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ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5   :  พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทัแทน
กรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ 

 

 
1. หลกัเกณฑ์การพิจารณากรรมการออกตามวาระ    

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 14 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็หอ้อกโดย
จ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3  

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธ ี      
จบัฉลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผูอ้อก
จากต าแหน่งกรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้

2. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา    

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ    
แทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งทัง้กรณีที่ลาออกก่อนครบวาระและที่ครบก าหนดออกตามวาระ              
ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. มคีุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชน พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

2. มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยระบบการช าระเงนิและประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิบรกิารช าระเงนิ 

3. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์
และเพิม่มลูค่าใหแ้ก่บรษิทั 

4. มคีุณลกัษณะที่สนับสนุนและส่งเสรมิการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่า
ให้แก่บรษิทั อาท ิความเป็นอสิระ กลา้แสดงความคดิเห็น ความคดิสร้างสรรค์ ปฏบิตัหิน้าที่ด้วย
ความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย ์อุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นตน้  

5. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วย      
ความระมดัระวงั ดว้ยความซื่อสตัย ์และสามารถทุ่มเทอุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ทีป่ระกอบดว้ย 

6. ในการสรรหากรรมการ จะพจิารณาคุณสมบตัทิี่ต้องการสรรหา โดยพจิารณาจากทกัษะที่จ าเป็น    
ทีย่งัขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบตัสิอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

7. กรณีต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นต าแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากการทางพิเศษแห่ง    
ประเทศไทย  หรอืการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไขสญัญาสมัปทาน บุคคล
ทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ตอ้งเป็นบุคคลทีห่น่วยงานดงักล่าวเสนอชื่อเพือ่เขา้ร่วมเป็นกรรมการบรษิทั 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมดงักล่าวให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  

    Uสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 
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3.    กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ในปี 2564 กรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 คือ กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดมี 5 คน 
ดงัต่อไปนี้ 

1.  ดร.อรรณพ ตนัละมยั     (กรรมการอสิระ) 

2.  นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ  (กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 

3.  นางณฐมณ  บุนนาค   (กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 

4.  นางวลัลภา  อสัสกุล   (กรรมการอสิระ) 

5.  ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต ์ (กรรมการอสิระ) 

4.    การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 จากการที่บรษิทัเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสามารถใช้สทิธเิสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเข้ารบั
การพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเปิดเผย
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สทิธิดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.bemplc.co.th ในช่วงตัง้แต่วนัที ่     
1 ตุลาคม 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 ไม่มผีูถ้อืหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหพ้จิารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการ 

5. ความเหน็ของคณะกรรมการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมมีติเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ ทัง้หมด 5 คน 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่งดงันี้ 1. ดร.อรรณพ ตนัละมยั  2. นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ  
3. นางณฐมณ  บุนนาค   4. นางวลัลภา  อสัสกุล   5. ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต ์

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยไม่รวมกรรมการที่
ได้รบัการเสนอชื่อ พิจารณาบุคคลที่ได้รบัเสนอชื่อแล้วเห็นว่ามคีุณสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกจิของบรษิทั และไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ โดยใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง ส าหรบับุคคลที่เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมคีุณสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งแล้ว โดย
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี้ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรอง และการพจิารณาดว้ยความรอบคอบ 
ระมดัระวงั คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตเิหน็ชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 
จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระทัง้ 5 คน 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง   

http://www.bemplc.co.th/
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

   ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อาย ุ  

สญัชาติ 

ดร. อรรณพ ตนัละมยั   

กรรมการอสิระ  

71 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 ์(เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
 

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

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

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 25 ก.พ. 2559 - ปัจจบุนั   กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ                            
                                   บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั             คณบด ีคณะบรหิารธุรกจิ 
                                 วทิยาลยัเทคโนโลยจีติรลดา 

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

ประสบการณ์การท างาน 2555 – 2559         คณบด ีวทิยาลยัการจดัการ  มหาวทิยาลยัมหดิล 
2544 – 2558         กรรมการบรษิทั   

