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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5   :  พิจารณาเสนอบคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั
แทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 

 

 

 

 

1. หลกัเกณฑก์ารพิจารณากรรมการออกตามวาระ    

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

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

2. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา    

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ 
พน้ต าแหน่งทัง้กรณีทีล่าออกก่อนครบวาระและทีค่รบก าหนดออกตามวาระตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. มคีุณสมบตัิสอดคล้องตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎ
ของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์และเพิม่มูลค่า
ใหแ้ก่บรษิทั 

3. มคีุณลกัษณะทีส่นบัสนุนและสง่เสรมิการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกจิการ เพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่บรษิทั อาท ิ
ความเป็นอสิระ กลา้แสดงความคดิเหน็ ความคดิสรา้งสรรค ์ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั 
และความซื่อสตัย ์อุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นตน้  

4. กรณีทีเ่ป็นกรรมการทีอ่อกตามวาระจะพจิารณาว่ามปีระวตักิารปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ย
ความซื่อสตัย ์และสามารถทุ่มเทอุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ทีป่ระกอบดว้ย 

5. ในการสรรหากรรมการ จะพจิารณาคุณสมบตัิทีต่้องการสรรหา โดยพจิารณาจากทกัษะทีจ่ าเป็นทีย่งัขาดอยู่ ใน
คณะกรรมการและคุณสมบตัสิอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

6. กรณีต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นต าแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากการทางพเิศษแห่งประเทศไทย หรอื  
การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไขสญัญาสมัปทาน บุคคลทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ต้องเป็นบุคคลที่
หน่วยงานดงักล่าวเสนอชื่อเพื่อเขา้ร่วมเป็นกรรมการบรษิทั 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมดงักล่าวใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  

3.    กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

1) ในปี 2559 ซึง่เป็นปีแรกหลงัจดทะเบยีนบรษิทั กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งโดยการจบัฉลากจ านวน 1 ใน 3 
ของกรรมการทัง้หมด และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ได้มมีตแิต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอกีวาระหนึ่งจ านวน 6 คน คอื 

 

    Uสิง่ทีส่่งมาด้วย 5 
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1.  ดร.วรีพงษ์  รามางกรู 

2.   พลเอกส าเภา   ชศูร ี

3.   นางวลัลภา  อสัสกลุ 

4.   ม.ล.ประสบชยั  เกษมสนัต ์   

5.   นายวรีะพงศ ์ศภุเศรษฐศ์กัดิ ์

6.   นายธนา  จานุสรา์    ซึง่ต่อมามกีารแต่งตัง้นายยทุธนา  หยมิการาุ เป็นกรรมการแทน  
มวีาระเทา่ทีเ่หลอือยูข่องนายธนา  จานุสรา์     

2) ส าหรบัปี 2560 ซึ่งเป็นปีทีส่องนับแต่จดทะเบยีนบรษิทั จะตอ้งจบัสลากกรรมการทีอ่อกตามวาระจ านวน            
1 ใน 3 ของกรรมการ 17 คน คดิเป็นจ านวน 6 คน จากรายชื่อกรรมการทีเ่หลอื 11 คน โดยคาะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดจ้บัฉลากรายชือ่กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 6 คนแลว้ ดงัต่อไปนี้ 

1.  นายปลวิ   ตรวีศิวเวทย ์ (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

2.   นายสพุงศ ์  ชยตุสาหกจิ (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

3.   นายพงษ์สฤษดิ ์  ตนัตสิวุาิชยก์ลุ (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

4.   นายธรีพนัธ ์  เตชะศรินุิกลู    (กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

5.   ดร.สมบตั ิ  กจิจาลกัษา์ (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

6.   นางพเยาว ์  มรติตนะพร   (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

4.    การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 จากการที่บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิธเิสนอชื่อบุคคลที่มคีุาสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการ
พิจาราาแต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรพัย์ฯ และได้เปิดเผย
หลกัเกาฑ์และเงือ่นไขการใชส้ทิธดิงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.bemplc.co.th จากการเปิดใหใ้ช้
สทิธใินชว่งตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2559 ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหพ้จิาราา
แต่งตัง้เป็นกรรมการ   

