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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5   :  พิจารณาการเสนอบคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั
แทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ 

 

 

 

 

1. หลกัเกณฑก์ารพิจารณากรรมการออกตามวาระ    

ตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 14 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวน  
ใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3  

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

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. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความ
ระมดัระวงั ดว้ยความซื่อสตัย ์และสามารถทุม่เทอทุศิเวลาไดอ้ยา่งเตม็ทีป่ระกอบดว้ย 

5. ในการสรรหากรรมการ จะพจิารณาคณุสมบตัทิีต่อ้งการสรรหา โดยพจิารณาจากทกัษะทีจ่ าเป็นทีย่งัขาด
อยูใ่นคณะกรรมการและคณุสมบตัสิอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

6. กรณีต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นต าแหน่งกรรมการซึง่เป็นผูแ้ทนจากการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 
หรอื การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทยตามเงือ่นไขสญัญาสมัปทาน บุคคลทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ตอ้ง
เป็นบุคคลทีห่น่วยงานดงักล่าวเสนอชือ่เพือ่เขา้รว่มเป็นกรรมการบรษิทั 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  
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3.    กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ในปี 2562 กรรมการทีอ่อกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 คอื กรรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุม ี6 คน ดงัต่อไปนี้ 

1.  พลเอกส าเภา    ชศูร ี ( กรรมการอสิระ ) 
2.  นางวลัลภา   อสัสกลุ ( กรรมการอสิระ ) 
3.  ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต์ ( กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร ) 

4.  นายวรีะพงศ ์  ศภุเศรษฐศ์กัดิ ์ ( กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร ) 
5.  นายยทุธนา  หยมิการณุ ( กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร ) 
6.  นายปลวิ   ตรวีศิวเวทย ์ ( กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ) 

4.    การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 จากการที่บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการ
พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึง่ไดแ้จง้ขา่วผา่นตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.bemplc.co.th ในช่วงตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง                
31 ธนัวาคม 2561 ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่บุคคลเพือ่ใหพ้จิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

5. ความเหน็ของคณะกรรมการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ คอื
นายปลิว ตรวีิศวเวทย์ มมีติเห็นควรน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาน าเสนอที่ประชุม  
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระทัง้หมด 6 คน ดงันี้  
1. พลเอกส าเภา  ชศูร ี 2. นางวลัลภา    อสัสกลุ    3. ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต ์  4. นางสาวอารศิรา  ธรมธชั  
5. นายยทุธนา  หยมิการณุ  6. นายปลวิ   ตรวีศิวเวทย ์    
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บคุคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 
ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 
อายุ  
สญัชาติ 

 

พลเอกส าเภา  ชศูร ี
กรรมการอสิระ  
78 ปี 
ไทย 
 

วฒิุการศึกษา -  โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 
-  Royal Military Academy (Saint Cyr), France 
-  โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก  
-  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุ่นที ่6  
 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   
 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั    กรรมการบรษิทั  กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง                   
บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั               นายกสภามหาวทิยาลยั    
                                  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
2555 - ปัจจุบนั               ประธานกรรมการ   
                                  บรษิทั ท ีไอ พ ีเอส จ ากดั 
2544 - ปัจจุบนั               ประธานกรรมการ  
                                  บรษิทั ทศภาค จ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน 2547- 29 ธ.ค. 2558         กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ 
                                  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

 2550 - 29 ธ.ค. 2558        ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ  
กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง                   
บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 2543 - 2544                  ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ กระทรวงกลาโหม  

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี 2 เดอืน 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกจิ รวมถงึมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนดในกฎหมาย
ว่าดว้ยบรษิทัมหาชน โดยผ่านขัน้ตอนกลัน่กรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การถือหุ้นบริษทั ไม่มกีารถอืหุน้ 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

จ านวน 3 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั
อย่างมีนัยส าคญั 

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2561 -  ประชุมคณะกรรมการบรษิทั            4/5 ครัง้ (คดิเป็น 80%) 
-  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ        5/6 ครัง้ (คดิเป็น 83.33%) 
 -  ประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 3/4 ครัง้ (คดิเป็น 75%) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ 1. ใหค้ าแนะน าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

2. ไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไดใ้หค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระและ
เป็นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 
ความเสีย่ง ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการใหข้อ้เสนอแนะ ตดิตามการปฏิบตัติาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดดีูแลและทบทวนการบรหิารความเสีย่งโดยรวม
ของบรษิทั กลยุทธท์ีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่ง 

 

นิยามกรรมการอิสระ  : บรษิัทไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษิัท ซึ่งเขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ            
ในเรื่องการถอืหุน้ในบรษิทั คอื กรรมการอสิระของบรษิทัตอ้งถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิ 0.5% ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอิสระ  
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ 
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

ไม่ม ี

2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังานทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้น              
รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั 

ไม่ม ี

3.  ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา 
มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอืผู้มอี านาจควบคุมของ
บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

ไม่ม ี
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4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื        
ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุน้ที่มนีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิบรษิัท 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัท เวน้แต่จะได้พ้น
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าทีก่ระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึ
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บรษิัทหรอืคู่สญัญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิัทหรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใด
จะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยง
กนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

ไม่ม ี

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื              
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัทและไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงาน 
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ              
ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
สองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ไม่เป็น 

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือ             
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

  ไม่ม ี

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอื   
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ไม่ม ี

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอื 
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง 
พนักงานที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการ
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

ไม่ม ี

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั ไม่ม ี
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 
ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 
อายุ  
สญัชาติ    

 
นางวลัลภา  อสัสกุล 
กรรมการอสิระ 
69 ปี 
ไทย 
 

วฒิุการศึกษา - ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์ University of Detroit, USA 
- ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
 

-    หลกัสตูร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 5/2551 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-    หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 21/2551 
      สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
-    หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 86/2550 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
 

30 ธ.ค. 2558-ปัจจุบนั    กรรมการบรษิทั  
                                บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบนั             กรรมการ บรษิทั โอเชยีนพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั             กรรมการ บรษิทั โอเชยีน ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

2553 - ปัจจุบนั             กรรมการ บรษิทั สยามเอสเตท จ ากดั  
2549 - ปัจจุบนั             กรรมการ กรรมการก ากบัและตรวจสอบ 
                                บรษิทั ไทยสมุทรประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 
2551 - ปัจจุบนั             กรรมการ บรษิทั อ าพนั จ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน 2553 - 19 ม.ค. 2559     กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั       
2553 - 29 ธ.ค. 2558     กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2552 - 29 ธ.ค. 2558     กรรมการอสิระ  
                                บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2555 - 29 ธ.ค. 2558     ประธานคณะกรรมการความเสีย่ง  
                                บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2548 - 2550                กรรมการ บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2555 - 2559                กรรมการ บรษิทั วนีิไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ประสบการณ์การท างาน 2549 - 2559                ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน            
บรษิทั ไทยสมุทรประกนัชวีติ จ ากดั 

2551 - 2557                กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยสมุทรประกนัชวีติ จ ากดั 
2547 - 2550                รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

2538 - 2547                ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี  2 เดอืน 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกจิ รวมถงึมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนดในกฎหมายว่าดว้ย
บรษิทัมหาชน โดยผ่านขัน้ตอนกลัน่กรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

การถือหุ้นบริษทั ไม่มกีารถอืหุน้ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน               
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

ไม่ม ี
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

จ านวน 5 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั
อย่างมีนัยส าคญั  

                                           
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2561 - ประชุมคณะกรรมการบรษิทั        5/5 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
-  ประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 4/4 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1. ใหค้ าแนะน าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
2. เสนอความคดิเหน็และขอ้แนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบรหิารจดัการ

ทางการเงนิของบรษิทั 
3.  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่

รบัผดิชอบในการใหข้อ้เสนอแนะ ตดิตามการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ
ที่ดดีูแลและทบทวนการบรหิารความเสี่ยงโดยรวมของบรษิัทกลยุทธ์ที่ใช้ในการ
บรหิารความเสีย่ง 