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

บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2558         กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
                          บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2550 – 2554         คณบด ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
                          จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2542 – 2550         ประธานคณะกรรมการด าเนินงานหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ  
                          มหาบณัฑติ (MBA) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี   
                          จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
2554 – 2555         ทีป่รกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
                            คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ประสบการณ์การท างาน 2538 – 2542           หวัหน้าภาควชิาพาณิชยศาสตร ์ 
                            คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
                            จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2532 – 2538           ประธานคณะกรรมการด าเนินงานหลกัสตูรบรหิารธรุกจิ  
                            มหาบณัฑติ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
                            จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2531 – 2554           อาจารยป์ระจ าภาควชิาพาณิชยศาสตร์ 
                      คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2529 – 2531           Assistant Professor, Bentley University, 

Massachusetts, USA 
2521 – 2523           อาจารยป์ระจ าภาควชิาพาณิชยศาสตร ์ 
                            คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2516 – 2517           วศิวกรวางแผนการผลติ  
                            บรษิทั สยามกลการและนิสสนั จ ากดั 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 
(ณ วนัที ่28 เมษายน 2564) 

                         5 ปี 2 เดอืน 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธรุกจิ รวมถงึมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนดใน
กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน โดยผ่านขัน้ตอนกลัน่กรอง และเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การถือหุ้นบริษทั                          ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน      
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน(ปัจจบุนั) 

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน      
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน(ปัจจบุนั) 

2559 – ปัจจุบนั        คณบด ีคณะบรหิารธุรกจิ 
                            วทิยาลยัเทคโนโลยจีติรลดา 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี
แข่งขนั / กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ
ของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั 

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2563 - ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6/7 ครัง้ (85.71%) 
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ (100%) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1.  ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งท าหน้าทีส่อบทานความน่าเชื่อถอื
ของรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนน าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย  การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้พจิารณาการ
เปิดเผยขอ้มลูรายการเกีย่วโยงใหถู้กตอ้งครบถว้น 

2.  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาที่เป็น
ประโยชน์แก่บรษิทัในดา้นการบรหิารจดัการธุรกจิ  
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นิยามกรรมการอิสระ        :         บรษิทัได้ก าหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั ซึ่งเขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ 
ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องการถอืหุน้ในบรษิทั คอื กรรมการอสิระของบรษิทัต้องถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิ 0.5 % 
ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอิสระ  

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของ         
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

ไม่ม ี

2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่ หรอืของผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว   
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทั 

ไม่ม ี

3.  ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร            
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอื  
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

ไม่ม ี

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกจิบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการ
ให้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงนิ ด้วยการรบัหรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรพัย์เป็น
หลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้
ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยี่สบิ
ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีาร
ค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับ
รวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

ไม่ม ี

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงาน 
สอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ         
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

ไม่เป็น 
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6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอื          
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นทีม่นีัย ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

ไม่ม ี

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ไม่ม ี

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรกึษา ที่รบัเงนิเดอืนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธ ิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัย
กบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

ไม่ม ี

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั ไม่ม ี
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    Uบุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อาย ุ  

สญัชาติ    

นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ 

กรรมการบรษิทั  

65 ปี 

ไทย 

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

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
 

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

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  รุน่ 14/2555  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
 

30 ธ.ค. 2558 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิทั                          
                                บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2543 – ปัจจุบนั            ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2549 – ปัจจุบนั            กรรมการบรษิทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร ์จ ากดั 
2537 – ปัจจุบนั            กรรมการบรษิทั  
                                บรษิทั กรุงเทพ เอน็ยเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน 2546 – 2558               กรรมการบรษิทั  
                                บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั  (มหาชน) 
2546 – 2555               กรรมการบรหิาร  
                                  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั  (มหาชน) 
2546 – 2559               กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั 
2543 – 2553               กรรมการ และกรรมการบรหิาร  
                                บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
2545 - 2549               กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร 
                      บรษิทั แอ๊ดวานซ์อะโกร จ ากดั (มหาชน)  
2542 - 2548               กรรมการบรษิทั หลกัทรพัยส์นิเอเชยี จ ากดั 
2541 - 2548               กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร 
                               บรษิทั เงนิทุนสนิเอเชยี จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 
(ณ วนัที ่28 เมษายน 2564) 

                                       5 ปี 3 เดอืน 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธรุกจิ รวมถงึมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนดใน
กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน โดยผ่านขัน้ตอนกลัน่กรอง และเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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การถอืหุ้นบริษทั ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน      
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน(ปัจจบุนั) 

