สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5
U

เอกสารประกอบการพิ จารณาวาระที่ 5 : พิ จารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษทั
แทนกรรมการที่พ้นตาแหน่ งตามวาระ
1.

หลักเกณฑ์การพิ จารณากรรมการออกตามวาระ
ตามข้อบัง คับ ของบริษัทข้อ 14 กาหนดว่ า ในการประชุ ม สามัญประจ าปี ทุ กครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ งจานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ 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 อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่กไ็ ด้

2.

หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนจะพิจ ารณาสรรหาบุ คคล เพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการแทน
กรรมการที่ พ้นตาแหน่งทัง้ กรณีทล่ี าออกก่อนครบวาระและทีค่ รบกาหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทห่ี ลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์และเพิม่
มูลค่าให้แก่บริษทั
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุ นและส่งเสริมการดาเนินงานด้านการกากับดู แลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
บริษัท อาทิ ความเป็ นอิส ระ กล้า แสดงความคิด เห็น ความคิด สร้า งสรรค์ ปฏิบ ัติห น้ า ที่ด้ว ยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ อุทศิ เวลาได้อย่างเต็มที่ เป็ นต้น
4. กรณี ท่ีเ ป็ นกรรมการที่อ อกตามวาระจะพิจ ารณาว่ า มีป ระวัติก ารปฏิบ ั ติห น้ า ที่ก รรมการด้ว ยความ
ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุม่ เทอุทศิ เวลาได้อย่างเต็มทีป่ ระกอบด้วย
5. ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาคุณสมบัตทิ ต่ี อ้ งการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะทีจ่ าเป็ นทีย่ งั ขาด
อยูใ่ นคณะกรรมการและคุณสมบัตสิ อดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
6. กรณีตาแหน่ งกรรมการทีว่ ่างลงเป็ นตาแหน่ งกรรมการซึง่ เป็ นผูแ้ ทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
หรือ การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามเงือ่ นไขสัญญาสัมปทาน บุคคลทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้ ต้อง
เป็ นบุคคลทีห่ น่วยงานดังกล่าวเสนอชือ่ เพือ่ เข้าร่วมเป็ นกรรมการบริษทั
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนจะเสนอชื่อบุ คคลที่ม ีคุณสมบัติเ หมาะสมดังกล่ า วให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
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3.

กรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ในปี 2561 กรรมการทีอ่ อกตามวาระจานวน 1 ใน 3 คือ กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ดุ มี 6 คน ดังต่อไปนี้
1. นายวิฑรู เตชะทัศนสุนทร
( กรรมการอิสระ )
2. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
( กรรมการอิสระ )
3. ดร.อรรณพ ตันละมัย
( กรรมการอิสระ )
4. นายประสิทธิ ์ เดชศิร ิ
(กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
5. นายปณิต ตุลย์วฒ
ั นจิต
(กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
( กรรมการอิสระ )
นอกจากนี้ตาแหน่งกรรมการบริษทั ยังว่างลงอีก 1 ตาแหน่งจากการลาออกของกรรมการผูแ้ ทนจากการรถไฟฟ้ า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึง่ รฟม. ได้แจ้งชื่อผูแ้ ทน คือ นางณฐมณ บุนนาค ผูช้ ่วยผูว้ ่าการ รฟม.
เพื่อเข้าเป็ นกรรมการของบริษทั ตามสิทธิในสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล แทน
นายธีรพันธ์ เตชะศิรนิ ุกลู ซึง่ ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2560

4. การเปิ ดโอกาสให้ผ้ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิ จารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
จากการที่บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิ ธิเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า ซึง่ ได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการใช้สทิ ธิดงั กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.bemplc.co.th ในช่วงตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31
ธันวาคม 2560 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ให้พจิ ารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
5.

