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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 5 :  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 

 
1. หลกัเกณฑก์ารพิจารณากรรมการพน้ต าแหน่งตามวาระ 

ตามข้อบังคบัขอ้ที่ 20 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวนหน่ึงในสาม (1/3)  
ออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบั
ส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจับสลากกนัว่า 
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ี
ออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้

2. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้งในกรณีแทน
กรรมการที่พน้ต าแหน่งจากการลาออกก่อนครบก าหนดวาระ และที่ครบก าหนดออกตามวาระ รวมถึงกรณีคดัเลือก
บุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 (1) มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

ความซ่ือสัตย ์และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ที่ประกอบดว้ย 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและมีมติเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมดงักล่าวใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองและเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

3. กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 จ  านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

(1) นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ กรรมการอิสระ 
(2) นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 
(3) นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ 

 (4) ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 
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4. การเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ตามที่บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถใชสิ้ทธิเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณา
แต่งตั้ งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามที่บริษัทไดแ้จ้งต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และได้เปิดเผย
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชสิ้ทธิดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์บริษทั www.ckpower.co.th ในระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม ถึง 
30 ธนัวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
พิจารณา 

5. การพิจารณาคุณสมบติักรรมการอิสระ 

 บริษทัก าหนดนิยามกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติั
และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิ 
ที่มีคุณสมบติัต้องตามหลกัเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระดงักล่าว ซ่ึงมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และ
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษทั  

6. ความเห็นของคณะกรรมการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ซ่ึงไม่รวมกรรมการที่ไดรั้บการเสนอช่ือ 
พิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบเพื่อน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน
ตามรายช่ือในขอ้ 3 ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงที่ผ่านมาไดป้ฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ดว้ยความซ่ือสัตย ์  
และทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ต่อบริษทั มีบทบาทส าคญัในการมอบแนวนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหน่ึง  
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บุคคลที่เสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ  

ช่ือ นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้  
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
อาย ุ 72 ปี 
สัญชาติ 
 
 

ไทย 

วุฒิการศึกษา 
 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุ่ นโดยทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัฮิโตสึบาชิ ประเทศญ่ีปุ่ น 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Executive Development Program  มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรชั้นสูงหลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
  ส าหรับนกับริหารระดบัสูง (ปปร.) รุ่นที่ 3  สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 

ต าแหน่งงานปัจจุบนั  
ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ส.ค. 2555-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ  

ประสบการณ์ท างาน ส.ค. 2555-ปัจจุบนั           ประธานกรรมการตรวจสอบ  
                                         กรรมการอสิระ 
                                         บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2550-ปัจจุบนั                   กรรมการบริษทั 
                                         บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั 

2549-ปัจจุบนั                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                         ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
                                         กรรมการบรรษทัภิบาล 
                                         กรรมการอสิระ 
                                         บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน)  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษทั  บริษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ จ ากดั (มหาชน)  

- รองผูว้่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย  

- ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร นครธน จ ากดั  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษทั บริษทั บริหารสินทรัพยสุ์ขมุวิท จ ากดั 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษทั บริษทั บริหารสินทรัพยเ์พชรบุรี จ  ากดั 
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จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี  4 เดือน 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) 0.0182 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 

รวมถึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก  าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 
โดยผ่านขั้นตอนการกลัน่กรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

2549-ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 กรรมการบรรษทัภิบาล       
 กรรมการอิสระ  
 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

2550-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั   
 บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ 
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของบริษทั (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 
 
 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2559 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั          5/7    คร้ัง        (คิดเป็นร้อยละ 71 ) 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    4/6    คร้ัง        (คิดเป็นร้อยละ 67 ) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ ปฏิบติัหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงท าหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือ
ของรายงานทางการเงินของบริษทัก่อนน าส่งต่อตลาดหลักทรัพยฯ์ การตรวจสอบระบบ  
การควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลรายการเกี่ยวโยงให้ถูกตอ้งครบถว้น 
และให้ค  าแนะน าปรึกษาที่ เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลั่นกรอง เสนอ 
ความคิดเห็นและขอ้แนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษทั 
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นิยามกรรมการอิสระ : บริษทัได้ก  าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัตามข้อก  าหนดของส านักงานกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเร่ืองการถือหุ้น 
ในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษทัต้องถือหุ้นในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้น 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ : 