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

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอิสระ  
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ 
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

ไม่ม ี

2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังานทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้น              
รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่น้อยกว่า

ไม่ม ี
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สองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั 

3.  ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา 
มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอืผู้มอี านาจควบคุมของ
บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

ไม่ม ี

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื        
ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุน้ที่มนีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิบรษิัท 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัท เวน้แต่จะได้พ้น
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าทีก่ระท า เป็นปกติเพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึ
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรอืคู่สญัญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิัทหรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใด
จะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยง
กนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

ไม่ม ี

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื              
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัทและไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงาน 
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ             
ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ไม่เป็น 

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือ            
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

  ไม่ม ี

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอื  
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ไม่ม ี

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอื 
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง 
พนักงานที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการ
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

ไม่ม ี

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั ไม่ม ี
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 บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 

ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 
อายุ  
สญัชาติ    

 
ม.ล.ประสบชยั  เกษมสนัต ์
กรรมการบรษิทั  
64 ปี 
ไทย 
 

วฒิุการศึกษา - M.S. (Civil Engineering) Stanford University, USA 
- M.S ( Operation Research) Stanford University, USA 
- B.S. (Civil Engineering , Mathematics) Virginia Military Institute ,Virginia , USA 
-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่น 3 พ.ศ. 2556 
   สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
-  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที ่50  
   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
-   หลกัสตูรประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์พ.ศ. 2550 
-   หลกัสตูรประกาศนียบตัรกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์พ.ศ. 2550 
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   
 

-  หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบรษิทัไทย (DCP) รุ่น 33/2546 
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
 

30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั    กรรมการบรษิทั  
                                  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์การท างาน 2539 - 19 ม.ค. 2559       กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
                                  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั      
2537 - 29 ธ.ค. 2558       กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร  
                                  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558     ประธานคณะทีป่รกึษากระทรวงกลาโหม 

2555 - ก.ย. 2556            รองปลดักระทรวงกลาโหม 
2553 - ก.ย. 2555            ทีป่รกึษาพเิศษ 
                                  ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม  
2552 - 2553                  ผูอ้ านวยการส านกังานสนบัสนุน 
                                  ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม  
2550 - 2552                  หวัหน้าส านกังานจเรทหารทัว่ไป กระทรวงกลาโหม 
2548 - 2549                  หวัหน้านายทหารฝ่ายเสนาธกิารประจ าเสนาธกิารทหาร 
                                  กองบญัชาการทหารสงูสดุ กระทรวงกลาโหม 
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ประสบการณ์การท างาน 2547 - 2548                  นายทหารฝ่ายเสนาธกิาร  
                                   ประจ ารฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม 
                                   กระทรวงกลาโหม 
2546 - 2548                   กรรมการบรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั 

2544 - 2547                   รองผูบ้ญัชาการ โรงเรยีนขา่วทหารบก กองทพับก     

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี  2 เดอืน 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน

ธุรกจิ รวมถงึมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ย
บรษิทัมหาชน โดยผ่านขัน้ตอนกลัน่กรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

การถือหุ้นบริษทั ไม่มกีารถอืหุน้ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็น
บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน  (ปัจจบุนั) 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั
อย่างมีนัยส าคญั 

 
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2561 - - ประชุมคณะกรรมการบรษิทั            5/5 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1. ใหค้ าแนะน าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
2. ใหค้ าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์และสง่เสรมิการก ากบัดูแลกจิการทีด่จีนบรษิทัไดร้บั
การประเมนิอยู่ในเกณฑท์ีด่ ี
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 
ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 
อายุ  
สญัชาติ    

    
 นางสาวอารศิรา   ธรมธชั 
กรรมการบรษิทั                    
61 ปี 
ไทย 

วฒิุการศึกษา -   M.B.A. Roosevelt University, USA  
-   ปรญิญาตร ี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
-   หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน  (ปรอ. รุ่น 24) 
   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
 