2543 – ปัจจุบนั            ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน      
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน(ปัจจบุนั) 

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี
แข่งขนั / กิจการเก่ียวเน่ืองกบั
ธรุกิจของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั 

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 5/7 ครัง้ (71.43%) 
ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1. ใหค้ าแนะน าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
 2. เสนอความคดิเหน็และขอ้แนะน าต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในดา้นการบรหิาร  
    จดัการทางการเงนิของบรษิทั 
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    Uบคุคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อาย ุ  

สญัชาติ    

     นางณฐมณ บุนนาค 

กรรมการบรษิทั  

57 ปี 

ไทย 

วฒิุการศึกษา -  ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์(เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ)  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย       
-  ปรญิญาโท สาขาการจดัการภาครฐัและภาคเอกชน สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
-  ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร ์(เศรษฐศาสตรเ์กษตร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 152/2561 
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 20 เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั  กรรมการบรษิทั                          
                                 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2562 - ปัจจบุนั              รองผูว้่าการ (การเงนิ)   
                                 การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน 2558 – 2562        ผูช้ว่ยผูว้่าการ และรกัษาการรองผูว้่าการ (การเงนิ) 
                             การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 
2556 – 2558        ผูอ้ านวยการส านักผูว้่าการ 
                             การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 
(ณ วนัที ่28 เมษายน 2564) 

                                               3 ปี  

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธรุกจิ รวมถงึมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนดใน
กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน โดยผ่านขัน้ตอนกลัน่กรอง และเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การถือหุ้นบริษทั ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน      
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน(ปัจจบุนั) 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน      
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน(ปัจจบุนั) 

2562 - ปัจจบุนั              รองผูว้่าการ (การเงนิ)   
                            การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี     
แข่งขนั / กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ
ของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั  

2562 - ปัจจบุนั              รองผูว้่าการ (การเงนิ)   
                            การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 

   การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 7/7 ครัง้ (100%) 

    ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง    
    กรรมการ 

1. ใหค้ าแนะน าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
2. เสนอความคดิเหน็และขอ้แนะน าต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในดา้นการ

บรหิารจดัการทางการเงนิของบรษิทั 
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    Uบคุคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อายุ  

สญัชาติ    

นางวลัลภา  อสัสกุล 

กรรมการอสิระ 

71 ปี 

ไทย 

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

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
 

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

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

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

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
 

30 ธ.ค. 2558-ปัจจุบนั    กรรมการบรษิทั  
                                บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
18 ธ.ค. 2562-ปัจจบุนั    ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง  
                                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 - 2559                กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั       

2553 - 2558                กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2552 - 2558                กรรมการอสิระ  
                                บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2555 - 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 

2547 - 2550              รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธุรกจิขนาดใหญ่และ              
                                 วาณิชธนกจิ     
                                 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 
(ณ วนัที ่28 เมษายน 2564) 

5 ปี 3 เดอืน 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธรุกจิ รวมถงึมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนดใน
กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน โดยผ่านขัน้ตอนกลัน่กรอง และเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การถือหุ้นบริษทั ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน               
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2549 - ปัจจุบนั               กรรมการ กรรมการก ากบัและตรวจสอบ 
                                  บรษิทั ไทยสมุทรประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2556 - ปัจจบุนั             กรรมการ บรษิทั โอเชยีนพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2556 - ปัจจบุนั             กรรมการ บรษิทั โอเชยีน ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
2553 - ปัจจบุนั             กรรมการ บรษิทั สยามเอสเตท จ ากดั  
2551 - ปัจจบุนั             กรรมการ บรษิทั อ าพนั จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั
อย่างมีนัยส าคญั  

                                           
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2563 -  ประชุมคณะกรรมการบรษิทั  7/7 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
-  ประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 3/3 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1.  ปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสี่ยง 
ซึ่งมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการใหข้อ้เสนอแนะ ตดิตามการปฏบิตัติามหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของ
บรษิทักลยุทธท์ีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่ง 

2. ใหค้ าแนะน าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัใน
ฐานะกรรมการอสิระ 

3. เสนอความคิดเห็นและข้อแนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหาร
จดัการทางการเงนิของบรษิทั 

