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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 ) 
 

นางนฤมล  ศักดิ์สิทธิเสรีกุล 
ตำแหน่งในบริษัท 
กรรมการ / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการผูม้ีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
อายุ : 44 ปี 

ประวัติการศึกษา 
• วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาพลงังาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 168/2563 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ 
• Strategic Performance Communication 
• Carbon Pricing for Climate Actions องค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :  ไม่มี (ไม่นับการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ) 
• ปัจจุบัน  กรรมการ / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน   

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกดั (มหาชน) (พลังงานและสาธารณูปโภค) 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : 1 บริษัท 
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มแปด โฮลดิ้ง จำกัด (ลงทุนในบริษัทอ่ืน) 

ประเภทที่จะเสนอแต่งต้ัง กรรมการ 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หุ้นสามญั (CV) จำนวน 9,772,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของหุ้นท่ี
ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษทัฯ  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน คู่สมรสนายเศรษฐศริิ  ศักดิ์สิทธิเสรีกุล 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่ม ี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

ทีอ่าจทำใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี 
สภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัทฯ 

ไม่ม ี

 

การเข้าประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

วันที่ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรก 23 กรกฎาคม 2563 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี  
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นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี   
กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน / ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน 
อายุ : 47 ปี 
ประวัติการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  

ประวัติการอบรมอื่น ๆ 
• Strategic CFO in Capital Market Program  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
• ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต (Certifies Public Accountant, CPA) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี (ไม่นับการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ) 
• ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกดั (มหาชน) (พลังงานและสาธารณูปโภค) 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : 11 บริษัท 
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ พิษณโุลก จำกัด (พลังงาน) 
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ พิจิตร จำกัด (พลังงาน) 
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ รไีซเคิล้ จำกัด (พลังงาน) 
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศแบง คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (วิศวกรรม) 
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ น่าน จำกัด (ลงทุนในบริษัทอ่ืน)  
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จำกัด (พลังงาน) 
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ โอเปอเรช่ัน เซอร์วิส จำกัด (พลังงาน) 
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีวี กรีน ลำปาง จำกัด (พลังงาน)  
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีวี กรีน เนินปอ จำกัด (พลังงาน) 
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีวี กรีน ศรีบญุเรือง จำกัด (พลังงาน) 
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด (พลังงาน) 
ประสบการณ์ : 
• 2561-2564 รองกรรมการ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกดั (มหาชน) 
• 2548 - 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายบญัชี บริษัท แพนราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง กรรมการ 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หุ้นสามญั (CV) ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่ม ี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่ม ี

15



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอันที่
อาจทำใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือม ี

สภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัทฯ 

ไม่ม ี

การเข้าประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา - เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี  ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก จึงไมม่ีการเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

วันที่ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรก 24 กุมภาพันธ์ 2565 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 เดือน (ตามวาระทีเ่หลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก) 
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ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เผ่าภัค ศิริสุข 
กรรมการ 
อายุ :  50 ปี 
วันท่ีได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : วันท่ี 24 กุมภาพันธ ์2565                                
ประวัติการศึกษา 
• Ph.D. Electrical Engineering Imperial College of Science Technology and Medicine, UK 

• M.Sc. Communication and Signal Processing Imperial College of Science Technology and Medicine,  United Kingdom 

• วิทยาศาสตรบัณทิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  

ประวัติการอบรมอื่น ๆ 
-  
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี (ไม่นับการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ) 
• ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (พลังงานและสาธารณูปโภค) 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :  2 บริษัท 3 องค์กร 
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาซสิมา จำกัด (ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ) 
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอ-ทรี ครเีอช่ัน จำกัด (บริหารสารสนเทศ) 
• ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (หน่วยงานกำกับดูแลด้านการบิน) 
• ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร สำนักงานการบนิพลเรือนแห่งประเทศไทย  

(หน่วยงานกำกับดูแลด้านการบิน) 
• ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

(สถาบันการศึกษา) 
ประสบการณ์ : 

• 2562 – 2563 ผู้จัดการโครงการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของ
กลุ่มธุรกิจการเดินรถไฟไทย (การรถไฟแห่งประเทศไทย) 

• 2561 – 2562 กรรมการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
(หน่วยงานกำกับดูแลดา้นการบิน) 

• 2560 – 2562 กรรมการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
(หน่วยงานกำกับดูแลดา้นการบิน) 

• 2559 – 2563 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (สถาบันการศึกษา) 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง กรรมการ 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หุ้นสามญั (CV) ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่ม ี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่ม ี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอัน
ที่อาจทำใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี 

ไม่ม ี
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สภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัทฯ 
การเข้าประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เผ่าภัค ศริิสุข   ได้รับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก จึงไมม่ีการเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

วันที่ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรก วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 เดือน (ตามวาระทีเ่หลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก) 
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