*   
2547 - 2551 กรรมการ     

 บริษทั บีเอม็ซีแอล เน็ทเวิร์ค จ ากดั   
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ (วาระ) 4 ปี 10 เดือน (2 วาระ) 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) 0.0271 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 

รวมถึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก  าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 
โดยผ่านขั้ นตอนการกลั่นกรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง   
2546 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
2537 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร    
 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)    
2549 - ปัจจุบนั กรรมการและรองประธานกรรมการ    
 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน)    
ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร   
 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)* 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

19 บริษทั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ 
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของบริษทั (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 
 
 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2558 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั     5/6     คร้ัง       (คิดเป็นร้อยละ 83) 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร     10/10     คร้ัง  (คิดเป็นร้อยละ 100) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ ไดป้ฏิบติัหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนส าคญัในการพิจารณานโยบาย 
และก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ส าคัญของบริษัท มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการบริหารงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน พร้อมกนันั้นในหน้าท่ีกรรมการ
บริษัทไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะและค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ รวมถึงพิจารณา
กลัน่กรอง  เสนอความคิดเห็น และขอ้แนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่
กรรมการผูแ้ทนของบริษทัในบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งอยา่งดีตลอดมา 

หมายเหตุ    * บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ควบรวมกบั บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็น บริษทั 
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 



 - 56 - 

บุคคลที่เสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ  

ช่ือ นายณรงค ์แสงสุริยะ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั  
อาย ุ 71 ปี 

สัญชาติ 
 

 

ไทย 
 

 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 54/2548  

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

2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
2556- ปัจจุบนั                       ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  

ประสบการณ์ท างาน 2537-2543  กรรมการ      
  และรองประธานบริหารอาวุโส สายงานก่อสร้าง  
  บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ (วาระ) 4 ปี 7 เดือน (2 วาระ) 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) ไม่มี 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 

รวมถึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก  าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 
โดยผ่านขั้ นตอนการกลั่นกรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

2555 - ปัจจุบนั  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง   
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
2550 - ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร     
2544 - ปัจจุบนั  กรรมการ   
  และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานปฏิบติัการ 
  บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)   
2543 - ปัจจุบนั  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร   
  บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน)   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

6 บริษทั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ 
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของบริษทั (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 
 
 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2558 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั   6/6  คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- การประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 4/4 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ ไดป้ฏิบติัหนา้ที่ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง กล่าวคือ พิจารณา 

ติดตาม และทบทวนแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษัทและบริษทัย่อย รวมถึงให้
ขอ้เสนอแนะ ติดตามการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  และ ส าหรับการปฏิบติั
หน้าที่กรรมการบริษทัได้ให้ข้อเสนอแนะและค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ  
และต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่กรรมการผูแ้ทนของบริษัท 
ในบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งอยา่งดีตลอดมา 
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บุคคลที่เสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ  

ช่ือ นายประเวศ  อิงคดาภา 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ และกรรมการบริษทั 
อาย ุ 59 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
 

วุฒิการศึกษา 
 
 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบญัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตรประกาศนียบตัร กรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 170/2556  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจุบนั  
ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั  
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประสบการณ์ท างาน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จ ากดั 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ (วาระ) 3 ปี  5 เดือน (2 วาระ) 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) 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) 

1 บริษทั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ 
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของบริษทั (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 
 
 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2558 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั     6/6    คร้ัง       (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ     5/5    คร้ัง       (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   2/2  คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ 1. ปฏิบติัหนา้ที่กรรมการบริษทัโดยใหค้  าแนะน าปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและ

พิจารณากลัน่กรอง  เสนอความคิดเห็นและขอ้แนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในดา้นการ
บริหารจดัการของบริษทั 

2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้ให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็น
ประโยชน์ ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

3. ปฏิบติัหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสม 
ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

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

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ : 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี    
ใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดว้ย ซ่ึงเท่ากบัท่ีก  าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี  
ความขดัแยง้ในปัจจุบนั 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 นายธนวฒัน์  ตรีวศิวเวทย ์
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั  
อาย ุ 38 ปี 
สัญชาติ 
 

ไทย 
 
 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยัดุ๊ก  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 116/2552  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจุบนั  
ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2554  - ปัจจุบนั กรรมการ    
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร     
2558 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง   
 กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั    

ประสบการณ์ท างาน 2549-2554 รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารจดัการและการเงิน    
 บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 

2549-2554 กรรมการผูจ้ดัการ       
 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 10 เดือน (2 วาระ) 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) ไม่มี 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 

รวมถึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก  าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 
โดยผ่านขั้นตอนการกลัน่กรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

4 บริษทั 
ก.พ.2559 – ปัจจุบนั   กรรมการ 
                                   บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 
2553 – ปัจจุบนั    กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ    
2554 – ปัจจุบนั    กรรมการบริหาร     
    บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 
2551 – ปัจจุบนั    กรรมการ         
    บริษทั ชลเวทยโ์ยธา จ ากดั 
2549 – ปัจจุบนั    กรรมการ และ กรรมการบริหาร       
    บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ 
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของบริษทั (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2558  - การประชุมคณะกรรมการบริษทั      6/6   คร้ัง  (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร        10/10   คร้ัง  (คิดเป็นร้อยละ 100)  
- การประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 2/4 คร้ัง*  
  (คิดเป็นร้อยละ 50) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ เป็นกรรมการบริษทัที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการ และเลขานุการบริษทัซ่ึงสามารถ
ปฏิบติัหนา้ที่ดา้นการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัให้ส าเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอย่างดีและราบร่ืน และเป็นบุคลากรคุณภาพ 
ที่มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ในขณะเดียวสามารถควบคุมให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฏเกณฑ์การก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการเป็นบริษทัจดทะเบียนไดอ้ย่าง
ครบถว้น 

หมายเหตุ : * เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2558 
  