ความเห็นของคณะกรรมการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ คือ
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร และนายวิฑู ร เตชะทัศ นสุ น ทร พิจ ารณาแล้ว เห็น ควรน าเสนอที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั พิจารณานาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 พิจารณาดังนี้
1. แต่งตัง้ กรรมการที่พ้นตาแหน่ งตามวาระ 6 คน คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
ดร.อรรณพ ตันละมัย นายประสิทธิ ์ เดชศิร ิ นายปณิต ตุลย์วฒ
ั นจิต และดร.วีรพงษ์ รามางกูร กลับ
เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ท่ี
เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความ
ซื่อสัตย์ และทุม่ เทอุทศิ เวลาได้อย่างเต็มทีต่ ่อบริษทั มีบทบาทสาคัญในการมอบแนวนโยบายการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั พร้อมทัง้ เสนอความคิดเห็นและข้อแนะนาต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการ
2. แต่งตัง้ นางณฐมณ บุนนาค ผูแ้ ทนของ รฟม.ตามสัญญาสัมปทาน เข้าเป็ นกรรมการแทนนายธีรพันธ์
เตชะศิรนิ ุกลู ซึง่ ลาออก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่รวมกรรมการทีไ่ ด้รบั การ
เสนอชื่อพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอและให้เสนอ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้ ตาแหน่ งตามวาระ 6 คน คือ
นายวิฑูร เตชะทัศ นสุน ทร พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ดร.อรรณพ ตัน ละมัย นายประสิท ธิ ์ เดชศิร ิ
นายปณิต ตุลย์วฒ
ั นจิต และดร.วีรพงษ์ รามางกูร กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตัง้
นางณฐมณ บุนนาค ผูแ้ ทนของ รฟม.ตามสัญญาสัมปทาน เข้าเป็ นกรรมการแทนนายธีรพันธ์ เตชะศิรนิ ุ กลู
ซึง่ ลาออก
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บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
U

ชื่อ
ประเภทกรรมการที่ จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั

นายวิฑรู เตชะทัศนสุนทร
กรรมการอิสระ
77 ปี
ไทย
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 2/2543
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- กรรมการอาชีพในทาเนียบ IOD Chartered Director (CDC) รุน่ 1/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 27/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 3/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุน่ 12/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
30 ธ.ค. 2558 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั และ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
25 ก.พ. 2559 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2557 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
2550 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
2542 - ปั จจุบนั
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยศรีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2547 - ปั จจุบนั
กรรมการ
มูลนิธอิ าซาฮีกลาสแห่งประเทศไทย
2534 - ปั จจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
บริษทั กระจกไทย-อาซาฮี จากัด (มหาชน)
2534 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั กลาสเวย์ จากัด
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ตาแหน่ งงานปัจจุบนั

2531 - ปั จจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั เกียรติธานี คันทรีคลับ จากัด
2531 - ปั จจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั พัทยา เอสเตท จากัด
2531 - ปั จจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั เกียรติแลนด์ จากัด
2530 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไดอะโฆรม เคมิเคิล จากัด

ประสบการณ์ การทางาน

2550 - 2557

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั ศรีราชา รีสอร์ท จากัด
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษทั ซากาตะ-ไทย คอร์ปอเรชัน่ จากัด

2548 – 2558

2531 - 2560
2529 - 2560
จานวนปี ที่ เป็ นกรรมการ

2 ปี 2 เดือน

การถือหุ้นบริ ษทั
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่ เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

803,893 หุน้ (คิดเป็ น 0.0053% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด)
2557 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
2550 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
2542 - ปั จจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่นที่
ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

2558 - ปั จจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยศรีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2547 - ปั จจุบนั กรรมการ
มูลนิธอิ าซาฮีกลาสแห่งประเทศไทย
2534 - ปั จจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
บริษทั กระจกไทย-อาซาฮี จากัด (มหาชน)
2534 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั กลาสเวย์ จากัด
2531 - ปั จจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั เกียรติธานี คันทรีคลับ จากัด
2531 - ปั จจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั พัทยา เอสเตท จากัด
2531 – ปั จจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั เกียรติแลนด์ จากัด
2530 – ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไดอะโฆรม เคมิเคิล จากัด
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การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่
แข่งขัน / กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จ
ของบริ ษทั อย่างมีนัยสาคัญ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
- ประชุมคณะกรรมการบริษทั 7/7 ครัง้ (100%)