นิยามกรรมการอิสระ  :   บรษิัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษิัท ซึ่งเขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. หรอืตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ในเรื่องการถอืหุ้นในบรษิทั คอื กรรมการอิสระของบรษิทัต้องถือหุน้ในบรษิทัไม่เกนิ 0.5% ของจ านวนหุ้นที่มี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  
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ลกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอิสระ 
 

 
1. ถือหุ้นไม่ เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่        

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ 
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

ไม่ม ี

2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดือนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว       
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้  ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว       
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น     
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

ไม่ม ี

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

ไม่ม ี

4. ไม่มีหรอืเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ     
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบั
ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่าย
หนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยี่สบิลา้นบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการ
ทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยว
โยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

ไม่ม ี

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื   
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผู้ถอืหุน้ที่มนีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงาน 
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ        
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 
สองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

ไม่เป็น 

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็น ผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

  ไม่ม ี
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7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอื  
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

ไม่ม ี

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงานที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการ
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

ไม่ม ี

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั ไม่ม ี
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    Uบคุคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อาย ุ  

สญัชาติ    

ม.ล.ประสบชยั  เกษมสนัต ์

กรรมการอสิระ 

66 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 รุน่ 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 ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั           นายทหารนอกราชการ (เกษยีณ)  
                              กระทรวงกลาโหม  

ประสบการณ์การท างาน 2539 - 2559              กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
                              บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั      
2537 - 2558              กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร  
                              บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2556 - 2558              ประธานคณะทีป่รกึษากระทรวงกลาโหม 
2555 - 2556              รองปลดักระทรวงกลาโหม 
2553 - 2555              ทีป่รกึษาพเิศษ 
                              ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม  
2552 - 2553              ผูอ้ านวยการส านักงานสนับสนุน 
                              ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม   
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ประสบการณ์การท างาน 2550 - 2552              หวัหน้าส านักงานจเรทหารทัว่ไป กระทรวงกลาโหม 
2548 - 2549              หวัหน้านายทหารฝ่ายเสนาธกิารประจ าเสนาธกิารทหาร 
                              กองบญัชาการทหารสงูสุด กระทรวงกลาโหม 
2547 - 2548               นายทหารฝ่ายเสนาธกิาร  
                               ประจ ารฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม 
                               กระทรวงกลาโหม 
2546 - 2548               กรรมการบรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั 
2544 - 2547               รองผูบ้ญัชาการ โรงเรยีนขา่วทหารบก กองทพับก     

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 
(ณ วนัที ่28 เมษายน 2564) 

5 ปี 3 เดอืน 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ 
ด าเนินธุรกจิ รวมถึงมคุีณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน โดยผ่านขัน้ตอนกลัน่กรอง และเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การถือหุ้นบริษทั                                               ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน          
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน          
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  (ปัจจบุนั) 

ไม่ม ี

การด ารงต าแห น่ งใน กิ จการ ท่ี
แข่งขนั / กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
ของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั 

 
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2563         ประชุมคณะกรรมการบรษิทั   5/7  ครัง้ (คดิเป็น 71.43%) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1.   ใหค้ าแนะน าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  
ในฐานะกรรมการอสิระ 

2.   เสนอความคดิเหน็และขอ้แนะน าต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในดา้นการบรหิาร  
จดัการของบรษิทั 

นิยามกรรมการอิสระ  :   บรษิทัได้ก าหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั ซึ่งเขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. หรอื
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบรษิัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบรษิัทไม่เกิน 0.5% ของ
จ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  
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ลกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอิสระ  
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่      

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอื
หุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย  

ไม่ม ี

2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงานทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกัน       
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้าม
ดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็น  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

ไม่ม ี

3.  ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหา ร            
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ    
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

ไม่ม ี

4. ไม่มหีรอืเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอื ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการ
ให้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงนิ ด้วยการรบัหรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สนิทรพัย์เป็น
หลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้
ที่ต้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยี่สบิ
ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีาร
ค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับ
รวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

ไม่ม ี

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส านักงาน 
สอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

ไม่เป็น 

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอื 
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็น ผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

  ไม่ม ี
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7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอื  ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

ไม่ม ี

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของบริษัท หรือ 
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจา้ง พนักงานทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุ้นเกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบั
กจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

ไม่ม ี

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 




