สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5
U

เอกสารประกอบการพิ จารณาวาระที่ 5 : พิ จารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษทั
แทนกรรมการที่พ้นตาแหน่ งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560
1.

หลักเกณฑ์การพิ จารณากรรมการออกตามวาระ
ตามข้อบัง คับ ของบริษัทข้อ 14 กาหนดว่ า ในการประชุ ม สามัญประจ าปี ทุ กครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ งจานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี อง ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั ฉลากกัน
ว่า ผู้ใ ดจะออก ส่ว นปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใ นตาแหน่ งนานที่สุดนัน้ เป็ น ผู้ออกจากตาแหน่ ง
กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้

2.

หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่
พ้นตาแหน่งทัง้ กรณีทล่ี าออกก่อนครบวาระและทีค่ รบกาหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎ
ของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทห่ี ลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์และเพิม่ มูลค่า
ให้แก่บริษทั
3. มีคุณลักษณะทีส่ นับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษทั อาทิ
ความเป็ นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์ อุทศิ เวลาได้อย่างเต็มที่ เป็ นต้น
4. กรณีทเ่ี ป็ นกรรมการทีอ่ อกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัตกิ ารปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วย
ความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทศิ เวลาได้อย่างเต็มทีป่ ระกอบด้วย
5. ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาคุณสมบัติทต่ี ้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะทีจ่ าเป็ นทีย่ งั ขาดอยู่ ใน
คณะกรรมการและคุณสมบัตสิ อดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
6. กรณีตาแหน่ งกรรมการที่ว่างลงเป็ นตาแหน่ งกรรมการซึ่งเป็ นผู้แทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ
การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน บุคคลทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้ ต้องเป็ นบุคคลที่
หน่วยงานดังกล่าวเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมเป็ นกรรมการบริษทั
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั

3.

กรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
1) ในปี 2559 ซึง่ เป็ นปี แรกหลังจดทะเบียนบริษทั กรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งโดยการจับฉลากจานวน 1 ใน 3
ของกรรมการทัง้ หมด และทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่งจานวน 6 คน คือ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
พลเอกสาเภา ชูศรี
นางวัลลภา อัสสกุล
ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศกั ดิ ์
นายธนา จานุสรา์ ซึง่ ต่อมามีการแต่งตัง้ นายยุทธนา หยิมการุา เป็ นกรรมการแทน
มีวาระเท่าทีเ่ หลืออยูข่ องนายธนา จานุสรา์

2) สาหรับปี 2560 ซึ่งเป็ นปี ทส่ี องนับแต่จดทะเบียนบริษทั จะต้องจับสลากกรรมการทีอ่ อกตามวาระจานวน
1 ใน 3 ของกรรมการ 17 คน คิดเป็ นจานวน 6 คน จากรายชื่อกรรมการทีเ่ หลือ 11 คน โดยคาะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้จบั ฉลากรายชือ่ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระจานวน 6 คนแล้ว ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.

นายปลิว ตรีวศิ วเวทย์
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
นายพงษ์สฤษดิ ์ ตันติสวุ าิชย์กลุ
นายธีรพันธ์ เตชะศิรนิ ุกลู
ดร.สมบัติ กิจจาลักษา์
นางพเยาว์ มริตตนะพร

(กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร)
(กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร)
(กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร)
(กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
(กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร)
(กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร)

การเปิ ดโอกาสให้ผ้ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิ จารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
จากการที่บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิ ธิเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุาสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
พิจาราาแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการเป็ นการล่ วงหน้ า โดยบริษัทได้แจ้งต่ อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิ ดเผย
หลักเกาฑ์และเงือ่ นไขการใช้สทิ ธิดงั กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั www.bemplc.co.th จากการเปิ ดให้ใช้
สิทธิในช่วงตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พจิ าราา
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

5.