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ (100%)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้ (100%)
ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

1. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ทาหน้าทีส่ อบทานความ
น่ าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษทั ก่อนนาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ พิจารณา
การเปิ ดเผยข้อมูลรายการเกีย่ วโยงให้ถูกต้องครบถ้วน และได้ให้ความเห็นที่
เป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
2. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการ ซึง่ ทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาปรึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์
แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลันกรองงานที
่
เ่ สนอคณะกรรมการ
3. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึง่ มีหน้าทีใ่ น
การพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มคี ุณสมบัติ
เหมาะสมทีจ่ ะดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั และพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

นิ ยามกรรมการอิ สระ
:
บริษทั ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซึง่ เข้มกว่าข้อกาหนดขัน้ ต่าของ
ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุน้ ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทั ต้องถือหุน้ ในบริษัทไม่เกิน 0.5 %
ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิ สระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

ไม่ม ี

2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดั บเดียวกันผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่ งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ีอานาจ
ควบคุมของบริษทั

ไม่ม ี

3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิด า มารดา คู่ส มรส พี่น้ อง และบุ ตร รวมทัง้ คู่ส มรสของบุ ตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บ ริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

ไม่ม ี
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4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้

ไม่ม ี

ความสัม พัน ธ์ทางธุ รกิจ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้า ที่กระทาเป็ น ปกติเ พื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่ว ยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้ส ินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อน่ื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้
ทีต่ ้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ
ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี าร
ค านวณมู ล ค่ า ของรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับ
รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี กอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่ า
สองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้

ไม่เป็ น

6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือ
ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่ว ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น ที่ม ีนัย
ผู้ม ีอานาจควบคุม หรือหุ้น ส่ว นของผู้ใ ห้บ ริการทางวิช าชีพ นั น้ ด้ว ย เว้น แต่จ ะได้พ้น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้

ไม่ม ี

7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัว แทนของกรรมการของบริษทั ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

ไม่ม ี

8. ไม่ประกอบกิจ การที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุ้น ส่วน หรือเป็ น กรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รบั เงินเดือนประจาหรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัย
กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

ไม่ม ี

9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั

ไม่ม ี
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บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
U

ชื่อ
ประเภทกรรมการที่ จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั

ประสบการณ์ การทางาน

พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
กรรมการอิสระ
79 ปี
ไทย
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุน่ ที่ 9
- หลักสูตรนายทหารราบชัน้ ต้น และการรบแบบจู่โจม โรงเรียนทหารราบ
กองทัพบก สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรหลักประจา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 33/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance (FND) Directors รุน่ 7/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Board & CEO Assessment รุน่ 2/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
30 ธ.ค. 2558 - ปั จจุบนั กรรมการบริษทั ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2548 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั แอล พี เอ็น เพลทมิล จากัด (มหาชน)
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ดับเบิ
๊ ล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
2539 - ปั จจุบนั
ประธานทีป่ รึกษา
โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
2548 - 2558
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2547
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2546 - 2547
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2542 - 2546
กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
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จานวนปี ที่ เป็ นกรรมการ
การถือหุ้นบริ ษทั
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่ เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่ ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )

2 ปี 2 เดือน
2,102,527 หุน้ (คิดเป็ น 0.0138% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด)
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
2548 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริษทั ดับเบิ
๊ ล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
2548 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั แอล พี เอ็น เพลทมิล จากัด (มหาชน)
2539 - ปั จจุบนั ประธานทีป่ รึกษา
โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ

ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน
/ กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของ
บริ ษทั อย่างมีนัยสาคัญ
- ประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/7 ครัง้ (71.43%)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 ครัง้ (83.33%)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 1/2 ครัง้ (50%)
ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

