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1. หลักเกณฑ์การพจิารณากรรมการออกตามวาระ  
         ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 16 ก ำหนดให้กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำม
วำระจ ำนวนหนึง่ในสำม (1/3) ของกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ ำนวน
ใกล้ที่สดุกบัหนึ่งในสำม กรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลำก
สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหนง่นำนท่ีสดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนัน้อำจถกูเลอืกเข้ำมำ
ด ำรงต ำแหนง่ใหมก็่ได้ 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนจะพิจำรณำสรรหำบคุคล เพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นต ำแหน่ง 
ทัง้กรณีที่ลำออกก่อนครบวำระ และที่ครบก ำหนดออกตำมวำระตำมหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. มีคณุสมบตัิสอดคล้องตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชน พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ กฎของ ก.ล.ต. 
และกฎของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมลูค่ำให้แก่
บริษัทฯ  

3. มีคณุลกัษณะที่สนบัสนนุและสง่เสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เพื่อสร้ำงคณุคำ่ให้แก่บริษัทฯ อำทิ ควำม
เป็นอิสระ กล้ำแสดงควำมคิดเห็น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ปฏิบตัิหน้ำที่ ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำม
ซื่อสตัย์ อทุิศเวลำได้อยำ่งเต็มที่ เป็นต้น 

4. กรณีที่เป็นกรรมกำรที่ออกตำมวำระ จะพิจำรณำว่ำมีประวตัิกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรด้วยควำมระมดัระวงั ด้วยควำม
ซื่อสตัย์ และสำมำรถทุม่เทอทุิศเวลำได้อยำ่งเต็มที่ประกอบด้วย 

5. ในกำรสรรหำกรรมกำร จะพิจำรณำคุณสมบัติที่ต้องกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทักษะที่จ ำเป็นที่ยังขำดอยู่ใน  
คณะกรรมกำรและคณุสมบตัิสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

       โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมดงักลำ่วให้คณะกรรมกำรบ ริษัท
พิจำรณำ เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
3.   กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

  ในปี 2562 มีกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระจ ำนวน 4 ทำ่น ดงันี ้
1.   ดร. สมบตัิ กิจจำลกัษณ์ กรรมกำร 
2.   นำงพเยำว์ มริตตนะพร กรรมกำร  
3.   นำยภทัรุตม์ ทรรทรำนนท์ กรรมกำรอิสระ 
4.   นำงสำววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำร 

4.     การเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
          จำกกำรที่บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำ
เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำ ซึง่ได้แจ้งขำ่วผำ่นตลำดหลกัทรัพย์ฯ และเปิดเผยหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.ttwplc.co.th ในช่วงตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยำยน 2561 ถึง 31 ธันวำคม 2561 ไม่มีผู้ ถือหุ้นรำยใดเสนอช่ือบคุคล
เพื่อให้พิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 6 : พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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5. ความเหน็ของคณะกรรมการ    
ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี ้ได้พิจำรณำแต่งตัง้

กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระทัง้ 4 ทำ่นได้แก่ ดร. สมบตัิ กิจจำลกัษณ์ นำงพเยำว์ มริตตนะพร นำยภทัรุตม์ ทรรทรำนนท์ 
และนำงสำววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย์ กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมี
ประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรด้วยควำมระมัดระวงั ด้วยควำมซื่อสตัย์ และ
ทุม่เทอทุิศเวลำได้อยำ่งเต็มที่ตอ่บริษัทฯ มีบทบำทส ำคญัในกำรมอบแนวนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทัง้เสนอควำม
คิดเห็นและข้อแนะน ำตำ่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กำรบริหำรจดักำร 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2019 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2562 โดยไมร่วมกรรมกำรท่ีได้รับกำรเสนอช่ือพิจำรณำ
แล้ว มีมติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอ และให้เสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมกำรท่ีพ้นต ำแหนง่ตำมวำระ 
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ชื่อ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
อาย ุ
สัญชาติ 

 

 
 ดร. สมบัติ กิจจาลกัษณ์ 
 กรรมกำรบริษัท 

 62 ปี 

 ไทย 

วุฒกิารศึกษา ปริญญำเอก : สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม) 
                      มหำวิทยำลยัอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย 
ปริญญำโท   : สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปริญญำตรี   : สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (โยธำ) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  
    -  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 81/2549 
    -  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 36/2548 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน 2543 – ปัจจบุนั          กรรมกำร กรรมกำรบริหำร  
                            บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน)  
2558 – ปัจจบุนั           กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จดักำร 
                            บริษัท ทำงดว่นและรถไฟฟำ้กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)     
2552 – ปัจจบุนั            กรรมกำร 
                            บริษัท  แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ำกดั              