-  หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบรษิทัไทย (DCP) รุ่น 75/2549 
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั -  ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั     กรรมการ  
                             บรษิทั รกัษาความปลอดภยักรุงไทยธุรกจิบรกิาร จ ากดั 

-   เม.ย. 2557 - ปัจจุบนั    ประธานกรรมการ 
                                บรษิทั กรุงไทย ไอบเีจ ลสิซิง่ จ ากดั                

ประสบการณ์การท างาน 2557 - ก.ย. 2561           รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน 
                                     สายงานธุรกจิภาครฐั       
                                 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2555 - 2557                 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ช่วยผูบ้รหิารสายงาน 
                                 สายงานธุรกจิภาครฐั 
        ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

2548 - 2555       ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุ่ม 
                                  กลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ 2 สายงานธุรกจิขนาดใหญ่ 1 
        ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)     

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ เสนอแต่งตัง้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน

ธุรกจิ รวมถึงมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขัน้ตอนกลัน่กรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการ       
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การถือหุ้นบริษทั                             ไม่มกีารถอืหุน้ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทั 
จดทะเบียน 

จ านวน 2 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / กิจการ
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั 

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2561 - 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ - 
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 
ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 
อายุ  
สญัชาติ    

    
 นางสาวอารศิรา   ธรมธชั 
กรรมการบรษิทั                    
61 ปี 
ไทย 

วฒิุการศึกษา -   M.B.A. Roosevelt University, USA  
-   ปรญิญาตร ี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
-   หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน  (ปรอ. รุ่น 24) 
   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
 

-  หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบรษิทัไทย (DCP) รุ่น 75/2549 
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั -  ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั     กรรมการ  
                             บรษิทั รกัษาความปลอดภยักรุงไทยธุรกจิบรกิาร จ ากดั 

-   เม.ย. 2557 - ปัจจุบนั    ประธานกรรมการ 
                                บรษิทั กรุงไทย ไอบเีจ ลสิซิง่ จ ากดั                

ประสบการณ์การท างาน 2557 - ก.ย. 2561           รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน 
                                     สายงานธุรกจิภาครฐั       
                                 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2555 - 2557                 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ช่วยผูบ้รหิารสายงาน 
                                 สายงานธุรกจิภาครฐั 
        ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

2548 - 2555       ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุ่ม 
                                  กลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ 2 สายงานธุรกจิขนาดใหญ่ 1 
        ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)     

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ เสนอแต่งตัง้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน

ธุรกจิ รวมถึงมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขัน้ตอนกลัน่กรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการ       
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การถือหุ้นบริษทั                             ไม่มกีารถอืหุน้ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทั 
จดทะเบียน 

จ านวน 2 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / กิจการ
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั 

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2561 - 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ - 
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 
อายุ  
สญัชาติ 

  นายยุทธนา  หยมิการุณ   
 กรรมการบรษิทั 
 58  ปี 
 ไทย 

วฒิุการศึกษา -  ปรญิญาโท  สาขารฐัประศาสนศาสตร ์
   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

-   ปรญิญาตร ี สาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-   ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-   ประกาศนียบตัรโรงเรยีนศุลการกัษ์  กรมศุลกากร 
-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู   สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
-   หลกัสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติระดบัสูง  

(นยปส.) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   - หลกัสตูรการก ากบัดูแลกจิการ ส าหรบักรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงของรฐัวสิาหกจิ
และองคก์ารมหาชน 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 30 พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั    กรรมการบรษิทั  
                                  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 2561 - ปัจจุบนั         รองปลดักระทรวงการคลงั 

2559 - ปัจจุบนั               กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั 
                            การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 

2557 - ปัจจุบนั               กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั 
                            การยาสบูแห่งประเทศไทย (โรงงานยาสบู) 

ประสบการณ์การท างาน 2558 - 2561                  ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั  
2556 - 2560                  กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั 
                                 ในคณะกรรมการบรษิทั เอราวณั จ ากดั (มหาชน) 

2558                            ทีป่รกึษาดา้นพฒันาระบบควบคุมทางศุลกากร    
     กรมศุลกากร 

