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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4
U

เอกสารประกอบการพิ จารณาวาระที่ 4 : พิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั แทน
กรรมการที่พ้นตาแหน่ งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559
1. หลักเกณฑ์การพิ จารณา
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 14 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง
จานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทสี่ ุดกับ
ส่วน 1 ใน 3
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี อง ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั ฉลากกันว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ งกรรมการที่
ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
2. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
นายวิฑรู เตชะทัศนสุนทร
พลเอกสาเภา ชูศรี
นางวัลลภา อัสสกุล
ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศกั ดิ ์
นายธนา จานุสรณ์
ผูแ้ ทน กทพ.
นางพเยาว์ มริตตนะพร

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.

นายปลิว ตรีวศิ วเวทย์
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
ดร.อรรณพ ตันละมัย
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
นายพงษ์สฤษดิ ์ ตันติสวุ ณิชย์กลุ
นายปณิต ตุลย์วฒ
ั นจิต
นายธีรพันธ์ เตชะศิรนิ ุกลู
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

3. จากการจับสลากกรรมการทีอ่ อกตามวาระจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการ 17 คน กรรมการทีอ่ อกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 มี 6 คน ดังนี้
1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
2. พลเอกสาเภา ชูศรี
3. นางวัลลภา อัสสกุล
4. ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์
5. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศกั ดิ ์
6. นายธนา จานุสรณ์
4.

ความเห็นของคณะกรรมการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ครัง้ ที่ 1/2559 ซึ่งประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
พิจ ารณาแล้ว เห็น ควรน าเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจ ารณาน าเสนอที่ป ระชุม สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ กรรมการที่อ อกตามวาระทัง้ 6 คน คือ 1.ดร.วีร พงษ์ รามางกูร
2.พลเอกสาเภา ชูศรี 3.นางวัลลภา อัสสกุล 4.ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์ 5.นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศกั ดิ ์
และ 6.นายธนา จานุสรณ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
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บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
กรรมการอิสระ
73 ปี
ไทย

วุฒิการศึกษา

- Doctor of Law (Honorary)
Webster University, St.Louis, USA
- Ph.D. (Economics), University of Pennsylvania, USA
- M.A. (Economics), University of Pennsylvania, USA
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั

30 ธ.ค.2558-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2551 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้ าน้างึม 2 จากัด
2549 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จากัด
2548 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
2547 - ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บริษทั โพลีเพล็กส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2547 - ปั จจุบนั
นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
กระทรวงการต่างประเทศ
2538 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ดับเบิ
๊ ล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทางาน

2537-29 ธ.ค.2558
2555 - ก.ค. 2556
2539 - พ.ค. 2555
2549 - เม.ย. 2554
2549 - มี.ค. 2551
2548 - ก.พ. 2550
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ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษทั การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ประธานกรรมการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

CONTINUATION
ประสบการณ์การทางาน

2544 - 2545
2543
2540
2535
2533
2523 - 2531

ประธานกรรมการบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
สมาชิกวุฒสิ ภา
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี

การถือหุ้นบริษทั
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

ไม่มี
2548 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
2547 - ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั โพลีเพล็กส์(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

2538 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่
แข่งขัน / กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จ
ของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ

ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ดับเบิ
๊ ล้ เอ(1991) จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้ าน้างึม 2 จากัด
ประธานกรรมการ บริษทั เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จากัด
นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั

วัน เดือน ปี ที่ได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นกรรมการ
ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

