สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
ประวัตบิ ุคคลที่เสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
เสนอแต่ ง ตัง้ ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการของบริ ษั ท และจากความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทนซึ่งได้ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี ้ เห็นว่าเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิมีคณ
ุ สมบัติที่
เหมาะสมและสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการได้ เป็ นอย่างดี รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัท
ในช่วงที่ผา่ นมา

: นายปลิว ตรีวศิ วเวทย์
: 67 ปี
: ปริ ญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยโอซาก้ า ประเทศญี่ปนุ่
ประสบการณ์ ทาํ งาน
: มิ.ย.2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จํากัด
2552 – ปั จจุบนั
กรรมการและรองประธานกรรมการ
2549 – 2552
กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท นํา้ ประปาไทย จํากัด (มหาชน)
2547 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2545 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
บริษัท ทางด่ วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2517 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท ช.การช่ าง จํากัด (มหาชน)
ประวัตกิ ารอบรม/สัมมนา
: 2547 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 50/2547
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้ : กรรมการ รองประธานกรรมการ
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
: 5 ปี
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
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: คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 ครัง้
สัดส่ วนการถือหุ้น
: 0.08 %
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน : จํานวน 3 แห่ง
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 21 แห่ง
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : จํานวน 4 แห่ง

จํานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม

หน้ า 27 จาก 46

: นายณรงค์ แสงสุริยะ
: 68 ปี
: ปริ ญญาตรี วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทาํ งาน
:ต.ค. 2554 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด
2550 – ปั จจุบนั กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท ช.การช่ าง จํากัด (มหาชน)
2544 – ปั จจุบนั กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโสกลุม่ งาน
ปฏิบตั ิการ
บริษัท ช.การช่ าง จํากัด (มหาชน)
2543 – ปั จจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
บริษัท นํา้ ประปาไทย จํากัด (มหาชน)
2537 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร
บริษัท ช.การช่ าง จํากัด (มหาชน)
ประวัตกิ ารอบรม/สัมมนา
: 2548, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้ : กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
: 11 ปี
จํานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม
: คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้
: คณะกรรมการบริ หาร 6/7 ครัง้
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
: ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
: ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 ครัง้
สัดส่ วนการถือหุ้น
: 0.05 %
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน : จํานวน 1 แห่ง
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 6 แห่ง
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : จํานวน 4 แห่ง

ชื่อ – นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
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: นายสุวิช พึง่ เจริ ญ
: 66 ปี
:ปริ ญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2550 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษา
ประสบการณ์ ทาํ งาน
2546-2549
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ทางด่ วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2549 – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการบริ หาร
บริษัท นํา้ ประปาไทย จํากัด (มหาชน)
ประวัตกิ ารอบรม/สัมมนา
-2546, หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ ง การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนัก
บริ หารระดับสูง รุ่นที่ 1/2546สถาบันพระปกเกล้ า
- 2546, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้ : กรรมการ และกรรมการบริหาร
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
: 5 ปี
จํานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม
: คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้
: คณะกรรมการบริ หาร 7/7 ครัง้
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
: ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
: ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 ครัง้
สัดส่ วนการถือหุ้น
: ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
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: นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
: 61 ปี
: ปริ ญญาโท สาขาวิชากฎหมาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทาํ งาน
2549 – ปั จจุบนั กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล
บริษัท นํา้ ประปาไทย จํากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คาเธ่ ย์ลีสแพลน จํากัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยศรีประกันภัย
ประวัตกิ ารอบรม/สัมมนา
-2548, หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 9/2548
-2547, หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
-2547, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 46/2547
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
: 5 ปี
จํานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม
: คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้
: คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครัง้
: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
: ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
: ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 ครัง้

ชื่อ – นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
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สัดส่ วนการถือหุ้น
: 0.04 %
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน : จํานวน 2 แห่ง
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 1 แห่ง
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
นิยามกรรมการอิสระ
: บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึ่งเท่ากับข้ อกําหนดขันตํ
้ ่า
ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อกําหนดเพิ่มเติมของบริ ษัทฯ ในเรื่ อง
การถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมด และไม่เป็ น
ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ ปรึ ก ษาที่ ได้ เงิ นเดือ นประจํ า หรื อ ผู้มีอํ านาจควบคุมของ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วมหรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจจมีความขัดแย้ งใน
ปั จจุบนั หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มีความสัมสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
4. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
5. ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจําหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งมาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี
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ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

