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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5   :  พิจารณาเสนอบคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั
แทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ 

 

 

 

1. หลกัเกณฑก์ารพิจารณากรรมการออกตามวาระ    

ตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 14 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวน
ใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3  

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัฉลากกนั
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง
กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้

2. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา    

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทน
กรรมการที ่พน้ต าแหน่งทัง้กรณีทีล่าออกกอ่นครบวาระและทีค่รบก าหนดออกตามวาระตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 
1. มคีณุสมบตัสิอดคลอ้งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลกัทรพัยฯ์  
2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์และเพิม่

มลูคา่ใหแ้กบ่รษิทั 
3. มคีุณลกัษณะที่สนับสนุนและส่งเสรมิการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกจิการ เพื่อสรา้งคุณค่าให้แก่

บริษัท อาทิ ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย ์อทุศิเวลาไดอ้ยา่งเตม็ที ่เป็นตน้  

4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้ าที่กรรมการด้วยความ
ระมดัระวงั ดว้ยความซื่อสตัย ์และสามารถทุม่เทอทุศิเวลาไดอ้ยา่งเตม็ทีป่ระกอบดว้ย 

5. ในการสรรหากรรมการ จะพจิารณาคณุสมบตัทิีต่อ้งการสรรหา โดยพจิารณาจากทกัษะทีจ่ าเป็นทีย่งัขาด
อยูใ่นคณะกรรมการและคณุสมบตัสิอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

6. กรณีต าแหน่งกรรมการทีว่่างลงเป็นต าแหน่งกรรมการซึง่เป็นผูแ้ทนจากการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 
หรอื การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทยตามเงือ่นไขสญัญาสมัปทาน บุคคลทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ตอ้ง
เป็นบุคคลทีห่น่วยงานดงักล่าวเสนอชือ่เพือ่เขา้รว่มเป็นกรรมการบรษิทั 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  
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3.    กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ในปี 2561 กรรมการทีอ่อกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 คอื กรรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุม ี6 คน ดงัต่อไปนี้ 
1.  นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร ( กรรมการอสิระ ) 
2.  พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร ( กรรมการอสิระ ) 
3.  ดร.อรรณพ ตนัละมยั    ( กรรมการอสิระ ) 
4.  นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ   (กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
5.  นายปณิต   ตุลยว์ฒันจติ (กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
6.  ดร.วรีพงษ์    รามางกรู     ( กรรมการอสิระ ) 

นอกจากนี้ต าแหน่งกรรมการบรษิทัยงัว่างลงอกี 1 ต าแหน่งจากการลาออกของกรรมการผูแ้ทนจากการรถไฟฟ้า
ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (รฟม.) ซึง่ รฟม. ไดแ้จง้ชื่อผูแ้ทน คอื นางณฐมณ  บุนนาค ผูช้่วยผูว้่าการ รฟม. 
เพื่อเขา้เป็นกรรมการของบรษิทั ตามสทิธใินสญัญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล แทน 
นายธรีพนัธ ์ เตชะศรินุิกลู ซึง่ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่7 เมษายน 2560 

4.    การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 จากการที่บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้สามารถใช้สทิธิเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการ

พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึง่ไดแ้จง้ขา่วผา่นตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขการใชส้ทิธิดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.bemplc.co.th ในช่วงตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึ 31 
ธนัวาคม 2560 ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่บุคคลเพือ่ใหพ้จิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

5. ความเหน็ของคณะกรรมการ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ คอื 
พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร และนายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร พิจารณาแล้วเห็นควรน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาน าเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 พจิารณาดงันี้ 
1. แต่งตัง้กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 6 คน คอื นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร     

ดร.อรรณพ  ตนัละมยั    นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ  นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ และดร.วรีพงษ์  รามางกรู กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัท ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการด้วยความระมดัระวงั ด้วยความ
ซื่อสตัย ์และทุม่เทอทุศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ทีต่่อบรษิทั มบีทบาทส าคญัในการมอบแนวนโยบายการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั พรอ้มทัง้เสนอความคดิเหน็และขอ้แนะน าต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการ 