30 ธันวาคม 2558

1/1 ครัง้

ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ก่อนการควบบริษทั ซึง่ มีผลงานดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะประธานกรรมการบริษทั มีบทบาทสาคัญในการชีน้ าและ
ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อร่วมกันกาหนด
นโยบายและทิศ ทางการดาเนิน งานของบริษัท พร้อ มทัง้ ก ากับ ดูแ ลให้ ฝ่ าย
จัดการดาเนินการให้เป็ นตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
2. ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กากับดูแลการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมให้อยู่ในประเด็นและ
เป็ นไปโดยเรียบร้อย สามารถขจัดความขัดแย้งในทีป่ ระชุมและสร้างความเห็น
ร่วมกันเป็ นมติของทีป่ ระชุมได้เป็ นอย่างดี
3. ดูแลและจัดการให้การดาเนินการของบริษัทเป็ นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
บนพืน้ ฐานของหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
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นิ ยามกรรมการอิ สระ :
บริษทั ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซึง่ เข้มกว่าข้อกาหนดขัน้ ต่าของ ก.ล.ต.
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุน้ ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทั ต้องถือหุน้ ในบริษทั ไม่เกิน 0.5% ของ
จานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิ สระ
1. ถือ หุ้น ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 0.5 ของจ านวนหุ้น ที่มีสิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้
ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

ไม่มี

2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ย่นื คาขออนุ ญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษทั

ไม่เป็ น

3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย

ไม่เป็ น

4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวาง การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุน้ ที่มนี ัย หรือผู้มอี านาจควบคุมของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึง
พฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี ้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่
ร้อยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า
ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึง่ มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของ
บริษัท สังกัด อยู่ เว้น แต่ จ ะได้พ้น จากการมีลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่ น้อ ยกว่ า สองปี ก่ อ นวัน ที่ย่ืน คาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
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6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือ
ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม
หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.

ไม่เป็ น

7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานทีป่ รึกษาทีร่ บั
เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

ไม่เป็ น

9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
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บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ

พลเอกสาเภา ชูศรี
กรรมการอิสระ
75 ปี
ไทย

วุฒิการศึกษา

- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- Royal Military Academy (Saint Cyr), France
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
30 ธ.ค. 2558-ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเสี่ย ง บริษัท ทางด่ ว นและรถไฟฟ้ า
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2556 - ปั จจุบนั
นายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2555 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษทั ที ไอ พี เอส จากัด
2544 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษทั ทศภาค จากัด

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั

ประสบการณ์การทางาน

2547-29 ธ.ค.2558
2550 - 29 ธ.ค.2558

กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

2543 - 2544

ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม

การถือหุ้นบริษทั
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

ไม่มี
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
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การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

2556 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั

นายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประธานกรรมการ
บริษทั ที ไอ พี เอส จากัด
ประธานกรรมการ
บริษทั ทศภาค จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน /
กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั
อย่างมีนัยสาคัญ

ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั

วัน เดือน ปี ที่ได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นกรรมการ

30 ธันวาคม 2558

1/1 ครัง้

ดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนบริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ก่อนการควบบริษทั ซึง่
มีผลงานดังนี้
1. ได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้ให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ
และ เป็ นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
2. ปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ใ นฐานะประธานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวน
ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษทั และพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การ
3. ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ งในการให้
ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีดูแลและ
ทบทวนการบริห ารความเสี่ย งโดยรวมของบริษัท กลยุ ท ธ์ท่ีใ ช้ใ นการ
บริหารความเสีย่ ง
นิ ยามกรรมการอิ สระ :
บริษทั ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซึง่ เข้มกว่าข้อกาหนดขัน้ ต่ าของ ก.ล.ต.
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุน้ ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทั ต้องถือหุน้ ในบริษทั ไม่เกิน 0.5% ของจานวน
หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ งกรรมการ

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิ สระ
1. ถือ หุ้น ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 0.5 ของจ านวนหุ้น ที่มีสิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้
ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

ไม่มี

2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรื อ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ย่นื คาขออนุ ญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั

ไม่เป็ น
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย

ไม่เป็ น

4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวาง การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถอื หุน้ ที่มนี ัย หรือผู้มอี านาจควบคุมของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุ รกิจบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่ กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึง
พฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี ้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่
ร้อยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า
ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษั ท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึง่ มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของ
บริษัท สังกัด อยู่ เว้น แต่ จ ะได้พ้น จากการมีลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่ น้อ ยกว่ า สองปี ก่ อ นวัน ที่ย่ืน คาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.

ไม่เป็ น

6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือ
ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม
หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.