ความเห็นของคณะกรรมการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดย
ไม่รวมกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ คือ นายปลิว ตรีวศิ วเวทย์ และนายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ พิจารณาแล้ว
เห็นควรนาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 พิจารณา
แต่งตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 6 คน คือ นายปลิว ตรีวศิ วเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายพงษ์สฤษดิ ์
ตันติสวุ ณิชย์กุล นายธีรพันธ์ เตชะศิรนิ ุ กูล ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์ มริตตนะพร กลับเข้า
ดารงต าแหน่ งกรรมการต่ อ ไปอีก วาระหนึ่ ง เนื่ องจากเป็ น ผู้มีค วามรู้ ความสามารถ และมีป ระสบการณ์ ท่ีเ ป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเท
อุทศิ เวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสาคัญในการมอบแนวนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทัง้
เสนอความคิดเห็นและข้อแนะนาต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่รวมกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอ
ชื่อพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 แต่งตัง้ บุคคลทัง้ 6 คน ตามรายชื่อข้างต้น
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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บุคคลที่ เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ

นายปลิว ตรีวศิ วเวทย์
กรรมการบริษทั
72 ปี
ไทย

วุฒิการศึกษา

- ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
- M.Sc. (Electrical Engineering), Osaka University, Japan
- B.Sc. (Electrical Engineering), Osaka University, Japan
- หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท. )
รุ่นที่ 4/2550

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั ใน
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ า
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)

30 ธ.ค. 2558 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั ในกิ จการอื่น 2554 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2537 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
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รองประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
บริษทั ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด
กรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ไฟฟ้ าน้างึม 2 จากัด

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั ในกิ จการอื่น

2549 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์การทางาน

2537 - 2558

กรรมการบริษทั และ ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จากัด
ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ช.การช่าง จากัด

2537 - 2558
2546 - 2558

กรรมการบริษทั และ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2547 - 2558
ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร
และ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
1 ปี
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิน
หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา
ธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ าหนดในกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชน โดยผ่านขัน้ ตอนกลันกรอง
่
และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
24,109,405 หุน้ (คิดเป็ น 0.1577% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด)
การถือหุ้นบริษทั
(ตนเอง 0.1420% ,คู่สมรส 0.0157%)
- ประธานกรรมการบริหาร
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
ที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )
- รองประธานกรรมการบริษทั
บริษทั ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริษทั และ ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
จานวน 21 แห่ง
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่นที่
ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่
แข่งขัน / กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับ
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
ธุรกิ จของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั
6/6 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
11/11 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 3/3 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)

ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

1. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะประธานกรรมการบริหารซึง่ มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล
การปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษทั
2. ปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ใ นฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ซึ่ ง มีห น้ า ที่
รับ ผิด ชอบในการพิจ ารณาหลัก เกณฑ์ แ ละกระบวนในการสรรหาบุ ค คลที่ มี
คุ ณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงต าแหน่ งกรรมการบริษัท และพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
3. ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะที่สาคัญและเป็ นประโยชน์อย่างมากและพิจารณา
กลันกรองงานที
่
เ่ สนอคณะกรรมการ
30

บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
กรรมการบริษทั
76 ปี
ไทย

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั ใน
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ า
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)

- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Executive Master of Business Administration, Sasin Graduate
Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
- Master of Engineering (Electrical),
University of Tokyo, Japan
- Bachelor of Engineering (Electrical),
University of Tokyo, Japan
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษทั ไทย (DCP) รุ่น 8/2544
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
30 ธ.ค. 2558 - ปั จจุบนั กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั ในกิ จการอื่น

2549 - ปั จจุบนั

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด
ประธานกรรมการบริษทั แบงคอก เมโทรเนทเวิรค์ จากัด
กรรมการบริษทั เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จากัด
กรรมการบริษทั ไฟฟ้ าน้างึม 2 จากัด

2557 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั
ประสบการณ์การทางาน

นายกสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

2537 - 2558
2546 - 2558
2550 - 2558
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ประสบการณ์การทางาน

2552 - 2558

รองประธานกรรมการ
บริษทั รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
บริษทั รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษทั ซี เค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2545 - 2558
2554 - 2559
2547 – 2552

ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั เมโทร มอลล์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
ประธานกรรมการบริษทั ไตรแอดส์ เน็ทเวิรค์ จากัด

2547 – 2552
2537 – 2546

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการรองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหาร
บริษทั เทยินโพลีเอสเตอร์ จากัด
1 ปี

2511 – 2537
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา

การถือหุ้นบริษทั

พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ ต่อการ
ดาเนิ น ธุ ร กิจ รวมถึ ง มีคุ ณสมบัติแ ละไม่ มีลัก ษณะต้อ งห้า มตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่า นขัน้ ตอนกลัน่ กรอง และเสนอชื่อ จาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

