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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่6 : อนุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

1. หลักเกณฑก์ารพจิารณากรรมการออกตามวาระ  

         ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 16 กาํหนดใหก้ารประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม

สว่นไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัหนึ่งในสาม กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงั

จดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใ้ชวิ้ธีจับสลากส่วนปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก

ตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมก่็ได ้

 

2. หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบคุคล เพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ี

พน้ตาํแหนง่ ทัง้กรณีท่ีลาออกก่อนครบวาระ และท่ีครบกาํหนดออกตามวาระตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1. มีคุณสมบติัสอดคลอ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2. มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชนแ์ละเพ่ิม

มลูคา่ใหแ้ก่บริษัท 

3. มีคณุลกัษณะท่ีสนบัสนนุและสง่เสริมการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดแูลกิจการ เพ่ือสรา้งคณุคา่ใหแ้กบ่ริษัทฯ 

อาทิ ความเป็นอิสระ กลา้แสดงความคิดเห็น ความคิดสรา้งสรรค ์ปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความ

ระมดัระวงั และความซื่อสตัย ์อทิุศเวลาไดอ้ย่างเตม็ท่ี เป็นตน้ 

4. กรณีท่ีเป็นกรรมการท่ีออกตามวาระ จะพิจารณาว่ามีประวติัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั 

ดว้ยความซื่อสตัย ์และสามารถทุ่มเทอทิุศเวลาไดอ้ย่างเตม็ท่ีประกอบดว้ย 

5. ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาคณุสมบติัท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจาํเป็นท่ียงัขาดอยู่

ใน คณะกรรมการและคณุสมบติัสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

       โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 

3. กรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2565 

ในปี 2565 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ ์  กรรมการ 

2. นางพเยาว ์ มริตตนะพร  กรรมการ 

3. นายยทุธนา  หยิมการุณ  กรรมการอิสระ 

4. นางสาววลยัณฐั  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 
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4. การเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

          จากการท่ีบริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ซึ่งไดแ้จง้ข่าวผ่านตลาดหลักทรพัยฯ์ และเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขการใชส้ิทธิดงักลา่วผ่านทางเวบ็ไซต ์www.ttwplc.com ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม 2564 นัน้ 

ไม่มีผู้ถอืหุน้รายใดเสนอชือ่บุคคลเพือ่ใหพ้จิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 

5. ความเหน็ของคณะกรรมการ    

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในกรณีนี ้ไดพิ้จารณา

กลั่นกรองอย่างรอบคอบ แต่งตัง้กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านไดแ้ก่  ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ ์    

นางพเยาว ์มริตตนะพร นายยุทธนา หยิมการุณ และ นางสาววลยัณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ต่ออีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัท ปฏิบัติหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมัดระวัง ดว้ยความซื่อสัตย ์และทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มท่ีต่อบริษัท       

มีบทบาทสาํคญัในการมอบแนวนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษัท พรอ้มทัง้เสนอความคิดเห็นและขอ้แนะนาํต่างๆ  

ท่ีเป็นประโยชนต์อ่การบริหารจดัการ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2022 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ ์2565 โดยไมร่วมกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอ

ช่ือ ไดพิ้จารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบแลว้ มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเสนอ 

และให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการท่ีพ้นตาํแหน่งตามวาระ          

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง 
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บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ 

อาย ุ

สญัชาต ิ

ดร.สมบตัิ  กิจจาลกัษณ ์

กรรมการ  

65 ปี 

ไทย 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 22 พฤษภาคม 2551 

วฒุิการศกึษา - ปรญิญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร ์(ปฐพีวิศวกรรม) 

มหาวิทยาลัยอินสบ์รุค  ประเทศออสเตรีย  

- ปรญิญาตรแีละโท สาขาวิศวกรรมศาสตร ์(โยธา), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ 36/2548 