2. แต่งตัง้นางณฐมน  บุนนาค ผู้แทนของ รฟม.ตามสญัญาสมัปทาน เขา้เป็นกรรมการแทนนายธรีพนัธ ์  
เตชะศรินุิกลูซึง่ลาออก 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2561 โดยไมร่วมกรรมการทีไ่ดร้บัการ
เสนอชื่อพจิารณาแล้วมมีตเิหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอและใหเ้สนอ        
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระ 6 คน คอื 
นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ดร.อรรณพ  ตันละมัย   นายประสิทธิ ์ เดชศิร ิ       
นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ และดร.วรีพงษ์  รามางกรู กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง และแต่งตัง้
นางณฐมน  บุนนาค ผูแ้ทนของ รฟม.ตามสญัญาสมัปทาน เขา้เป็นกรรมการแทนนายธรีพนัธ์ เตชะศรินุิกลู
ซึง่ลาออก 
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    Uบุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 
ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 
อาย ุ  
สญัชาติ    

 
นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร 
กรรมการอสิระ 
 77 ปี 
ไทย 

 
วฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ี สาขาพาณิชยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 2/2543 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   
- กรรมการอาชพีในท าเนียบ IOD Chartered Director (CDC) รุน่ 1/2550 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP)  รุน่ 27/2552 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   
- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP)  รุน่ 3/2553 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   
- หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC)  รุน่ 12/2554 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
 

30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั     กรรมการบรษิทั และ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน                             

                                  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
25 ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั    ประธานกรรมการตรวจสอบ                             
                                      บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบนั               ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน                             
                                  บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจุบนั               ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง   
                                  บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 
2542 - ปัจจุบนั               กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                  บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน)  
2558 - ปัจจุบนั               กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                  บรษิทั ไทยศรปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
2547 - ปัจจุบนั               กรรมการ 
                                  มลูนิธอิาซาฮกีลาสแหง่ประเทศไทย 
2534 - ปัจจุบนั               รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
                                  บรษิทั กระจกไทย-อาซาฮ ีจ ากดั (มหาชน) 
2534 - ปัจจุบนั               กรรมการ 
                                  บรษิทั กลาสเวย ์จ ากดั 
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ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
 

2531 - ปัจจุบนั    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                       บรษิทั เกยีรตธิานี คนัทรคีลบั จ ากดั 
2531 - ปัจจุบนั    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                       บรษิทั พทัยา เอสเตท จ ากดั 
2531 - ปัจจุบนั    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                       บรษิทั เกยีรตแิลนด ์จ ากดั 
2530 - ปัจจุบนั    กรรมการ  บรษิทั ไดอะโฆรม เคมเิคลิ จ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน 2550 - 2557       กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
                       บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 
2548 – 2558       กรรมการอสิระ   กรรมการตรวจสอบ และ 

  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน                          
  บรษิทั รถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2531 - 2560       กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                       บรษิทั ศรรีาชา รสีอรท์ จ ากดั 
2529 - 2560       กรรมการและกรรมการบรหิาร 
                       บรษิทั ซากาตะ-ไทย คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