2549 – ปั จจุบนั

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน(ปัจจุบนั )

2557 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั

กรรมการบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด
ประธานกรรมการบริษทั แบงคอก เมโทรเนทเวิรค์ จากัด
กรรมการบริษทั เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จากัด
กรรมการบริษทั ไฟฟ้ าน้างึม 2 จากัด

2549 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั

นายกสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด

การด ารงต าแหน่ งในกิ จการที่
แข่ ง ขัน / กิ จ การเกี่ ย วเนื่ องกับ
ธุรกิ จของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

ไม่มกี ารดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
- ประชุมคณะกรรมการบริษทั
6/6 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
11/11 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 3/3 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
1. ให้คาแนะนาปรึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลันกรองงาน
่
ทีเ่ สนอคณะกรรมการ
2.ปฏิบ ตั ิห น้า ที่ใ นฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนซึ่ง มีห น้า ที่
รับผิด ชอบในการพิจ ารณาหลักเกณฑ์และกระบวนในการสรรหาบุค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมทีจ่ ะดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท และพิจารณากาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
32

บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ

นายพงษ์สฤษดิ ์ ตันติสวุ ณิชย์กุล
กรรมการบริษทั
45 ปี
ไทย

วุฒิการศึกษา

- Master of Engineering Science (Construction Engineering and
Management), University of Michigan - Ann Arbor, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 155/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 35/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)
รุ่น 9/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั ในบริษทั ทางด่วน
และรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)

30 ธ.ค. 2558 - ปั จจุบนั กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั ในกิ จการอื่น

2559 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์การทางาน

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)
16 ก.พ. 2559 - ปั จจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานปฏิบตั กิ าร
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
2554 - ปั จจุบนั
รักษาการ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจ
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด
2552 - ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ ส์ จากัด

2557 - 2558

กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษทั ทรานสิท เอ็กเพิรท์ จากัด

2555 - 2558
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จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา

1 ปี
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนิน ธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติแ ละไม่ มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดใน
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขัน้ ตอนกลันกรอง
่
และเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

การถือหุ้นบริษทั

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

2559 - ปั จจุบนั

การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

ก.พ. 2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)
16 ก.พ. 2559 - ปั จจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานปฏิบตั กิ าร
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
2554 - ปั จจุบนั
รักษาการ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจ
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)

2552 - ปั จจุบนั
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน /
กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั
อย่างมีนัยสาคัญ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ ส์ จากัด

ไม่มกี ารดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั

3/6 ครัง้ (คิดเป็ น 50%)

- ประชุมคณะกรรมการบริหาร

11/11 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)

- ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง 2/4 ครัง้ (คิดเป็ น 50%)
ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

1. ให้คาแนะนาปรึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลันกรองงาน
่
ทีเ่ สนอคณะกรรมการ
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ งในการให้
ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีดูแลและ
ทบทวนการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ท่ใี ช้ในการบริหาร
ความเสีย่ ง
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บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ

นายธีรพันธ์ เตชะศิรนิ ุกลู

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้

กรรมการบริษทั

อายุ

55 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตาแหน่ งงานปัจจุบนั ในบริษทั ทางด่วน
และรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งงานปัจจุบนั ในกิ จการอื่น
ประสบการณ์การทางาน

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา

การถือหุ้นบริษทั
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน /
กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั
อย่างมีนัยสาคัญ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

- Master of Engineering Science (Development Technologies)
University of Melbourne, Australia
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
30 ธ.ค. 2558 - ปั จจุบนั กรรมการบริษทั
2557 - ปั จจุบนั

รองผูว้ ่าการ (ฝ่ ายกลยุทธ์และแผน)
การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2557 - 2558
กรรมการ
บริษทั รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2555 - 2557
ผูช้ ่วยผูว้ ่าการ การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2551 - 2555
ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ
การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1 ปี
พิจ ารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่เี ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ รวมถึง มีคุ ณ สมบัติแ ละไม่ มีลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่ า ด้ว ยบริษัท มหาชน โดยผ่ า นขัน้ ตอนกลัน่ กรอง และเสนอชื่อ จาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ไม่มี
ไม่มี
2557 - ปั จจุบนั

