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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

เอกสารประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที่ 5  : พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

 

1. หลกัเกณฑก์ารพิจารณากรรมการพน้ตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อบังคับบริษทั ข้อ 20 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจํานวนหน่ึงในสาม (1/3)  

ออกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน

หน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้ น  

ให้ใชวิ้ธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก

ตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 45 กาํหนดว่า กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํอย่างนอ้ย มีดงัน้ี (4) พิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

2. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้งในกรณีแทน

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งจากการลาออกก่อนครบกาํหนดวาระ และท่ีครบกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระ รวมถึง

กรณีคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 (1) มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

(3)  คุณลกัษณะท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่บริษทั 

(4) กรณีท่ีเป็นกรรมการท่ีออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวติัการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั 

ความซ่ือสัตย ์และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีประกอบดว้ย 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและมีมติเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม

ดงักล่าวให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ 

3. การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 

ตามท่ีบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้ง

เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามท่ีบริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์และ

เง่ือนไขการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์บริษทั www.ckpower.co.th ในระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 

ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา 
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4. การพิจารณาคุณสมบติักรรมการอิสระ 

 บริษทักาํหนดนิยามกรรมการอิสระเขม้กว่าหลกัเกณฑ์ของประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติั

และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับ 

ตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

โดยคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัตอ้งตามหลกัเกณฑ์คุณสมบติัของกรรมการอิสระดงักล่าว ซ่ึงมีประสบการณ์ 

ท่ีเป็นประโยชน์และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินงานของบริษทั โดยบุคคลท่ีบริษทัจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระน้ี

จะสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 จาํนวน 4 คน ประกอบดว้ย 

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 

 กรรมการ  

2. นายณรงค ์แสงสุริยะ        ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

                                                กรรมการ 

3. ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

  กรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการอิสระ 

4.   นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์            กรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

  กรรมการบริหาร 

  กรรมการ   

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 ซ่ึงไม่รวม

กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นควรเสนอต่อ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์

นายณรงค์ แสงสุริยะ ดร.ภทัรุตม์ ทรรทรานนท์ และนายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการซ่ึงพน้ตาํแหน่งตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ 

6. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งบุคคล 4 คนตามรายช่ือในข้อ 5  

ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัซ่ึงท่ีผา่นมาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซ่ือสัตย ์และทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ย่างเตม็ท่ี

ต่อบริษัท มีบทบาทสําคญัในการมอบแนวนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและ

ข้อแนะนาํต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดย 

ดร. ภทัรุตม์ ทรรทรานนท์ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระน้ีสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดประวติัโดยย่อ และคุณสมบติัของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ง

เป็นกรรมการ ดงัน้ี 
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ   

ช่ือ นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

อาย ุ 77 ปี 

สัญชาติ 

 

 

ไทย 

 

 

วุฒิการศึกษา 

 

 

- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม  

   วิทยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยันครพนม 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่ น  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ -  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน รุ่น 10/2560 

    สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 

-  หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 366   

   วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่น 4/2550 

   สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

-  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547  

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547  

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  หลกัสูตร Finance for Non-Fianance Directors (FND) รุ่น 13/2547  

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ตาํแหน่งงานปัจจบุนั  

ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ  

2555 - ปัจจบุนั                 ประธานกรรมการบริหาร     

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ  10 ปี 10 เดือน  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) 0.062 
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หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ  

รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน  

โดยผา่นขั้นตอนการกลัน่กรองและเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
ประสบการณ์การทาํงาน 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืน 

ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืน 

ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ 

ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ของบริษทั  

 

2563 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ (รักษาการ) 

2558 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการ 

 บริษทั รถไฟฟ้าและทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร 

                                         บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน)  

2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และกรรมการ 

  บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 

 

2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 

 บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จาํกดั 

2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 

 บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั 

2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

 บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

พ.ย. 2564 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ (รักษาการ) 

2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 

 บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 

พ.ย. 2564 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ (รักษาการ) 

2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 

 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 

2531 - ปัจจบุนั กรรมการ 

 บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จาํกดั 

 

-ไม่มี- 

 

  



- 41 - 
 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย -ไม่มี- 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 - การประชุมคณะกรรมการ   7/7     คร้ัง  (คิดเป็นร้อยละ 100) 

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร   14/14     คร้ัง  (คิดเป็นร้อยละ 100) 

ผลงานในระหว่างดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนสําคญัในการพิจารณานโยบาย 

และกําหนดทิศทางการดําเนินงานท่ีสําคัญของบริษัท มีความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในการบริหารงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน พร้อมกนันั้นในหนา้ท่ีกรรมการ

บริษทัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะและคาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหาร รวมถึงพิจารณา

กลัน่กรอง  เสนอความคิดเห็น และขอ้แนะนาํต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหารจดัการ

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ี

กรรมการผูแ้ทนของบริษทัในบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งอยา่งดีตลอดมา 
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ   

ช่ือ นายณรงค ์แสงสุริยะ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ  

อาย ุ

สัญชาติ 

 

 

78 ปี 

ไทย 
 

 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548  

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ตาํแหน่งงานปัจจบุนั  

ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั                 กรรมการ 

2556 - ปัจจบุนั                 ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง  

 และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ  10 ปี 7 เดือน  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) -ไม่มี- 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ  

รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกาํหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน  

โดยผา่นขั้นตอนการกลัน่กรองและเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ประสบการณ์การทาํงาน 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืน 

ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  

 

 

 

 
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืน 

ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  

 

 

 

 

 

 

2559 - ปัจจบุนั ผูบ้ริหารอาวุโส 

2555 - ปัจจุบนั  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  

2550 - ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร     

2544 - ปัจจุบนั  กรรมการ  

                                         บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน)  
 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร และกรรมการ 

 บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร และกรรมการ 

 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 

2524 - ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ 

ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ของบริษทั  

-ไม่มี- 

 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย -ไม่มี- 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั   7/7  คร้ัง (คดิเป็นร้อยละ 100) 

- การประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

  6/6 คร้ัง (คดิเป็นร้อยละ 100) 

ผลงานในระหว่างดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีประธานกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 

กล่าวคือ พิจารณา ติดตาม และทบทวนแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทั และบริษทัย่อย 

รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ให้การ

สนับสนุนส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนเป็นอย่างดี และสําหรับการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะและคาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหาร และ

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการผู ้แทนของบริษัท 

ในบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งอยา่งดีตลอดมา 
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ   

ช่ือ ดร. ภทัรุตม ์ ทรรทรานนท ์

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ  

อาย ุ 64 ปี 

สัญชาติ ไทย 

 

 

วุฒิการศึกษา 

 

 

- ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม (โยธา) Youngstown State University, Ohio, USA. 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ -  หลกัสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี 1 

   มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ  

-  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 271/2562 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 34/2562  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 18/2562 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ตาํแหน่งงานปัจจบุนั  

ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ก.พ. 2565 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ  3 ปี 2 เดือน  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) -ไม่มี- 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ 

รวมถึงมีคุณสมบติั และสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม

ตามท่ีกาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลัน่กรอง และเสนอ

ช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ประสบการณ์การทาํงาน 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืน 

ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  

 

 

 

 

 

2564 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

2561 - 2564 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง 

และกรรมการบรรษทัภิบาล 

บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืน 

ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ 

ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ของบริษทั  

2561 - 2563 กรรมการ                       

 บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั 

 

-ไม่มี- 

 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย -ไม่มี- 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2564  - การประชุมคณะกรรมการบริษทั   7/7   คร้ัง  (คิดเป็นร้อยละ 100) 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   5/5   คร้ัง  (คิดเป็นร้อยละ 100) 

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   3/3   คร้ัง  (คิดเป็นร้อยละ 100) 

ผลงานในระหว่างดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 1. ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทัโดยให้คาํแนะนาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารและ

พิจารณากลัน่กรอง  เสนอความคิดเห็นและขอ้แนะนาํต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในดา้นการ

บริหารจดัการของบริษทั 

2. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้ให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็น

ประโยชน์ ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

3. ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ในการพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และพิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

นิยามกรรมการอิสระ : บริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัเขม้กว่าขอ้กาํหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทั 

ตอ้งถือหุ้นในบริษทัไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ : 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

ไม่มี 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

ไม่มี 

3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต ่

ไม่มี 
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จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสีย 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํให้ขาดความเป็นอิสระ 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา  

คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคมุ

ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ไม่มี 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวข้องกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ นอกจากน้ีแล้วยงัต้องสามารถแสดง

ความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคาํนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ  

ท่ีจะมาบีบบงัคบัให้ไม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 

ไม่มี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

ไม่มี 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้การบริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน 

ของผูใ้ห้บริการวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้

ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

ไม่มี 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือ 

ไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  

ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือ

บริษทัยอ่ย 

ไม่มี 

9. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัตามคุณสมบติัท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

มี 
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ช่ือ นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย ์

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ  

อาย ุ 44 ปี 

สัญชาติ 

 

ไทย 

 

 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยัดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 116/2552  

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ตาํแหน่งงานปัจจบุนั  

ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ    

2555 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร     

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

 กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั    

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 10 ปี 10 เดือน  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) -ไม่มี - 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ 

รวมถึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 

โดยผา่นขั้นตอนการกลัน่กรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ประสบการณ์ทาํงาน 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืน 

ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืน 

ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไม่มี - 

 

 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  

 บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จาํกดั 

2563 - ปัจจบุนั  กรรมการ และรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 

                                   บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 

2559 – ปัจจุบนั          ประธานกรรมการ 

                                   บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

2553 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และกรรมการ  

2553 – 2563 กรรมการผูจ้ดัการ    

 บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ 

ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ของบริษทั  

2549 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร  และกรรมการ     

 บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 

มี.ค. 2565 – ปัจจบุนั   กรรมการ 

                                   บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 

 

-ไม่มี- 

 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย -ไม่มี- 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั   7/7   คร้ัง  (คิดเป็นร้อยละ 100) 

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร   14/14   คร้ัง  (คดิเป็นร้อยละ 100)  

- การประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

  6/6 คร้ัง (คดิเป็นร้อยละ 100) 

ผลงานในระหว่างดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันา

อยา่งย ัง่ยืนท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั ซ่ึงสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี

ดา้นการบริหารงานให้เป็นไปตามกลยทุธ์และแผนงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

ให้สําเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอย่างดีและราบร่ืน และเป็นบุคลากรคุณภาพท่ีมีความสามารถปฏิบติั

หน้าท่ีภายใตค้วามรับผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ในขณะเดียวกนัสามารถ

ควบคุมให้การดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฏเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการเป็นบริษทัจดทะเบียนไดอ้ยา่งครบถว้น 

  