การถือหุ้นบริษทั 803,893 หุน้ (คดิเป็น 0.0053% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน               
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2557 - ปัจจุบนั    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน                             
                       บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจุบนั    ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง   
                       บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 
2542 - ปัจจุบนั    กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                       บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2558 - ปัจจุบนั    กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
                       บรษิทั ไทยศรปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
2547 - ปัจจุบนั    กรรมการ 
                       มลูนิธอิาซาฮกีลาสแหง่ประเทศไทย 
2534 - ปัจจุบนั    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
                       บรษิทั กระจกไทย-อาซาฮ ีจ ากดั (มหาชน) 
2534 - ปัจจุบนั    กรรมการ บรษิทั กลาสเวย ์จ ากดั 
2531 - ปัจจุบนั    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                       บรษิทั เกยีรตธิานี คนัทรคีลบั จ ากดั 
2531 - ปัจจุบนั    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                       บรษิทั พทัยา เอสเตท จ ากดั 
2531 – ปัจจุบนั   กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                       บรษิทั เกยีรตแิลนด ์จ ากดั 
2530 – ปัจจุบนั   กรรมการ บรษิทั ไดอะโฆรม เคมเิคลิ จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี
แข่งขนั / กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ
ของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั  

                                           
ไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่ท าหน้าทีส่อบทานความ
น่าเชื่อถอืของรายงานทางการเงนิของบรษิทัก่อนน าส่งต่อตลาดหลกัทรพัย์   
แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้พจิารณา     
การเปิดเผยขอ้มลูรายการเกีย่วโยงใหถู้กตอ้งครบถว้น และไดใ้หค้วามเหน็ที่
เป็นอสิระและเป็นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

2.  ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ ซึง่ท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์
แกฝ่่ายจดัการและพจิารณากลัน่กรองงานทีเ่สนอคณะกรรมการ 

3.  ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่มหีน้าทีใ่น
การพจิารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มคีุณสมบตัิ
เหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และพจิารณาก าหนดหลกัเกณฑ์
การพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

นิยามกรรมการอิสระ        :         บรษิทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั ซึง่เขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ 
ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรือ่งการถอืหุน้ในบรษิทั คอื กรรมการอสิระของบรษิทัตอ้งถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิ 0.5 % 
ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอิสระ  

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย  
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้        
ทีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

ไมม่ ี

2.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว   
ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการ
อสิระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบรษิทั 

ไมม่ ี

3.  ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร            
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื  
ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

ไมม่ ี
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4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ
ของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกจิบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการ
ให้หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้าประกนั การให้สินทรพัย์เป็น
หลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้
ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิ
ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีาร
ค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับ
รวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

ไมม่ ี

5.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงาน 
สอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอื         
ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

ไมเ่ป็น 

6.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอื          
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย       
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

  ไมม่ ี

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผู้ถือหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ไมม่ ี

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัท หรือ
บรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรกึษา ที่รบัเงนิเดือนประจ าหรอืถือหุน้เกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธ ิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัย
กบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 

ไมม่ ี

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั ไมม่ ี
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    Uบุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 
ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 
อาย ุ  
สญัชาติ    

 
พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร 
กรรมการอสิระ 
79 ปี 
ไทย 

 
วฒิุการศึกษา - ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- วทิยาศาสตรบณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ รุน่ที ่9 
- หลกัสตูรนายทหารราบชัน้ตน้ และการรบแบบจู่โจม โรงเรยีนทหารราบ 
  กองทพับก สหรฐัอเมรกิา 
- หลกัสตูรหลกัประจ า โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ที ่6   
  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 33/2546  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance (FND) Directors รุน่ 7/2546 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Board & CEO Assessment รุน่ 2/2546 
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
 

30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั   กรรมการบรษิทั ประธานกรรมการสรรหาและ               
                                ก าหนดคา่ตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ                            
                                บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2548 - ปัจจุบนั            ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                               บรษิทั แอล พ ีเอน็ เพลทมลิ จ ากดั (มหาชน) 
2548 - ปัจจุบนั            กรรมการ 
                               บรษิทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
2539 - ปัจจุบนั            ประธานทีป่รกึษา 
                               โครงการพฒันาตามพระราชด าร ิ