รองผูว้ ่าการ (ฝ่ ายกลยุทธ์และแผน)
การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- รองผูว้ ่าการ (ฝ่ ายกลยุทธ์และแผน)
การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- ประชุมคณะกรรมการบริษทั
5/6 ครัง้ (คิดเป็ น 83.33%)
1. ให้คาแนะนาปรึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลันกรองงาน
่
ทีเ่ สนอคณะกรรมการ
2. เป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนจากการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็ น
ผูม้ คี วามรูแ้ ละมีประสบการา์ให้ขอ้ แนะนาต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์เกีย่ วกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั
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บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
กรรมการบริษทั
60 ปี
ไทย

วุฒิการศึกษา

- Dr. Techn. in Soil Mechanic, University of Innsbruck, Austria
- ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษทั ไทย (DCP) รุ่น 81/2549
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 19/2548
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 36/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั ในบริษทั ทางด่วน
และรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)

30 ธ.ค. 2558 - ปั จจุบนั กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั ในกิ จการอื่น

2543 - ปั จจุบนั
ก.พ. 2559 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์การทางาน

กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด

2552 - ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ ส์ จากัด

2549 – 2558

กรรมการ
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจ
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)

2557 – 2558
2554 – 2557
2547 – 2558
2547 – 2554
2542 – 2554
2544 – 2553
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จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา

การถือหุ้นบริษทั

1 ปี
พิจ ารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่เี ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ รวมถึง มีคุ ณ สมบัติแ ละไม่ มีลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่ า ด้ว ยบริษัท มหาชน โดยผ่ า นขัน้ ตอนกลัน่ กรอง และเสนอชื่อ จาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3,599,141 หุน้ (คิดเป็ น 0.0235% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด)

การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

2543 – ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

ก.พ. 2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ ส์ จากัด

2552 - ปั จจุบนั

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน /
กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั
อย่างมีนัยสาคัญ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

ไม่มกี ารดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร

4/6 ครัง้ (คิดเป็ น 66.66%)
11/11 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)

- ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง 2/4 ครัง้ (คิดเป็ น 50%)
ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

1. เป็ นกรรมการบริษทั ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ บริหารจัดการโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ า ซึ่งปฏิบตั ิหน้ าที่ดูแลบริหารงานให้เป็ นไป
ตามนโยบายและแผนงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคาะกรรมการบริษทั ให้สาเร็จ
ลุล่วงได้เป็ นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ งในการให้
ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีดูแลและ
ทบทวนการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ท่ใี ช้ในการบริหาร
ความเสีย่ ง
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บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ

นางพเยาว์ มริตตนะพร
กรรมการบริษทั
60 ปี
ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึ กอบรม

- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11/2553
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 9/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษทั ไทย (DCP) รุ่น 48/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั ในบริษทั ทางด่วน
และรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)

30 ธ.ค. 2558 - ปั จจุบนั

กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั ในกิ จการอื่น

ก.พ. 2558 -ปั จจุบนั

กรรมการบริษทั กรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด

2550 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
ประสบการณ์การทางาน

2550 - 2558

2556 – ส.ค. 2557

2554 - 2557
2547 - 2549

กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษทั กรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

2546 - 2549
2540 - 2546
38

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา

1 ปี
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ าหนดในกฎหมายว่าด้วย
บริษทั มหาชน โดยผ่านขัน้ ตอนกลันกรอง
่
และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

การถือหุ้นบริษทั

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

2558 -ปั จจุบนั

กรรมการบริษทั กรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

2547 - ปั จจุบนั

กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน /
กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั
อย่างมีนัยสาคัญ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

ไม่มกี ารดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั

6/6 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)

- ประชุมคณะกรรมการบริหาร

11/11 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)

- ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง 4/4 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

1. เป็ น กรรมการบริษัท ที่ดารงต าแหน่ งกรรมการผู้จ ัด การ บริห ารจัด การธุ ร กิจ
ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ ซึ่งปฏิบตั ิหน้ าที่ดูแลบริหารงานให้เป็ นไปตาม
นโยบายและแผนงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้สาเร็จลุล่วง
ได้เป็ นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
2. เป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มส าคัญ ในการบริ ห ารจัด กา รทางการเงิ น และ
ลดความเสีย่ งทางการเงินของบริษทั
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