1. ปฏิบ ัติหน้ า ที่ใ นฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน
ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคล
ที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท และพิจารณา
ก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารพิจ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
2. ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทาหน้ า ที่สอบทานความ
น่ าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ พิจารณา
การเปิ ดเผยข้อมูลรายการเกีย่ วโยงให้ถูกต้องครบถ้วน และได้ให้ความเห็น
ทีเ่ ป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
3. ปฏิบ ัติหน้ า ที่ใ นฐานะกรรมการ ซึ่งท าหน้ า ที่ใ ห้คาแนะน าปรึก ษาที่เ ป็ น
ประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลันกรองงานที
่
เ่ สนอคณะกรรมการ

นิ ยามกรรมการอิ สระ
:
บริษทั ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซึ่งเข้มกว่าข้อกาหนดขัน้ ต่าของ
ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุน้ ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทั ต้องถือหุน้ ในบริษทั ไม่เกิน 0.5 %
ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
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ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิ สระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

ไม่ม ี

2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกันผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ีอานาจ
ควบคุมของบริษทั

ไม่ม ี

3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิด า มารดา คู่ส มรส พี่น้ อง และบุ ตร รวมทัง้ คู่ส มรสของบุ ตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บ ริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

ไม่ม ี

4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผู้ทม่ี คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้

ไม่ม ี

ความสัม พัน ธ์ทางธุ รกิจ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้า ที่กระทาเป็ น ปกติเ พื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่ว ยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้ส ินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อน่ื ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้
ทีต่ ้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ
ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี าร
ค านวณมู ล ค่ า ของรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับ
รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี กอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่ า
สองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
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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 านาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้

ไม่ม ี

7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

ไม่ม ี

8. ไม่ประกอบกิจ การที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุ้น ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รบั เงินเดือนประจาหรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัย
กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

ไม่ม ี

9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั

ไม่ม ี
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บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
U

ชื่อ
ประเภทกรรมการที่ จะเสนอ
แต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ

ดร. อรรณพ ตันละมัย
กรรมการอิสระ
67 ปี
ไทย

วุฒิการศึกษา

- Ph.D. Engineering Management, University of Missouri, USA
- M.B.A. (Quantitative Business Analysis), Indiana University,
Bloomington, USA
- M.S. in Engineering Management, University of Missouri, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครือ่ งกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 154/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture
Oversight สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
25 ก.พ. 2559 - ปั จจุบนั กรรมการบริษทั และ กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั

ประสบการณ์ การทางาน

2559 – ปั จจุบนั

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจติ รลดา

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2555 – ก.ย. 2559

คณบดี วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

2544 – 2558

กรรมการบริษทั
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544 – 2558
2554 – 2558
2554 – 2558
2550 – 2554
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ประสบการณ์ การทางาน

2542 – 2550

ประธานคณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 – 2555
ทีป่ รึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538 – 2542
หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532 – 2538
ประธานคณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531 – 2554
อาจารย์ประจาภาควิชาพาณิชยศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529 – 2531
Assistant Professor, Bentley University,
Massachusetts, USA
2521 – 2523
อาจารย์ประจาภาควิชาพาณิชยศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2516 – 2517
วิศวกรวางแผนการผลิต
บริษทั สยามกลการและนิสสัน จากัด
2 ปี 2 เดือน
ไม่ม ี
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบนั
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจติ รลดา
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว

จานวนปี ที่ เป็ นกรรมการ
การถือหุ้นบริ ษทั
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่ เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่ ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่
แข่งขัน / กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จ
ของบริ ษทั อย่างมีนัยสาคัญ
- ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/7 ครัง้ (85.71%)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ (100%)
ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง 1. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ทาหน้าทีส่ อบทานความน่ าเชื่อถือของ
รายงานทางการเงินของบริษัท ก่อนนาส่ง ต่ อตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย
กรรมการ
การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลรายการ
เกีย่ วโยงให้ถูกต้องครบถ้วน
2. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการซึง่ ทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาปรึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่
ฝ่ ายจัดการและพิจารณากลันกรองงานที
่
เ่ สนอคณะกรรมการ
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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 %
ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิ สระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

ไม่ม ี

2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัท บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกันผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ีอานาจ
ควบคุมของบริษทั