ประสบการณ์การท างาน 2548 - 2558               กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                               ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
                               บรษิทั รถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2547                        รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม 
2546 - 2547              รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
2542 - 2546              กรรมการตรวจสอบ 
                              บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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การถือหุ้นบริษทั 2,102,527  หุน้    (คดิเป็น 0.0138% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) ไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2548 - ปัจจุบนั    กรรมการ 
                       บรษิทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
2548 - ปัจจุบนั    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                       บรษิทั แอล พ ีเอน็ เพลทมลิ จ ากดั (มหาชน) 
2539 - ปัจจุบนั    ประธานทีป่รกึษา 
                       โครงการพฒันาตามพระราชด าร ิ

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั 
/ กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ
บริษทัอย่างมีนัยส าคญั 

ไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ซึง่มหีน้าทีใ่นการพจิารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคล
ที่มคีุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท และพจิารณา
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

2. ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งท าหน้าที่สอบทานความ
น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงนิของบรษิัทก่อนน าส่งต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้พจิารณา
การเปิดเผยขอ้มลูรายการเกีย่วโยงใหถู้กตอ้งครบถว้น และไดใ้หค้วามเหน็
ทีเ่ป็นอสิระและเป็นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

3.  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาที่เป็น
ประโยชน์แกฝ่่ายจดัการและพจิารณากลัน่กรองงานทีเ่สนอคณะกรรมการ 

นิยามกรรมการอิสระ        :         บรษิทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั ซึง่เขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ 
ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรือ่งการถอืหุน้ในบรษิทั คอื กรรมการอสิระของบรษิทัตอ้งถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิ 0.5 % 
ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  
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ลกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอิสระ  

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย  
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้         
ทีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

ไมม่ ี

2.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว   
ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการ
อสิระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบรษิทั 

ไมม่ ี

3.  ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร            
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื   
ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

ไมม่ ี

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ
ของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกจิบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการ
ให้หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้าประกนั การให้สินทรพัย์เป็น
หลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้
ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิ
ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีาร
ค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับ
รวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

ไมม่ ี

5.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงาน 
สอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอื         
ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

 

ไมเ่ป็น 
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6.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอื           
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจ
ควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

  ไมม่ ี

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ไมม่ ี

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัท หรือ
บรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรกึษา ที่รบัเงนิเดือนประจ าหรอืถือหุน้เกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธ ิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัย
กบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 

ไมม่ ี

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั ไมม่ ี
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    Uบุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 
ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอ
แต่งตัง้ 
อาย ุ  
สญัชาติ 

 
ดร. อรรณพ ตนัละมยั   
กรรมการอสิระ  
67 ปี 
ไทย 

วฒิุการศึกษา - 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 
-   ปรญิญาตร ี วศิวกรรมศาสตร ์(เครือ่งกล) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 154/2554 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture 
Oversight    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 25 ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการบรษิทั และ กรรมการตรวจสอบ                            
                                  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบนั            คณบด ีคณะบรหิารธุรกจิ 
                                วทิยาลยัเทคโนโลยจีติรลดา 

 2555 – ปัจจุบนั            กรรมการบรษิทัและประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์การท างาน 2555 – ก.ย. 2559         คณบด ีวทิยาลยัการจดัการ 
                                มหาวทิยาลยัมหดิล  

2544 – 2558               กรรมการบรษิทั   
บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2544 – 2558              กรรมการตรวจสอบ  
                               บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2558              กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

     บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2558              กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
                               บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2550 – 2554              คณบด ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
                               จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ประสบการณ์การท างาน 2542 – 2550            ประธานคณะกรรมการด าเนินงานหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ  
                            มหาบณัฑติ (MBA) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี   
                            จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
2554 – 2555            ทีป่รกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
                            คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
                            จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 2538 – 2542            หวัหน้าภาควชิาพาณิชยศาสตร ์ 
                            คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
                            จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2532 – 2538            ประธานคณะกรรมการด าเนินงานหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ  
                            มหาบณัฑติ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
                            จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2531 – 2554           อาจารยป์ระจ าภาควชิาพาณิชยศาสตร ์
                      คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2529 – 2531           Assistant Professor, Bentley University, 