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FND) รุน่ 19/2548 

- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ 81/2549 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั ม.ค. 2564 – ปัจจบุนั รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ 

 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จาํกัด 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จาํกัด 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 

 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จาํกัด 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง 

 กรรมการบรหิาร และ กรรมการผูจ้ดัการ  

 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  

   บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จาํกัด 

ประสบการณก์ารทาํงาน: 2557 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ และ กรรมการบรหิาร 

2554 – 2557 รองประธานกรรมการบรหิาร 

2547 – 2558 กรรมการ 

2547 – 2554 กรรมการบรหิาร 

2547 – 2554 กรรมการผูจ้ดัการ 

 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2549 – 2558 กรรมการ 

 บริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) 

2544 – 2553 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธรุกิจ 

   บริษัท ช.การชา่ง จาํกัด (มหาชน) 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 13 ปี 10 เดือน (5 วาระ) 

ระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหนง่จนครบ

วาระนี ้ (หากไดร้บัตาํแหน่ง) 

16 ปี 10 เดือน (6 วาระ) 
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การถือหุน้บรษัิท (รอ้ยละ) 0.0250% 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนิน

ธุรกิจ รวมถึงมีคณุสมบตัิ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ อีกทัง้ไมม่ีลกัษณะ

ต้องห้ามตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการ

พิจารณากลั่นกรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีเป็น

บรษัิทจดทะเบียน 
1 บรษัิท 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ี

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน: 
3 บรษัิท 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย - ไมม่ี - 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 - การประชมุสามญัผูถื้อหุน้  1/1 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 4/4 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 4/5 (คิดเป็นรอ้ยละ 80) 

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหนง่

กรรมการ 

- ใหค้าํแนะนาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลั่นกรองงานท่ี

เสนอคณะกรรมการ 

 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ ไมเ่ป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ ไมม่ี 

4. เป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพเป็นการ

แขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

ไมเ่ป็น 
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บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ 

อาย ุ

สญัชาต ิ

นางพเยาว ์มรติตนะพร 

กรรมการ 

65 ปี 

ไทย 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 17 กมุภาพนัธ ์2558 

วฒุิการศกึษา - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 48/2547 

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ 9/2552 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.) รุน่ท่ี 11/2553 

  สถาบันวทิยาการตลาดทุน 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั: 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

                        บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณก์ารทาํงาน: 2562 – ก.ค.2563 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  บริษัท ทีทีดับบลิว จาํกัด (มหาชน) 

2558 – ก.ค.2563 กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

  บริษัท ททีดีับบลวิ จาํกดั (มหาชน) 

2558 – 14 ธ.ค. 2564 กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง 

  บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2558 - 2563 กรรมการผูจ้ดัการ 

                        บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2556 – 2557 กรรมการ / กรรมการสรรหาและ กาํหนดคา่ตอบแทน /  

  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  บริษัท ททีดีับบลวิ จาํกดั (มหาชน) 

2554 – 2557 กรรมการ 

  บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร ์จาํกัด 

2550 – 2558 กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ 

  บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

2550 – 2563 รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ 

   บริษัท ทางดว่นกรุงเทพเหนือ จาํกัด 
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2547 – มิ.ย. 2564 กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 

   บริษัท ทางดว่นกรุงเทพเหนือ จาํกัด 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 7 ปี 1 เดือน (3 วาระ) 

ระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหนง่จนครบ

วาระนี ้ (หากไดร้บัตาํแหนง่) 

10 ปี 1 เดือน (4 วาระ) 

การถือหุน้บรษัิท (รอ้ยละ) 0.000003% (ทางออ้ม) 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนิน

ธุรกิจ รวมถึงมีคณุสมบตัิ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ อีกทัง้ไมม่ีลกัษณะ

ต้องห้ามตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการ

พิจารณากลั่นกรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีเป็น

บรษัิทจดทะเบียน 
1 บรษัิท 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ี

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย: - ไมม่ี - 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 - การประชมุสามญัผูถื้อหุน้  1/1 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 4/4 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและบรรษัทภิบาล  