2554 - 2558                  รองอธบิดกีรมศุลกากร 
2553 - 2554                  ผูอ้ านวยการส านกังานศุลกากร ท่าเรอืแหลมฉบงั 

2552 - 2553                  ผูอ้ านวยการส านกังานศุลกากรภาคที ่1 
2551 - 2552                  ผูอ้ านวยการส านกับรหิารกลาง 
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จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2 ปี 3 เดอืน 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชน โดยผ่านขัน้ตอนกลัน่กรอง และเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การถือหุ้นบริษทั ไม่มกีารถอืหุน้ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

จ านวน 3 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษทั (ปัจจบุนั)  

-  กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั 
   ในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย  

 
การเข้ารว่มประชุมในปี 2561 -   ประชุมคณะกรรมการบรษิทั            5/5 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1.  ใหค้ าแนะน าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
2. เสนอความคดิเหน็และขอ้แนะน าต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในดา้นการบรหิาร

จดัการทางการเงนิของบรษิทั 
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 
ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 
อายุ  
สญัชาติ    

 
นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์
กรรมการบรษิทั  
73 ปี 
ไทย 

วฒิุการศึกษา -  ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ สาขาวศิวกรรมศาสตรโ์ยธา 
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
-  วศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวศิวกรรมโยธา 
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
-  วศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์
   สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
-  M.Sc. (Electrical Engineering), Osaka University, Japan 
-  B.Sc. (Electrical Engineering), Osaka University, Japan 
-  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุ่นที ่6 
   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่4/2550 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
 

-  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547 
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
-   หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547 
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
-   หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547 
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั     รองประธานกรรมการบรษิทั 
                          ประธานกรรมการบรหิาร   
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2554 - ปัจจุบนั                กรรมการบรษิทั  
2555 - ปัจจุบนั                ประธานกรรมการบรหิาร 
 บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2551 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการบรษิทั 

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
2546 - ปัจจุบนั               กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2537 - ปัจจุบนั               ประธานกรรมการบรหิาร  
                                  บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจุบนั                กรรมการบรษิทั และประธานกรรมการบรหิาร  
 บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั 
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ต าแหน่งงานปัจจบุนั 2549 - ปัจจุบนั                กรรมการบรษิทั และประธานกรรมการบรหิาร  
 บรษิทั ไฟฟ้าน ้างมึ 2 จ ากดั 
2549 - ปัจจุบนั               กรรมการบรษิทั และ ประธานกรรมการบรหิาร 
                                  บรษิทั  เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ี จ ากดั 
2539 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการบรหิาร 
 บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั  

ประสบการณ์การท างาน 2537 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั  
2537 - 2558      กรรมการบรษิทั และ ประธานกรรมการบรหิาร   
2546 - 2558     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2547 - 2558 ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร 

และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2549 - 2551 ประธานกรรมการบรษิทั 

บรษิทั น ้าประปาไทย จ ากดั 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี 2 เดอืน 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกจิ รวมถงึมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ าหนดในกฎหมายว่าดว้ย
บรษิัทมหาชน โดยผ่านขัน้ตอนกลัน่กรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

การถือหุ้นบริษทั 24,109,405 หุน้ (คดิเป็น 0.1577% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด) 
(ตนเอง 0.1420% , คู่สมรส 0.0157%) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน               
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

จ านวน 3 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

จ านวน  21 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี
แข่งขนั / กิจการเก่ียวเน่ืองกบั
ธรุกิจของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั  

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2561 - ประชุมคณะกรรมการบรษิทั            5/5 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
- ประชุมคณะกรรมการบรหิาร        12/12 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
-  ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1.  ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะประธานกรรมการบรหิารซึง่มบีทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล
การปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั  

2.  ปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งมหีน้าที่รบัผดิชอบ             
ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม             
ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

3.  ให้ค าปรกึษาและข้อเสนอแนะที่ส าคญัและเป็นประโยชน์อย่างมากและพิจารณา 
กลัน่กรองงานทีเ่สนอคณะกรรมการ 