Massachusetts, USA 
2521 – 2523           อาจารยป์ระจ าภาควชิาพาณิชยศาสตร ์ 
                           คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2516 – 2517           วศิวกรวางแผนการผลติ  

บรษิทั สยามกลการและนิสสนั จ ากดั 

การถือหุ้นบริษทั                          ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน      
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

2555 – ปัจจุบนั        กรรมการบรษิทัและประธานกรรมการตรวจสอบ 
                            บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน      
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

2559 – ปัจจุบนั        คณบด ีคณะบรหิารธุรกจิ 
                            วทิยาลยัเทคโนโลยจีติรลดา 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี
แข่งขนั / กิจการเก่ียวเน่ืองกบั
ธรุกิจของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั 

ไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

ผลงานในระหว่างด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

 1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ท าหน้าทีส่อบทานความน่าเชื่อถอื
ของรายงานทางการเงนิของบรษิทักอ่นน าสง่ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้พจิารณาการเปิดเผย
ขอ้มลูรายการเกีย่วโยงใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

2.  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาที่เป็น
ประโยชน์แกฝ่่ายจดัการและพจิารณากลัน่กรองงานทีเ่สนอคณะกรรมการ 
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นิยามกรรมการอิสระ        :         บรษิทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั ซึง่เขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ 
ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรือ่งการถอืหุน้ในบรษิทั คอื กรรมการอสิระของบรษิทัตอ้งถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิ 0.5 % 
ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอิสระ  

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย  
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้         
ทีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

ไมม่ ี

2.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว   
ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการ
อสิระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบรษิทั 

ไมม่ ี

3.  ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร            
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื   
ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

ไมม่ ี

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ
ของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกจิบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการ
ให้หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้าประกนั การให้สินทรพัย์เป็น
หลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้
ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิ
ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีาร
ค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับ
รวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

ไมม่ ี

5.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงาน 
สอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื         
ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

ไมเ่ป็น 
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6.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอื           
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจ
ควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เว้นแต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

  ไมม่ ี

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ไมม่ ี

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัท หรือ
บรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรกึษา ที่รบัเงนิเดือนประจ าหรอืถือหุน้เกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธ ิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัย
กบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 

ไมม่ ี

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั ไมม่ ี
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    Uบุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 
 
ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 
อาย ุ  
สญัชาติ    

 
 

นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ
กรรมการบรษิทั  
59 ปี 
ไทย 

วฒิุการศึกษา -   ปรญิญาโท สาขาพฒันบรหิารศาสตร ์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
-   ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 1 ต.ค. 2559- ปัจจุบนั รองผูว้่าการ ฝ่ายบรหิาร 
การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย  

ประสบการณ์การท างาน 22 พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั         กรรมการบรษิทั                             
                                       บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
30 ธ.ค. 2558 – 2 ก.พ. 2559   กรรมการบรษิทั 
                                       บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
5 พ.ย. 2558 – 29 ธ.ค. 2558   กรรมการบรษิทั 
                                       บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 14 ม.ิย. 2558            ผูอ้ านวยการฝ่ายกรรมสทิธิท์ีด่นิ 
                                       รกัษาการในต าแหน่งรองผูว้่าการฝ่ายปฏบิตักิาร 
                                       การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 
2556 – ก.ย. 2559                ผูอ้ านวยการฝ่ายกรรมสทิธิท์ีด่นิ 
                                       การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย  
2552 - 2555   ผูอ้ านวยการฝ่ายควบคมุการจราจร 
                                       การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 

การถือหุ้นบริษทั ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน       
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน       
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี     
แข่งขนั / กิจการเก่ียวเน่ืองกบั
ธรุกิจของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั  

- รองผูว้่าการ ฝ่ายบรหิาร 
การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1. ใหค้ าแนะน าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
2. ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการซึง่เป็นกรรมการทีเ่ป็นผูแ้ทนจากการทางพเิศษ