ประสบการณ์การท างาน 2557 – 2558        กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จดักำร 
                            บริษัท รถไฟฟำ้กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)                             
2548 – 2558        กรรมกำร 
                            บริษัท ช. กำรช่ำง จ ำกดั (มหำชน)                             
2544 – 2553        ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนพฒันำธุรกิจ 
                            บริษัท ช. กำรช่ำง จ ำกดั (มหำชน)                            
2543 – 2554        กรรมกำรผู้จดักำร 
                            บริษัท รถไฟฟำ้กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)                             

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 

11 กนัยำยน 2543 
18  ปี 6 เดือน 

การถอืหุ้นบริษัท 1,000,100 หุ้น (คิดเป็น 0.0250 % ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

2558 – ปัจจบุนั           กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จดักำร 
                            บริษัท ทำงดว่นและรถไฟฟำ้กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)     

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2552 – ปัจจบุนั            กรรมกำร 
                            บริษัท  แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ำกดั              

บุคคลที่เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2561   คณะกรรมกำรบริษัท 5/5 ครัง้        (100%) 
  คณะกรรมกำรบริหำร 4/5 ครัง้        (80%) 
  กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ (100%) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ 1.ปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบริหำร ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร
เป็นไปตำมนโยบำย และแผนงำน 

2.ปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร ดูแลและจดักำรให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รักษำ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพืน้ฐำนของหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ ไมเ่ป็น 
2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย) ไมเ่ป็น 
3. มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งอิสระ ไมม่ี 

 

คุณสมบัติต้องห้าม     
1. ไมม่ีประวตัิกำรกระท ำผิดอำญำในควำมผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท ำโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิกำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผำ่นมำ 
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ชื่อ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
อาย ุ
สัญชาติ 

 

 
 นางพเยาว์ มริตตนะพร 
 กรรมกำรบริษัท 

 62 ปี 

 ไทย 

วุฒกิารศึกษา ปริญญำโท   สำขำบริหำรธุรกิจ              : จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปริญญำตรี   สำขำกำรบญัชี                  : จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประกำศนียบตัรชัน้สงูทำงกำรสอบบญัชี : มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  
- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 48/2547 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 9/2552 

    สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ 
- หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 11/2553  

ต าแหน่งงานปัจจุบัน 2558 – ปัจจบุนั     กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
                            กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน                             
                            บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) 
2558 – ปัจจบุนั     กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบรรษัทภิบำลและ 
                            บริหำรควำมเสีย่ง กรรมกำรผู้จดักำร 
                            บริษัท ทำงดว่นและรถไฟฟำ้กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
2550 – ปัจจบุนั     รักษำกำรกรรมกำรผู้จดักำร 
                            บริษัท ทำงดว่นกรุงเทพเหนือ จ ำกดั                                                                       
2547 – ปัจจบุนั           กรรมกำร กรรมกำรบริหำร  
                            บริษัท ทำงดว่นกรุงเทพเหนือ จ ำกดั                                                                       

ประสบการณ์การท างาน 2550 – 2558        กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร, กรรมกำรผู้จดักำร      
                            บริษัท ทำงดว่นกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)                             
2556 – 2557        กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง กรรมกำรสรรหำและ 
                            ก ำหนดคำ่ตอบแทน 
                            บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน)                             
2554 – 2557        กรรมกำร  บริษัท ไซยะบรีุ พำวเวอร์ จ ำกดั                                     

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 

17 กมุภำพนัธ์ 2558 
4 ปี 1 เดือน 

การถอืหุ้นบริษัท ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 2558 – ปัจจบุนั     กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบรรษัทภิบำลและ 

บุคคลที่เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
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ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                             บริหำรควำมเสีย่ง กรรมกำรผู้จดักำร 
                            บริษัท ทำงดว่นและรถไฟฟำ้กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)                                                                             

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2547 – ปัจจบุนั           กรรมกำร กรรมกำรบริหำร รักษำกำรกรรมกำรผู้จดักำร 
                            บริษัท ทำงดว่นกรุงเทพเหนือ จ ำกดั 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561   คณะกรรมกำรบริษัท 5/5 ครัง้ (100%) 
  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 4/4 ครัง้ (100%) 
  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 2/2 ครัง้ (100%) 
  กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ (100%) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ 1.   ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง วำงกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงให้สำมำรถประเมิน ตรวจติดตำม
และควบคมุควำมเสีย่งของบริษัทฯ โดยรวมให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

2.   ปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งมีหน้ำที่ใน 

กำรพิจำรณำหลกัเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลที่มีคณุสมบตัิ 
เหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท และพิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ์ 

กำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร 
3.  ปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร ดแูลและจดักำรให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ     
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รักษำ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพืน้ฐำนของหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ ไมเ่ป็น 
2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย) ไมเ่ป็น 
3. มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งอิสระ ไมม่ี 

 