ไม่ม ี

3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิด า มารดา คู่ส มรส พี่น้ อง และบุ ตร รวมทัง้ คู่ส มรสของบุ ตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บ ริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

ไม่ม ี

4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่ว ม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้

ไม่ม ี

ความสัม พัน ธ์ทางธุ รกิจ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้า ที่กระทาเป็ น ปกติเ พื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่ว ยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้ส ินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อน่ื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้
ทีต่ ้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ
ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี าร
ค านวณมู ล ค่ า ของรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับ
รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี กอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
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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 านาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้

ไม่ม ี

7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

ไม่ม ี

8. ไม่ประกอบกิจ การที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุ้น ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รบั เงินเดือนประจาหรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ ีนัย
กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

ไม่ม ี

9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั

ไม่ม ี
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บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
U

ชื่อ
ประเภทกรรมการที่ จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ งงานปัจจุบนั
ประสบการณ์ การทางาน

จานวนปี ที่ เป็ นกรรมการ
การถือหุ้นบริ ษทั
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่ เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่ ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่
แข่งขัน / กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับ
ธุรกิ จของบริ ษทั อย่างมีนัยสาคัญ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

นายประสิทธิ ์ เดชศิร ิ
กรรมการบริษทั
59 ปี
ไทย
- ปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1 ต.ค. 2559- ปั จจุบนั
รองผูว้ ่าการ ฝ่ ายบริหาร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
22 พ.ย. 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
30 ธ.ค. 2558 – 2 ก.พ. 2559 กรรมการบริษทั
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
5 พ.ย. 2558 – 29 ธ.ค. 2558 กรรมการบริษทั
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2557 – 14 มิ.ย. 2558
ผูอ้ านวยการฝ่ ายกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ
รักษาการในตาแหน่งรองผูว้ ่าการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2556 – ก.ย. 2559
ผูอ้ านวยการฝ่ ายกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2552 - 2555
ผูอ้ านวยการฝ่ ายควบคุมการจราจร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3 เดือน (ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 22 พฤศจิกายน 2560)
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
- รองผูว้ ่าการ ฝ่ ายบริหาร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 1/1 ครัง้ (100%)
1. ให้คาแนะนาปรึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
2. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการซึง่ เป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนจากการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละมีประสบการณ์ ให้ขอ้ แนะนาต่างๆ ทีเ่ ป็ น
ประโยชน์เกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจของทางพิเศษ
40

บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
U

ชื่อ
ประเภทกรรมการที่ จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ

นายปณิต ตุลย์วฒ
ั นจิต
กรรมการบริษทั
62 ปี
ไทย

วุฒิการศึกษา

- M.B.A. (Finance) Washington University, St. Louis, USA
- Bachelor of Arts & Science, Washington University, St. Louis, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 10/2544
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Board and CFO Assessment
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ 14/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั

30 ธ.ค. 2558 - ปั จจุบนั กรรมการบริษทั
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2543 – ปั จจุบนั
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2549 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จากัด
2537 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั กรุงเทพ เอ็นยิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด

ประสบการณ์ การทางาน

2546 – 2558
2546 – 2555
2546 – 2559
2543 – 2553
2545 - ม.ค. 2549
2542 - 2548
2541 - 2548

จานวนปี ที่ เป็ นกรรมการ
การถือหุ้นบริ ษทั

กรรมการบริษทั
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั ซีบเี อ็นพี (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
บริษทั แอ๊ดวานซ์อะโกร จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษทั หลักทรัพย์สนิ เอเชีย จากัด
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
บริษทั เงินทุนสินเอเชีย จากัด (มหาชน)
2 ปี 2 เดือน

ไม่ม ี

41

การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่ เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่ ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่
แข่งขัน / กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับ
ธุรกิ จของบริ ษทั อย่างมีนัยสาคัญ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

2543 – ปั จจุบนั

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

2549 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั

กรรมการบริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จากัด
กรรมการบริษทั
บริษทั กรุงเทพ เอ็นยิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด

ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/7 ครัง้ (85.71%)
1. ให้คาแนะนาปรึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
2. เสนอความคิดเห็นและข้อแนะนาต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ในด้านการ
บริหารจัดการทางการเงินของบริษทั

42

บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
U

ชื่อ
ประเภทกรรมการที่ จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
กรรมการอิสระ
74 ปี
ไทย
- 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 รุน่ ที่ 1
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 43/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
2558 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2538 - ปั จจุบนั

43

ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้ าน้างึม 2 จากัด
ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จากัด
ประธานกรรมการ บริษทั ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษทั โพลีเพล็กส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ดับเบิ
๊ ล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทางาน

จานวนปี ที่ เป็ นกรรมการ
การถือหุ้นบริ ษทั
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่ เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่ ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่
แข่งขัน / กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับ
ธุรกิ จของบริ ษทั อย่างมีนัยสาคัญ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

2537 - 2558

ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2555 - 2556
ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2539 - 2555
กรรมการ บริษทั การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2547 - 2559
นายกสมาคมไทย-ลาวเพือ่ มิตรภาพ
กระทรวงการต่างประเทศ
2549 - เม.ย. 2554 กรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
2549 - มี.ค. 2551 สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
2548 - ก.พ. 2550 ประธานกรรมการ
ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2544 - 2545
ประธานกรรมการบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
2543
สมาชิกวุฒสิ ภา
2540
รองนายกรัฐมนตรี
2535
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง
2533
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2523 - 2531
ทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี
2 ปี 2 เดือน

-

ไม่ม ี
ประธานกรรมการ บริษทั ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริษทั โพลีเพล็กส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ดับเบิ
๊ ล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้ าน้างึม 2 จากัด
ประธานกรรมการ บริษทั เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จากัด
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว

ประชุมคณะกรรมการบริษทั 7/7 ครัง้ (100%)
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริษทั มีบทบาทสาคัญในการชี้นาและ
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 ี
44

นิ ยามกรรมการอิ สระ
:
บริษทั ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซึง่ เข้มกว่าข้อกาหนดขัน้ ต่าของ
ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุน้ ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทั ต้องถือหุน้ ในบริษทั ไม่เกิน 0.5 %
ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิ สระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

ไม่ม ี

2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกันผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ีอานาจ
ควบคุมของบริษทั

ไม่ม ี

3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิด า มารดา คู่ส มรส พี่น้ อง และบุ ตร รวมทัง้ คู่ส มรสของบุ ตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บ ริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

ไม่ม ี

4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้

ไม่ม ี

ความสัม พัน ธ์ทางธุ รกิจ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้า ที่กระทาเป็ น ปกติเ พื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่ว ยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้ส ินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อน่ื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้
ทีต่ ้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ
ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี าร
ค านวณมู ล ค่ า ของรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับ
รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี กอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่ า
สองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
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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 านาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้

ไม่ม ี

7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

ไม่ม ี

8. ไม่ประกอบกิจ การที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุ้น ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รบั เงินเดือนประจาหรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัย
กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

ไม่ม ี

9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั

ไม่ม ี
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บุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
U

ชื่อ
ประเภทกรรมการที่ จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

นางณฐมณ บุนนาค
กรรมการบริษทั
53 ปี
ไทย

- ปริญญาโท : เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตาแหน่ งงานปัจจุบนั

ผูช้ ว่ ยผูว้ ่าการ และ รักษาการรองผูว้ ่าการ (การเงิน)
การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ การทางาน

ปี 2556 – 2558

: ผูอ้ านวยการสานักผูว้ ่าการ
การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

จานวนปี ที่ เป็ นกรรมการ

-

การถือหุ้นบริ ษทั

ไม่ม ี

การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่ เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

ไม่ม ี

การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ที่ ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

ไม่ม ี

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่
แข่งขัน / กิ จการเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จ
ของบริ ษทั อย่างมีนัยสาคัญ

ผูช้ ว่ ยผูว้ ่าการ และ รักษาการรองผูว้ ่าการ (การเงิน)
การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

-

ผลงานในระหว่างดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

-

เสนอแต่งตัง้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561
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