แห่งประเทศไทย เป็นผูม้คีวามรูแ้ละมปีระสบการณ์ใหข้อ้แนะน าต่างๆ ทีเ่ป็น
ประโยชน์เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของทางพเิศษ 
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    Uบุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 
อาย ุ  
สญัชาติ    

นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ 
กรรมการบรษิทั  
62 ปี 
ไทย 

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 10/2544 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Board and CFO Assessment  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  รุน่ 14/2555  สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
 

30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั  กรรมการบรษิทั                          
                                บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2543 – ปัจจุบนั            ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2549 – ปัจจุบนั            กรรมการบรษิทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร ์จ ากดั 
2537 – ปัจจุบนั            กรรมการบรษิทั  
                                บรษิทั กรงุเทพ เอน็ยเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน 2546 – 2558               กรรมการบรษิทั  
                                บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ ากดั  (มหาชน) 
2546 – 2555               กรรมการบรหิาร  
                                  บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ ากดั  (มหาชน) 
2546 – 2559               กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั 
2543 – 2553               กรรมการ และกรรมการบรหิาร  
                                บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
2545 - ม.ค. 2549         กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร 
                      บรษิทั แอ๊ดวานซอ์ะโกร จ ากดั (มหาชน)  
2542 - 2548               กรรมการบรษิทั หลกัทรพัยส์นิเอเชยี จ ากดั 
2541 - 2548               กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร 
                               บรษิทั เงนิทนุสนิเอเชยี จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นบริษทั ไมม่ ี
 
 
 



  

 
42 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน               
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

2543 – ปัจจุบนั            ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน             
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

2549 – ปัจจุบนั            กรรมการบรษิทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร ์จ ากดั 
2537 – ปัจจุบนั            กรรมการบรษิทั  
                                บรษิทั กรงุเทพ เอน็ยเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี
แข่งขนั / กิจการเก่ียวเน่ืองกบั
ธรุกิจของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั 

ไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1. ใหค้ าแนะน าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
2. เสนอความคดิเหน็และขอ้แนะน าต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในดา้นการ

บรหิารจดัการทางการเงนิของบรษิทั 
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    Uบุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 
ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 
อาย ุ  
สญัชาติ    

 
ดร.วรีพงษ์  รามางกรู 
กรรมการอสิระ 
74 ปี 
ไทย 

วฒิุการศึกษา - Doctor of Law (Honorary) 
 Webster University, St.Louis, USA 

- Ph.D. (Economics), University of Pennsylvania, USA 

- M.A. (Economics), University of Pennsylvania, USA 

-   ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์(เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง)  
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-   หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ที ่1 
    วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
 

-   หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 43/2547 
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 2558 - ปัจจุบนั      ประธานกรรมการบรษิทั                          
                         บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2551 - ปัจจุบนั      ประธานกรรมการ บรษิทั ไฟฟ้าน ้างมึ 2 จ ากดั 
2549 - ปัจจุบนั   ประธานกรรมการบรษิทั  

บรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั 
2548 - ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บรษิทั ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบ 
   บรษิทั โพลเีพลก็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2538 - ปัจจุบนั   ประธานกรรมการบรหิาร 
   บรษิทั ดับ๊เบิล้เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
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ประสบการณ์การท างาน 2537 - 2558 ประธานกรรมการบรษิทั                                                 
บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2555 - 2556          ประธานกรรมการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 2539 - 2555   กรรมการ บรษิทั การบนิกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 2547 - 2559   นายกสมาคมไทย-ลาวเพือ่มติรภาพ 

   กระทรวงการต่างประเทศ 
2549 - เม.ย. 2554 กรรมการ บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 