คุณสมบัติต้องห้าม     
1. ไมม่ีประวตัิกำรกระท ำผิดอำญำในควำมผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท ำโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิกำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผำ่นมำ 
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ชื่อ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
อาย ุ
สัญชาติ 

 

 
 นายภทัรุตม์ ทรรทรานนท์ 
 กรรมกำรอิสระ 
 60 ปี 

 ไทย 

วุฒกิารศึกษา ปริญญำปรัชญำดษุฎีบณัฑิต :   รัฐประศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ปริญญำโท   :    สำขำวิศวกรรม (โยธำ) Youngstown State University 
                        Ohio USA    
ปริญญำตรี  :   สำขำวิศวกรรม (โยธำ) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   มลูนิธิสถำบนัวจิยัและพฒันำองค์กรภำครัฐ 

    หลกัสตูร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี 1      
ต าแหน่งงานปัจจุบัน 2561 – ปัจจบุนั            กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร 

                                   ควำมเสีย่ง และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
                                   บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) 
2562 – ปัจจบุนั            กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและ 
                                   ก ำหนดคำ่ตอบแทน 
                                   บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
2562 – ปัจจบุนั            กรรมกำร 
                                   บริษัท ประปำปทมุธำนี จ ำกดั  

ประสบการณ์การท างาน   2559 -  2561             ปลดักรุงเทพมหำนคร 
  2558 – 2559              รองปลดักรุงเทพมหำนคร 
  2557 – 2558              ผู้อ ำนวยกำรส ำนกักำรโยธำ 
  2556 – 2559              กรรมกำร กำรรถไฟฟำ้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 
  2555 – 2557              รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกักำรโยธำ 
  2549 – 2555              ผู้ตรวจรำชกำร 9 ส ำนกัปลดักรุงเทพมหำนคร                     

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 

12 ธนัวำคม 2561 
3 เดือน (ด ำรงต ำแหนง่จนถึงเดือนมีนำคม 2562) 

การถอืหุ้นบริษัท ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

2562 – ปัจจบุนั            กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและ 
                                   ก ำหนดคำ่ตอบแทน 
                                   บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2562 – ปัจจบุนั            กรรมกำร 
                                   บริษัท ประปำปทมุธำนี จ ำกดั 

บุคคลที่เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2561    คณะกรรมกำรบริษัท 1/1 ครัง้  (100%) 
ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ 1.   ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งท ำหน้ำที่สอบทำนควำม

น่ำเช่ือถือของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ก่อนน ำสง่ตอ่ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้พิจำรณำกำร
เปิดเผยข้อมลูรำยกำรเก่ียวโยงให้ถกูต้องครบถ้วน 

 2.   ปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กบันโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงให้สำมำรถประเมิน ตรวจติดตำมและควบคมุ
ควำมเสีย่งของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 

3.   ปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะอนกุรรมกำรตำ่งๆ และฝ่ำย
บริหำร เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณและ
จริยธรรมทำงธุรกิจ 

4.  ปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร ดแูลและจดักำรให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รักษำ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพืน้ฐำนของหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ ไมเ่ป็น 
2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย) ไมเ่ป็น 
3. มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งอิสระ ไมม่ี 

 

คุณสมบัติต้องห้าม     
1. ไมม่ีประวตัิกำรกระท ำผิดอำญำในควำมผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท ำโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิกำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผำ่นมำ 

 
 
 

นิยายกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้ก ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ซึง่เข้มกวำ่ข้อก ำหนดขัน้ต ่ำของ ก.ล.ต. 
หรือตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองกำรถือหุ้นในบริษัทฯ คือ กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นนในบริษัทฯ ไม่เกิน 0.5% ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ของกรรมกำรอิสระ 
1.   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (นบัรวมบคุคลที่เก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 ตำมกฎหมำยหลกัทรัพย์) 
ไมม่ี 

2.   ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัท รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้ำง พนกังำน หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำจำกบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม 
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

ไมม่ี 
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3. ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำมำรดำ 
คู่สมรส พี่น้องและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

ไมเ่ป็น 

4. ไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อมทัง้ในด้ำนกำรเงินและบริหำรงำนของ บริษัทฯ บริษัทใน
เครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีในลกัษณะดงักลำ่ว
ในเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระยกเว้นคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำ
อยำ่งรอบคอบแล้วเห็นวำ่ กำรเคยมีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียนัน้จะไมม่ีผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่และกำร
ให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระของกรรมกำรอิสระ 

ไมม่ี 

5. ไมไ่ด้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

ไมเ่ป็น 

6. สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย จำก
คณะกรรมกำรของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคมุของผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือญำติสนิทของบคุคลดงักลำ่ว 

เป็น 

7.  สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อตดัสนิใจในเร่ืองตำ่งๆ ได้โดยอิสระ  
8.  ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกันและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น

หุ้นสว่นที่มีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำงพนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มี
สภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