5. ความเหน็ของคณะกรรมการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที ่1/2560 ซึง่ประชุมในวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2560  โดย
ไม่รวมกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ คอื นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์และนายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ พจิารณาแลว้
เหน็ควรน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พจิารณา
แต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 6 คน คอื นายปลวิ   ตรวีศิวเวทย ์   นายสุพงศ์   ชยุตสาหกจิ    นายพงษ์สฤษดิ ์  
ตนัตสิวุณิชยก์ุล    นายธรีพนัธ ์  เตชะศรินุิกูล    ดร.สมบตั ิ  กจิจาลกัษณ์ และนางพเยาว ์  มรติตนะพร  กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ  และมีประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซื่อสตัย ์และทุ่มเท
อุทศิเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบรษิัท มบีทบาทส าคญัในการมอบแนวนโยบายการด าเนินธุรกจิของบริษัท พร้อมทัง้
เสนอความคดิเหน็และขอ้แนะน าต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2560 โดยไม่รวมกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอ
ชื่อพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 แต่งตัง้บุคคลทัง้ 6 คน ตามรายชื่อขา้งต้น
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง         

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

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อายุ  

สญัชาติ    

 

นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์

กรรมการบรษิทั  

72 ปี 

ไทย 

วฒิุการศึกษา - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ สาขาวศิวกรรมศาสตรโ์ยธา 
     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
- วศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์
     สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
-    M.Sc. (Electrical Engineering), Osaka University, Japan 
-    B.Sc. (Electrical Engineering), Osaka University, Japan 
-   หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน  รุ่นที ่6 
    วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

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 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  (หลกัสตูร วตท. ) 
     รุ่นที ่4/2550 

ต าแหน่งงานปัจจบุนัใน        
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

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

ต าแหน่งงานปัจจบุนัในกิจการอ่ืน 2554 - ปัจจุบนั                กรรมการบรษิทั  
2555 - ปัจจุบนั                ประธานกรรมการบรหิาร 
 บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2551 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบรษิทั 
2552 - ปัจจุบนั 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 

 2549 - ปัจจุบนั                กรรมการบรษิทั และประธานกรรมการบรหิาร  
 บรษิทั ไฟฟ้าน ้างมึ 2 จ ากดั 



  

 
30 

ต าแหน่งงานปัจจบุนัในกิจการอ่ืน 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) 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี   
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน

ธุรกจิ รวมถงึมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ 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) 

-    ประธานกรรมการบรหิาร  
     บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  
-    รองประธานกรรมการบรษิทั  
     บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 
-     กรรมการบรษิทั และ ประธานกรรมการบรหิาร 
      บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

จ านวน  21 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี
แข่งขนั / กิจการเก่ียวเน่ืองกบั
ธรุกิจของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั  

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2559 - ประชุมคณะกรรมการบรษิทั            6/6 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
- ประชุมคณะกรรมการบรหิาร        11/11 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
-  ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1.  ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะประธานกรรมการบรหิารซึง่มบีทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล
การปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั  

2.  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที ่  
รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนในการสรรหาบุคคลที่ม ี 
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณาก าหนด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

3.  ให้ค าปรึกษาและขอ้เสนอแนะที่ส าคญัและเป็นประโยชน์อย่างมากและพจิารณา
กลัน่กรองงานทีเ่สนอคณะกรรมการ 
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อายุ  

สญัชาติ    

นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ 

กรรมการบรษิทั  

76 ปี 

ไทย 

วฒิุการศึกษา -  ปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ สาขาการจดัการ   
   มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 
-  ปรญิญาโท สาขารฐัศาสตร ์(การเมอืงการปกครอง)       
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

-  Executive Master of Business Administration, Sasin Graduate 
Institute of Business Administration of Chulalongkorn University 