 2549 - ม.ีค. 2551 สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
2548 - ก.พ. 2550   ประธานกรรมการ  
    ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย 
2544 - 2545   ประธานกรรมการบรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 
2543   สมาชกิวุฒสิภา 
2540   รองนายกรฐัมนตร ี
2535                   รฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงการคลงั 
2533   รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
2523 - 2531   ทีป่รกึษานายกรฐัมนตร ี

การถือหุ้นบริษทั ไมม่ ี  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

-    ประธานกรรมการ บรษิทั ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) 
-    กรรมการตรวจสอบ บรษิทั โพลเีพลก็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
(ปัจจบุนั) 

-    ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ดับ๊เบิล้เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
-    ประธานกรรมการ บรษิทั ไฟฟ้าน ้างมึ 2 จ ากดั 
-    ประธานกรรมการ บรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี     
แข่งขนั / กิจการเก่ียวเน่ืองกบั
ธรุกิจของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั  

 
ไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะประธานกรรมการบรษิทัมบีทบาทส าคญัในการชีน้ า
และ ให้ค าปรกึษาแก่คณะกรรมการบรหิารและผู้บรหิารระดบัสูงเพื่อ
ร่วมกนัก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั พร้อมทัง้
ก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

2. ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้น ก ากับดูแลการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่ วมประชุมให้อยู่ใน
ประเด็นและเป็นไปโดยเรยีบรอ้ย สามารถขจดัความขดัแยง้ในทีป่ระชุม
และสรา้งความเหน็รว่มกนัเป็นมตขิองทีป่ระชมุไดเ้ป็นอยา่งด ี

3. ดูแลและจัดการให้การด า เนินการของบริษัทเ ป็นตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษา
ผลประโยชน์ของบรษิทับนพืน้ฐานของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
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นิยามกรรมการอิสระ        :         บรษิทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั ซึง่เขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ 
ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรือ่งการถอืหุน้ในบรษิทั คอื กรรมการอสิระของบรษิทัตอ้งถอืหุน้ในบรษิัทไม่เกนิ 0.5 % 
ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอิสระ  

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย  
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู ้       
ทีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

ไมม่ ี

2.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดับเดยีวกนัผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว   
ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการ
อสิระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบรษิทั 

ไมม่ ี

3.  ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร            
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื  
ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

ไมม่ ี

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ
ของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกจิบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการ
ให้หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้าประกนั การให้สินทรพัย์เป็น
หลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้
ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิ
ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีาร
ค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับ
รวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

ไมม่ ี

5.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงาน 
สอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอื         
ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

ไมเ่ป็น 
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6.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอื           
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจ
ควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

  ไมม่ ี

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ไมม่ ี

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัท หรือ
บรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรกึษา ที่รบัเงนิเดือนประจ าหรอืถือหุน้เกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธ ิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัย
กบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 

ไมม่ ี

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั ไมม่ ี
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    Uบุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 
ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 
อาย ุ  
สญัชาติ    

 
นางณฐมณ บุนนาค 
กรรมการบรษิทั  
53 ปี 
ไทย 

วฒิุการศึกษา -   ปรญิญาโท  :  เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ (เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ) 
  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย       

  : การจดัการภาครฐัและภาคเอกชนมหาบณัฑติ (เกยีรตนิิยม)  
  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

-   ปรญิญาตร ี : วทิยาศาสตรบณัฑติ  (เศรษฐศาสตรเ์กษตร)     
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ต าแหน่งงานปัจจบุนั  ผูช้ว่ยผูว้่าการ และ รกัษาการรองผูว้่าการ (การเงนิ) 
  การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

 

ประสบการณ์การท างาน ปี 2556 – 2558  :  ผูอ้ านวยการส านกัผูว้่าการ 
                          การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

การถือหุ้นบริษทั ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน       
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน       
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี     
แข่งขนั / กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ
ของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั  

 ผูช้ว่ยผูว้่าการ และ รกัษาการรองผูว้่าการ (การเงนิ) 
  การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

- 

 
 

 