 

  

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี ให้นับรวมหุ้น 
ที่ถือโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดว้ยซ่ึงเท่ากบัท่ีก  าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ไม่มี 

2. ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษา ที่ไดรั้บเงินเดือนประจ า/ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง) 

ไม่มี 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส
ของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

ไม่มี 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั 
และ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งในลกัษณะดงัน้ี 
(1) ไม่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพอื่น ซ่ึงไดรั้บ

ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี  เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้  
(2) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจซ่ึงมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ลา้นบาท หรือตั้งแต่ 3% ของสินทรัพยท์ี่มี

ตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการท ารายการในคร้ังน้ีดว้ย 

ไม่มี 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุ้น ซ่ึงเกี่ยวขอ้ง
กบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ไม่มี 

6. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระได  ้ ไม่มี 
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บุคคลที่เสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ   

ช่ือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั 
อาย ุ 60 ปี 

สัญชาติ 
ไทย 
 
 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี บญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 54/2548  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 6/2553 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (หลกัสูตร วตท.) รุ่น 9 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

ต าแหน่งงานปัจจุบนั  
ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ก.พ. 2556 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    
ส.ค. 2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร    
มิ.ย. 2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั  

ประสบการณ์ท างาน 2556-ปัจจุบนั           กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2555-ปัจจุบนั                กรรมการบริหาร 
2554-ปัจจุบนั         กรรมการบริษทั 
                             บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ก.พ.2559-ปัจจุบนั     ผูบ้ริหารอาวุโส 
2552-ก.พ. 2559 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร 
2550-ปัจจุบนั         กรรมการบริหาร 
2549-ปัจจุบนั        กรรมการบริษทั 
                           บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

2551-ปัจจุบนั        กรรมการบริษทั 
                           บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม จ ากดั 

2547-ปัจจุบนั        กรรมการบริษทั 
                            บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 
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 2543-2556 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
  กรรมการบริษทั 
                         บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี 6 เดือน 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) ไม่มี 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 

รวมถึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก  าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 
โดยผ่านขั้นตอนการกลัน่กรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

ก.พ. 2559-ปัจจุบนั  ผูบ้ริหารอาวุโส 
2550-ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร 
2549-ปัจจุบนั  กรรมการบริษทั 
  บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

2551-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั  
                      บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั 

2547-ปัจจุบนั  กรรมการบริษทั  
                          บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ 
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของบริษทั (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 
 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2559 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั  7/7  คร้ัง  (คิดเป็นร้อยละ 100 ) 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร   8/8  คร้ัง  (คิดเป็นร้อยละ 100 ) 
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   2/2  คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100 ) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ 1. ปฏิบติัหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบ  
ในการร่วมพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสม
ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

2. ปฏิบติัหนา้ที่กรรมการบริหารโดยมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลและแนะน าแนวทาง
ที่เป็นประโยชน์ และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั 

3. ปฏิบติัหนา้ที่กรรมการบริษทัโดยใหค้  าแนะน าปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและ
พิจารณากลัน่กรอง เสนอความคิดเห็นและขอ้แนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในดา้นการบริหาร
จดัการของบริษทั  
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บุคคลที่เสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ 

ช่ือ นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั 
อาย ุ 55 ปี 
สัญชาติ 
 

ไทย 
 
 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ)  
   มหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจกัร 

- ปริญญาโท การตน้ทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 61/2548  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2548  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 25/2551  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตรพฒันานกับริหารประจ าปี 2556 รุ่นที่ 9  
  Executive Development Program (EDP) 2013 
  มูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (มูลนิธิ สวค.) 
- หลกัสูตร Developing Corporate Governance Policy   
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจุบนั  
ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

มี.ค. 2559- ปัจจุบนั  กรรมการบริษทั  

ประสบการณ์ท างาน มี.ค. 2559-ปัจจุบนั   กรรมการบริษทั 
                             บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

มี.ค. 2559-ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร 
                         กรรมการบริษทั   
                               กรรมการผูจ้ดัการ  
  บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 