-  Master of Engineering (Electrical), 
 University of Tokyo, Japan 
- Bachelor of Engineering (Electrical), 
 University of Tokyo, Japan 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   
 

-     -  หลกัสตูร Audit Committee Program  (ACP) รุ่น 17/2550    
         สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   

-  หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบรษิทัไทย (DCP) รุ่น 8/2544 
         สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจบุนัใน        
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั   กรรมการบรษิทั 
                          กรรมการบรหิาร   
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ต าแหน่งงานปัจจบุนัในกิจการอ่ืน 2549 - ปัจจุบนั             กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
                                บรษิทั สยามสตลีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

 2557 - ปัจจุบนั             กรรมการบรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั 
 2552 - ปัจจุบนั             ประธานกรรมการบรษิทั แบงคอก เมโทรเนทเวริค์ จ ากดั    
 2551 - ปัจจุบนั             กรรมการบรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั  
 2551 - ปัจจุบนั             กรรมการบรษิทั ไฟฟ้าน ้างมึ 2 จ ากดั 

 2549 - ปัจจุบนั             นายกสภาสถาบนั สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

 2539 - ปัจจุบนั             กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน 
 

2537 - 2558                กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร  
                                บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2546 - 2558                รองประธานกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2550 - 2558                กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
                                กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
                                บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 



  

 
32 

ประสบการณ์การท างาน 
 

2552 - 2558                รองประธานกรรมการ  
                                บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2545 - 2558                กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร  
                                บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 2554 - 2559                กรรมการบรษิทั ซ ีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)   

 2547 – 2552               ประธานกรรมการบรษิทั  
                                บรษิทั เมโทร มอลล ์ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั 

 2547 – 2552               ประธานกรรมการบรษิทั ไตรแอดส ์เน็ทเวริค์ จ ากดั 

 2537 – 2546               กรรมการผูจ้ดัการ  
                                บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 2511 – 2537               กรรมการรองผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร  
                                บรษิทั เทยนิโพลเีอสเตอร ์จ ากดั  

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี   

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พจิารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขัน้ตอนกลัน่กรอง และเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การถือหุ้นบริษทั ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน               
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2549 – ปัจจุบนั            กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
                                บรษิทั สยามสตลีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน             
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน(ปัจจบุนั) 

2557 - ปัจจุบนั             กรรมการบรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั 
2552 - ปัจจุบนั             ประธานกรรมการบรษิทั แบงคอก เมโทรเนทเวริค์ จ ากดั    
2551 - ปัจจุบนั             กรรมการบรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั  
2551 - ปัจจุบนั             กรรมการบรษิทั ไฟฟ้าน ้างมึ 2 จ ากดั 

2549 - ปัจจุบนั             นายกสภาสถาบนั สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

2539 - ปัจจุบนั             กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี
แข่งขัน / กิจการเก่ียวเน่ืองกับ
ธรุกิจของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั 

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2559 - ประชุมคณะกรรมการบรษิทั            6/6 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
- ประชุมคณะกรรมการบรหิาร        11/11 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
-  ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1. ใหค้ าแนะน าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการและพจิารณากลัน่กรองงาน
ทีเ่สนอคณะกรรมการ 

2.ปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งมหีน้าที่
รบัผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนในการสรรหาบุคคลที่ม ี 
คุณสมบตัิเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท และพจิารณาก าหนด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อายุ  

สญัชาติ    

 

นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยกุ์ล 

กรรมการบรษิทั  

 45 ปี 

ไทย 

 

 

วฒิุการศึกษา -  Master of Engineering Science (Construction Engineering and 
Management), University of Michigan - Ann Arbor, USA 

- ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(เครื่องกล) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
 

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

ต าแหน่งงานปัจจบุนัในบริษทั ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั   กรรมการบรษิทั 
                          กรรมการบรหิาร   
 กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

ต าแหน่งงานปัจจบุนัในกิจการอ่ืน 2559 - ปัจจุบนั             กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 

