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ประวัตบุิคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือ

เสนอแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท  และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาคณุสมบติัของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือดงัต่อไปนี ้ เห็นวา่เป็นผู้ทรงคณุวฒิุมีคณุสมบตัิท่ี

เหมาะสมและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี  รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัท

ในช่วงท่ีผา่นมา 
    

   

 

 

 

ช่ือ – นามสกุล : นายปลวิ ตรีวศิวเวทย์ 

อายุ : 67 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาโท  วิศวกรรมไฟฟ้า 

  มหาวิทยาลยัโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น 

ประสบการณ์ทาํงาน  : มิ.ย.2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

  บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จาํกัด 
  2552 – ปัจจบุนั กรรมการและรองประธานกรรมการ 

  2549 – 2552 กรรมการและประธานกรรมการ 
  บริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 
  2547 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 
  2545 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 
      2517 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  บริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) 
ประวัตกิารอบรม/สัมมนา :  2547  หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 50/2547  

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ    รองประธานกรรมการ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5  ปี  

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ 

  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

    ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

  ประชมุโดยไมมี่ฝ่ายจดัการ 1/1 ครัง้ 

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.08 % 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน : จํานวน 3 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : จํานวน 21 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : จํานวน 4 แหง่ 
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ช่ือ – นามสกุล   : นายณรงค์  แสงสริุยะ 
อายุ : 68 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาตรี  วิศวกรรมโยธา 

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน   :ต.ค. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ 

     บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด 
 2550 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

    บริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) 
  2544 – ปัจจบุนั กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุสกลุม่งาน 

  ปฏิบติัการ     
 บริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) 

       2543 – ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

     บริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 
    2537 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 

 บริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) 
ประวัตกิารอบรม/สัมมนา : 2548, หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548 

       สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 11 ปี  

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ 

 :  คณะกรรมการบริหาร 6/7 ครัง้ 

 : ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

 :  ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

 : ประชมุโดยไมมี่ฝ่ายจดัการ 1/1 ครัง้ 

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.05 % 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน :  จํานวน 1 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : จํานวน 6 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : จํานวน 4 แหง่ 
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ช่ือ – นามสกุล   : นายสวิุช  พึง่เจริญ 

อายุ : 66 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา  :ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์  

        มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ประสบการณ์ทาํงาน  2550 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา 

      2546-2549 กรรมการผู้จดัการ 
      บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 
      2549 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร 

    บริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 
ประวัตกิารอบรม/สัมมนา -2546, หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนกั

บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 1/2546สถาบนัพระปกเกล้า 

     - 2546, หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 

       สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ และกรรมการบริหาร  
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี  

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ 

 :  คณะกรรมการบริหาร 7/7 ครัง้ 

 : ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

 :  ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

 : ประชมุโดยไมมี่ฝ่ายจดัการ 1/1 ครัง้ 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
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ช่ือ – นามสกุล   : นายสมนกึ  ชยัเดชสริุยะ 
อายุ : 61 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชากฎหมาย         
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน 2549 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

บรรษัทภิบาล  

    บริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 
   ปัจจบุนั  กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง  
 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จาํกัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จาํกัด (มหาชน) 
 กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 บริษัท ไทยศรีประกันภยั 
ประวัตกิารอบรม/สัมมนา -2548, หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 9/2548 

      -2547, หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547 

     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

      -2547, หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 46/2547 

     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี  

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ 

 :  คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครัง้ 

 :  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้ 

 : ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

 :  ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

 : ประชมุโดยไมมี่ฝ่ายจดัการ 1/1 ครัง้ 
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สัดส่วนการถือหุ้น : 0.04 % 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน : จํานวน 2 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : จํานวน 1 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท  ซึ่งเท่ากบัข้อกําหนดขัน้ต่ํา

ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์และข้อกําหนดเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในเร่ือง

การถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด และไม่เป็น

ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ ไมมี่ 

4. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย ไมมี่  

 บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

5. ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจําหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ ไมเ่ป็น 

 บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