มี.ค. 2559-ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร 
                          กรรมการบริษทั 
                         กรรมการผูจ้ดัการ  
  บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั 
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 2554-ปัจจุบนั  กรรมการบริษทั   
                      บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 

2554-ปัจจุบนั  กรรมการบริษทั   
                    บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั 

2554-ปัจจุบนั  กรรมการบริษทั   
                        บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั 

2552-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั   
                บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 

2552- ก.พ. 2559 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน  
    บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

2557-ต.ค. 2559 กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ  
  บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 10 เดือน 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) ไม่มี 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 

รวมถึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก  าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 
โดยผ่านขั้นตอนการกลัน่กรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

2548-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ    

  บมจ. ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล   
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

มี.ค. 2559-ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร  
                       กรรมการบริษทั 
                   กรรมการผูจ้ดัการ  
  บจ.เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 

มี.ค. 2559-ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร  
              กรรมการบริษทั 
               กรรมการผูจ้ดัการ  
  บจ.ไฟฟ้าน ้างึม 2 

2554-ปัจจุบนั  กรรมการบริษทั   
                    บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 

2554-ปัจจุบนั  กรรมการบริษทั 
                           บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั 
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 2554-ปัจจุบนั  กรรมการบริษทั   
                  บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั 

2552-ปัจจุบนั        กรรมการบริษทั 
                             บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ 
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของบริษทั (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2559 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั    5/7   คร้ัง  (คิดเป็นร้อยละ 71 ) 
* เร่ิมด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ 1.   ปฏิบติัหนา้ที่กรรมการบริษทัโดยใหค้  าแนะน าปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการและ  
พิจารณากลั่นกรอง เสนอความคิดเห็นและข้อแนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในด้านการ
บริหารจดัการของบริษทั  

2.   ปฏิบติัหนา้ที่กรรมการผูจ้ดัการในบริษทัยอ่ยของบริษทั เพื่อดูแลและควบคุมการบริหารงาน
ใหเ้ป็นไปตามแผนงานที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และสอดคลอ้งกบั
นโยบายการควบคุมและก ากบัดูแลกิจการที่บริษทัเขา้ไปลงทุน 
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บุคคลที่เสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ   

ช่ือ ดร.สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั 
อาย ุ 42 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
 

วุฒิการศึกษา 
 
 

- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเซาทเ์ทิร์นแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 106/2551 
  สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Corporate Secretary Program (CSP) รุ่น 37/2553  
  สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 16/2553  
  สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2553  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (หลกัสูตรวตท.) รุ่น 22   
 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน    
- หลกัสูตร Developing Corporate Governance Policy   
  สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย   

ต าแหน่งงานปัจจุบนั  
ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ส.ค.2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร  
 กรรมการบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 2555-ปัจจุบนั            กรรมการบริหาร 
                                กรรมการบริษทั 
                            บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2558-ปัจจุบนั        กรรมการบริหาร 
                              กรรมการบริษทั 
                               กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2552-2556 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานส านกักรรมการ  
  บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

2551-ปัจจุบนั    กรรมการบริษทั 
                              บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากดั 
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 2554-2559 กรรมการบริษทั   

                         บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 

2552-2554 กรรมการบริษทั   
                            บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 

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

รวมถึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก  าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 
โดยผ่านขั้นตอนการกลัน่กรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

2558-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
                               กรรมการบริษทั 
                               กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
 บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั   
                             บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ 
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของบริษทั (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 
 
 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2559 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั    6/7    คร้ัง    (คิดเป็นร้อยละ 86 ) 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร   7/8    คร้ัง    (คิดเป็นร้อยละ 88 ) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ 1. ปฏิบติัหนา้ที่กรรมการบริหารโดยมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลและแนะน าแนวทางที่
เป็นประโยชน์ และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั 
2. ปฏิบติัหนา้ที่กรรมการบริษทัโดยใหค้  าแนะน าปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการและ
พิจารณากลัน่กรอง เสนอความคิดเห็นและขอ้แนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในดา้นการบริหาร
จดัการของบริษทั 

  