 16 ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                                กลุ่มงานปฏบิตักิาร 
                                บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

 2554 - ปัจจุบนั             รกัษาการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                                สายงานพฒันาธุรกจิ 
                                บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

 ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั      กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั  

 2552 - ปัจจุบนั             กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน 
 

2557 - 2558                กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 2555 - 2558                กรรมการ 
                                บรษิทั ทรานสทิ เอก็เพริท์ จ ากดั 
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จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี   

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชน โดยผ่านขัน้ตอนกลัน่กรอง และเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การถือหุ้นบริษทั ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน               
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2559 - ปัจจุบนั             กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 

 16 ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                                กลุ่มงานปฏบิตักิาร 
                                บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

 2554 - ปัจจุบนั             รกัษาการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                                สายงานพฒันาธุรกจิ 
                                บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั      กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั  

 2552 - ปัจจุบนั             กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั
อย่างมีนัยส าคญั  

                                           
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2559 - ประชุมคณะกรรมการบรษิทั            3/6 ครัง้ (คดิเป็น 50%) 

- ประชุมคณะกรรมการบรหิาร        11/11 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

-  ประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 2/4 ครัง้ (คดิเป็น 50%) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1. ใหค้ าแนะน าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการและพจิารณากลัน่กรองงาน
ทีเ่สนอคณะกรรมการ 

2. ปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภบิาลและบรหิารความเสีย่งในการให้
ขอ้เสนอแนะ ติดตามการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีดูแลและ
ทบทวนการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบรหิาร
ความเสีย่ง 
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 
ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อายุ  

สญัชาติ    

 
นายธรีพนัธ ์ เตชะศรินุิกลู 

กรรมการบรษิทั  

55 ปี 

ไทย 

วฒิุการศึกษา - Master of Engineering Science (Development Technologies)  
  University of Melbourne, Australia 
- ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
 

-  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2558 
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจบุนัในบริษทั ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั   กรรมการบรษิทั 
 

ต าแหน่งงานปัจจบุนัในกิจการอ่ืน 2557 - ปัจจุบนั             รองผูว้่าการ  (ฝ่ายกลยุทธแ์ละแผน) 
                                การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย                                

ประสบการณ์การท างาน 2557 - 2558                กรรมการ 
                                บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 2555 - 2557                ผูช้่วยผูว้่าการ การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย                               
2551 - 2555                ผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
                                การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย                                

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขัน้ตอนกลัน่กรอง และเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การถือหุ้นบริษทั ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน               
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2557 - ปัจจุบนั             รองผูว้่าการ  (ฝ่ายกลยุทธแ์ละแผน) 
                                การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย                                

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั
อย่างมีนัยส าคญั  

- รองผูว้่าการ  (ฝ่ายกลยุทธแ์ละแผน) 
  การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2559 - ประชุมคณะกรรมการบรษิทั            5/6 ครัง้ (คดิเป็น 83.33%) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1. ใหค้ าแนะน าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการและพจิารณากลัน่กรองงาน
ทีเ่สนอคณะกรรมการ 

2. เป็นกรรมการทีเ่ป็นผูแ้ทนจากการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย เป็น
ผูม้คีวามรูแ้ละมปีระสบการา์ใหข้อ้แนะน าต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วกบัการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อายุ  

สญัชาติ    

 

ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 

กรรมการบรษิทั  

60 ปี 

ไทย 

 

 

วฒิุการศึกษา - Dr. Techn. in Soil Mechanic, University of Innsbruck, Austria 
- ปรญิญาตรแีละโท สาขาวศิวกรรมศาสตร ์(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบรษิทัไทย (DCP) รุ่น 81/2549 
- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 19/2548 
- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 36/2548 
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจบุนัในบริษทั ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั   กรรมการบรษิทั 
                          กรรมการบรหิาร   
 กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ต าแหน่งงานปัจจบุนัในกิจการอ่ืน 2543 - ปัจจุบนั            กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 

 ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั      กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั  

 2552 - ปัจจุบนั             กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน 2549 – 2558               กรรมการ 
                                บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

 2557 – 2558               กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบรหิาร 

 2554 – 2557               รองประธานกรรมการบรหิาร 

 2547 – 2558               กรรมการ 

 2547 – 2554               กรรมการบรหิาร 

 2542 – 2554               กรรมการผูจ้ดัการ 
                                บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 2544 – 2553               ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
                                สายงานพฒันาธุรกจิ 
                                บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
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จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี   

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขัน้ตอนกลัน่กรอง และเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การถือหุ้นบริษทั 3,599,141 หุน้ (คดิเป็น 0.0235% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน               
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2543 – ปัจจุบนั            กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั      กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั  

 2552 - ปัจจุบนั             กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั
อย่างมีนัยส าคญั  

                                           
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว  

การเข้ารว่มประชุมในปี 2559 - ประชุมคณะกรรมการบรษิทั            4/6 ครัง้ (คดิเป็น 66.66%) 

- ประชุมคณะกรรมการบรหิาร        11/11 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

-  ประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 2/4 ครัง้ (คดิเป็น 50%) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 
 
 
 
 

1. เป็นกรรมการบรษิทัทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ บรหิารจดัการโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ดูแลบรหิารงานให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคาะกรรมการบรษิทัใหส้ าเรจ็
ลุล่วงไดเ้ป็นอย่างดแีละมปีระสทิธภิาพ 

2. ปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่งในการให้
ขอ้เสนอแนะ ติดตามการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีดูแลและ
ทบทวนการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบรหิาร
ความเสีย่ง 
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อายุ  

สญัชาติ    

    

นางพเยาว ์ มรติตนะพร 

กรรมการบรษิทั                    

60 ปี 

ไทย 

วฒิุการศึกษา - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวติัการฝึกอบรม   
 

-    หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  รุ่นที ่11/2553 
-    หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 9/2552 
     สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
-    หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบรษิทัไทย (DCP) รุ่น 48/2547 
     สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจบุนัในบริษทั ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั      กรรมการบรษิทั 
                               กรรมการบรหิาร   

                                      กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
                                      กรรมการผูจ้ดัการ 

ต าแหน่งงานปัจจบุนัในกิจการอ่ืน ก.พ. 2558 -ปัจจุบนั           กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ   
                                    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
                                    บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 

 2550 - ปัจจุบนั                 รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
                                    บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั 

 2547 - ปัจจุบนั                 กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร 
                                    บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน 2550 - 2558                    กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร และ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

                                    บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 2556 – ส.ค. 2557             กรรมการบรษิทั  กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ   
                                    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
                                    บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 

 2554 - 2557                    กรรมการ  บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั 

 2547 - 2549                    กรรมการผูจ้ดัการ  
                                    บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั 

 2546 - 2549                    รองกรรมการผูจ้ดัการ  
                                    บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 2540 - 2546                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิาร  
                                    บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี 

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

การถือหุ้นบริษทั ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน         
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2558 -ปัจจุบนั              กรรมการบรษิทั  กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ   
                             กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
                             บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน          
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2547 - ปัจจุบนั            กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร 
                               บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั
อย่างมีนัยส าคญั  

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2559 - ประชุมคณะกรรมการบรษิทั            6/6 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

- ประชุมคณะกรรมการบรหิาร        11/11 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

-  ประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง  4/4 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1. เป็นกรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จ ัดการ บริหารจดัการธุรกิจ
ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ ซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ดูแลบริหารงานให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหส้ าเรจ็ลุล่วง
ไดเ้ป็นอย่างดแีละมปีระสทิธภิาพ 

2. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมส าคัญในการบริหารจัดกา รทางการเงิน และ                 
ลดความเสีย่งทางการเงนิของบรษิทั 

 
 
 
 
 

 

 

 