ไม่เป็ น

7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานทีป่ รึกษาทีร่ บั
เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

ไม่เป็ น

9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
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บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั

ประสบการณ์การทางาน

นางวัลลภา อัสสกุล
กรรมการอิสระ
66 ปี
ไทย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Detroit, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 5/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 21/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 86/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
30 ธ.ค. 2558-ปั จจุบนั กรรมการบริษทั
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั โอเชียนพร็อพเพอร์ต้ี จากัด
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั วีนิไทย จากัด (มหาชน)
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั สยามเอสเตท จากัด
2552 - ปั จจุบนั
กรรมการความเสีย่ ง บริษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จากัด
2549 - ปั จจุบนั
กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จากัด
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั อาพัน จากัด
2553 - 19 ม.ค. 2559 กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด
2553 - 29 ธ.ค. 2558 กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2552 - 29 ธ.ค. 2558 กรรมการอิสระ
บริษทั รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2555 - 29 ธ.ค. 2558 ประธานคณะกรรมการความเสีย่ ง
บริษทั รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2551 - 2557
กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จากัด
2547 - 2550
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2538 - 2547
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นบริษทั

ไม่มี
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2555 - ปั จจุบนั
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่ 2556 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
บริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )
2552 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั

กรรมการ บริษทั วีนิไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั โอเชียนพร็อพเพอร์ต้ี จากัด
กรรมการ บริษทั สยามเอสเตท จากัด
กรรมการความเสีย่ ง บริษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จากัด
กรรมการ บริษทั อาพัน จากัด
กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน /
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั
อย่างมีนัยสาคัญ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั

วัน เดือน ปี ที่ได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นกรรมการ
ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

30 ธันวาคม 2558

0/1 ครัง้

ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ก่อนการควบบริษทั ซึง่ มีผลงานดังนี้
1. ให้คาแนะนาปรึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลันกรองงานที
่
่
เสนอคณะกรรมการ
2. เสนอความคิดเห็นและข้อแนะนาต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ
ทางการเงินของบริษทั

นิ ยามกรรมการอิ สระ : บริษทั ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซึง่ เข้มกว่าข้อกาหนดขัน้ ต่ าของ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุน้ ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทั ต้องถือหุน้ ในบริษทั ไม่เกิน 0.5% ของจานวนหุน้ ทีม่ ี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิ สระ
1. ถือ หุ้น ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 0.5 ของจ านวนหุ้น ที่มีสิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่ อ ย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้
ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

ไม่มี

2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ย่นื คาขออนุ ญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษทั

ไม่เป็ น
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย

ไม่เป็ น

4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวาง การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถอื หุน้ ที่มนี ัย หรือผู้มอี านาจควบคุมของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ ทางธุรกิจบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึง
พฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี ้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่
ร้อยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า
ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึง่ มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของ
บริษัท สังกัด อยู่ เว้น แต่ จ ะได้พ้น จากการมีลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่ น้อ ยกว่ า สองปี ก่ อ นวัน ที่ย่ืน คาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.

ไม่เป็ น

6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือ
ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม
หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.

ไม่เป็ น

7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานทีป่ รึกษาทีร่ บั
เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

ไม่เป็ น

9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
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ไม่มี

ไม่มี

CONTINUATION
บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ

ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์
กรรมการบริษทั
61 ปี
ไทย

วุฒิการศึกษา

- M.S. (Civil Engineering) Stanford University, USA
- M.S ( Operation Research) Stanford University, USA
- B.S. (Civil Engineering , Mathematics) Virginia Military Institute ,Virginia , USA
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 3 พ.ศ. 2556
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษทั ไทย (DCP) รุ่น 33/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตาแหน่ งงานปัจจุบนั

30 ธ.ค. 2558-ปั จจุบนั กรรมการบริษทั
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทางาน

2539 - 19 ม.ค. 2559 กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด
2537 - 29 ธ.ค. 2558 กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 ประธานคณะทีป่ รึกษากระทรวงกลาโหม
2555 - ก.ย. 2556
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
2553 - ก.ย. 2555
ทีป่ รึกษาพิเศษ
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2552 - 2553
ผูอ้ านวยการสานักงานสนับสนุน
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2550 - 2552
หัวหน้าสานักงานจเรทหารทัวไป
่ กระทรวงกลาโหม
2548 - 2549
หัวหน้านายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจาเสนาธิการทหาร
กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
2546 - 2548
กรรมการบริษทั เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จากัด
ไม่มี

การถือหุ้นบริษทั
19

CONTINUATION
ก า ร ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ใ น กิ จ ก า รอื่ น
ที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น

ก า ร ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ใ น กิ จ ก า รอื่ น
ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน /
กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั
อย่างมีนัยสาคัญ

ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั

วัน เดือน ปี ที่ได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นกรรมการ

30 ธันวาคม 2558

ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ก่อนการควบบริษทั ซึง่ มีผลงานดังนี้

0/1 ครัง้

1. ให้คาแนะนาปรึกษาที่เป็ นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลั น่ กรองงาน
ทีเ่ สนอคณะกรรมการ
2. ให้คาปรึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์และส่งเสริมการกากับดูแลกิจการทีด่ จี นบริษทั ได้รบั
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี
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CONTINUATION
บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ

นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศกั ดิ ์
กรรมการบริษทั
50 ปี
ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั

30 ธ.ค.2558–ปั จจุบนั กรรมการ
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2557 – ปั จจุบนั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทางาน

2555 – 29 ธ.ค. 2558 กรรมการ
บริษทั รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2554 – 2557
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารกลุ่ม
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
2553 – 2554
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส ผูบ้ ริหารกลุ่ม
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
2548 – 2553
ผูอ้ านวยการฝ่ าย ผูบ้ ริหารฝ่ าย
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นบริษทั

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

2557 – ปั จจุบนั

การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน /
กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั
อย่างมีนัยสาคัญ

ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
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ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

CONTINUATION
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั

วัน เดือน ปี ที่ได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นกรรมการ

30 ธันวาคม 2558

ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) ก่อนการควบบริษทั
ซึง่ มีผลงานดังนี้

1/1 ครัง้

1. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการของ BMCL ซึง่ ทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาปรึกษาทีเ่ ป็ น
ประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลันกรองงานที
่
เ่ สนอคณะกรรมการ
2. เสนอความคิดเห็นและข้อแนะนาต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ
ทางการเงินของ BMCL
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CONTINUATION
บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

นายธนา จานุสรณ์
กรรมการบริษทั
60 ปี
ไทย
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตาแหน่ งงานปัจจุบนั

30 ธ.ค. 2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์การทางาน

2558

กรรมการ
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ทีป่ รึกษาสานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
กรรมการ
บริษทั รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการสานักจัดทางบประมาณด้านความมันคง
่ 2
สานักงบประมาณ

2555 - 2557

การถือหุ้นบริษทั

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น

การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ
การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ทีป่ รึกษาสานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน /
กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั
อย่างมีนัยสาคัญ

- กรรมการ การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั
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CONTINUATION
วัน เดือน ปี ที่ได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นกรรมการ
ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

30 ธันวาคม 2558
เป็ นกรรมการบริษัท รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)ที่ได้รบั แต่งตัง้ ในวันที่
5 พฤศจิกายน 2558 และเป็ นกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ
จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จึงยังไม่มผี ลงานในระหว่างดารง
ตาแหน่ งกรรมการ แต่เป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนจากการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ท่เี กีย่ วข้องกับ ธุรกิจรถไฟฟ้ า
สามารถเสนอความคิดเห็นและข้อแนะนาต่ างๆ ที่เป็ นประโยชน์ เกี่ยวกับการ
ดาเนิ นธุ รกิจของบริษัท ซึ่ง มีลัก ษณะเดีย วกับ กิจ การของการรถไฟฟ้ า ขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยเป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นกรรมการบริหาร ซึง่ มีป ระสบการณ์ใน
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ดาเนินการอยู่
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