ไมม่ี 

9.  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ไมม่ี 
10. สำมำรถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเทำ่เทียมกนั เป็น 
11. สำมำรถดแูลไมใ่ห้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เป็น 
12. ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำว่ำได้กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ กฎหมำยว่ำ

ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน กฎหมำยวำ่ด้วยกำรประกนัชีวิต กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกนัวินำศภยั กฎหมำยวำ่ด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือกฎหมำยที่เก่ียวกับธุรกิจกำรเงินในท ำนองเดียวกัน ไม่ว่ำจะเป็น
กฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศโดยหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยนัน้ ทัง้นี ้ในควำมผิดเก่ียวกบักำร
กระท ำอนัไม่เป็นธรรมที่เก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือกำรบริหำรงำนที่มีลกัษณะเป็นกำรหลอกลวง ฉ้อฉล 
หรือทจุริต 

ไมม่ี 
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ชื่อ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
อาย ุ
สัญชาติ 

 

 
 นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ 
 กรรมกำรบริษัท 

 48 ปี 

 ไทย 

วุฒกิารศึกษา ปริญญำโท   :  Master of Science in Administrative Studies  
                      Sub concentration : Financial Economics  Boston University 
ปริญญำตรี   : บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  
- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 20/2558 
- หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP) รุ่นท่ี 13/2558 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 201/2558 

  สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ 
- หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 24/2560 

  สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
- หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่นท่ี 19 

  สถำบนัพระปกเกล้ำ  
- หลกัสตูร ประกำศนียบตัรขัน้สงูกำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะ ส ำหรับนกั

บริหำรระดบัสงู (ปศส.) 
  สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- หลกัสตูร Certificated in Investor Relations 2016 
  สถำบนัวิทยำกำรกำรค้ำ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 

- หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงูด้ำนกำรค้ำและกำรพำณิชย์ (TEPCoT)  
         รุ่นท่ี 11 ปี 2561 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน 2561 – ปัจจบุนั           กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
                                  กรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำรผู้จดักำร 
                                  บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) 
2561 – ปัจจบุนั           กรรมกำร กรรมกำรผู้จดักำร 
                                  บริษัท ประปำปทมุธำนี จ ำกดั                   
2559 – ปัจจบุนั                         กรรมกำร 
                                  บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จ ำกดั      

ประสบการณ์การท างาน 2558                           ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนบริหำร 
-กมุภำพนัธ์ 2561        บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) 

บุคคลที่เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 



 

 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                  หน้ำ 66 จำก 85 

  2557-2558       ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนกำรเงิน  
        บริษัท ทำงดว่นกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
  2557-2560               กรรมกำรผู้จดักำร 
                                  บริษัท ฟำ้อมรเคร่ืองจกัร จ ำกดั 
  2557-2560               กรรมกำรผู้จดักำร                              
                                  บริษัท สง่ำ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั            

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 

1 มีนำคม 2561 
1 ปี (ด ำรงต ำแหนง่จนถึงเดือนมีนำคม 2562) 

การถอืหุ้นบริษัท ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2561 – ปัจจบุนั           กรรมกำร กรรมกำรผู้จดักำร 
                                  บริษัท ประปำปทมุธำนี จ ำกดั                   
2559 – ปัจจบุนั                         กรรมกำร 
                                  บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จ ำกดั      

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561   คณะกรรมกำรบริษัท 4/4 ครัง้ (100%) 
  คณะกรรมกำรบริหำร 4/4 ครัง้ (100%) 
  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 3/3 ครัง้ (100%) 
  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 1/1 ครัง้ (100%) 
  กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ (100%) 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ 1.   ปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบริหำร ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของฝ่ำย 
      จดักำรเป็นไปตำมนโยบำย และแผนงำน 
2.   ปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง วำงกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบั

นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงให้สำมำรถประเมิน ตรวจติดตำมและควบคุม
ควำมเสีย่งของบริษัทฯ โดยรวมให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

3.   ปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะอนกุรรมกำรตำ่งๆ และฝ่ำย
บริหำร เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณและ
จริยธรรมทำงธุรกิจ 

4.  ปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร ดแูลและจดักำรให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รักษำ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพืน้ฐำนของหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

5.   ปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรผู้จดักำร ควบคมุดแูลกิจกำรทัง้ปวงของ 
      บริษัทฯ เป็นไปตำมมติและนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท ดแูลศกึษำควำม

เป็นไปได้ส ำหรับโครงกำรใหม่ๆ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติโครงกำรต่ำงๆ ตำมท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ เป็น 
2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย) ไมเ่ป็น 
3. มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งอิสระ ไมม่ี 

 

คุณสมบัติต้องห้าม     
1. ไมม่ีประวตัิกำรกระท ำผิดอำญำในควำมผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท ำโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิกำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผำ่นมำ 