    4/4 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหนง่

กรรมการ 

- ปฏิบัติหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ซึ่งมีหน้าท่ี

รบัผิดชอบในการใหข้อ้เสนอแนะ ติดตามการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ

ท่ีดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และกลยทุธท่ี์ใชใ้น

การบรหิารความเสีย่ง 

- ใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญัและเป็นประโยชนอ์ย่างมากและพิจารณา

กลั่นกรองงานท่ีเสนอคณะกรรมการ 

 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ ไมเ่ป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ ไมม่ี 

4. เป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพเป็นการ

แขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

ไมเ่ป็น 
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บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้  

อาย ุ

สญัชาต ิ

 

นายยทุธนา หยิมการุณ   

กรรมการอิสระ 

61 ปี 

ไทย 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 7 ธนัวาคม 2564 

วฒุิการศกึษา - ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ณัฑิต 

มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

-  ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 208/2558 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสูงู รุน่ท่ี 18 

สถาบันวทิยาการตลาดทุน (วตท.) 

- หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ท่ี ่25 

วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร   

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ท่ี 10  

สถาบันพาณิชยศาสตร ์มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 

- หลกัสตูรนกับรหิารการเงินการคลงัภาครฐัระดบัสงู (บงส.) รุน่ท่ี 2 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

- หลกัสตูรการกาํกบัดแูลกิจการสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของ

รฐัวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน รุน่ท่ี 17   

พระปกเกล้า 

- หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู (นบส.) รุน่ท่ี 71 

 คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั 2564 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ 

   บริษัท ปรีชากรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

ประสบการณก์ารทาํงาน 2562 – ก.ย. 2564 อธิบด ี

  กรมธนารักษ ์

2562 – ก.ย. 2564  ประธานกรรมการบรษัิท 

  บริษัท ธนารักษพ์ัฒนาสนิทรัพย ์จาํกัด 

2562 – ก.ย. 2564  กรรมการ 

  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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2560 - 2562  กรรมการ 

  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 

2558 – ก.ย. 2564 กรรมการ 

 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 

2561 – 2562 รองปลดักระทรวงการคลงั 

 กระทรวงการคลัง 

2558 – 2561 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 

 กระทรวงการคลัง 

2558 – 2558 ท่ีปรกึษาดา้นพฒันาระบบควบคมุทางศลุกากร 

 กรมศุลกากร 

2554 – 2558 รองอธิบด ี

   กรมศุลกากร 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 เดือน (1 วาระ) 

ระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหนง่จนครบ

วาระนี ้ (หากไดร้บัตาํแหนง่) 

3 ปี 4 เดือน (2 วาระ) 

การถือหุน้บรษัิท (รอ้ยละ) - ไมม่ี - 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชนต์่อการดาํเนิน

ธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบตัิ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ อีกทัง้ไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชน โดยผา่นขัน้ตอนการพิจารณา

กลั่นกรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ี

เป็นบรษัิทจดทะเบียน 
1 บรษัิท 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ี

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย: - ไมม่ี - 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 หมายเหต ุ– นายยทุธนา ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยดาํรงตาํแหน่งตามวาระ

ของ ดร.ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ซึง่จะสิน้สดุในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหนง่

กรรมการ 

- ปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหนา้ท่ี 

ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ตลอดจน

พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

- ปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทาํหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของ

รายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนาํส่งต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งภพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลรายการ 
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เก่ียวโยงใหถู้กตอ้งครบถ้วน และไดใ้หค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็นประโยชนต์่อ

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

- ปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ ซึ่งทาํหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํปรกึษาท่ีเป็นประโยชนแ์ก่

ฝ่ายจดัการและพิจารณากลั่นกรองงานท่ีเสนอคณะกรรมการ 

 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ ไมเ่ป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ ไมม่ี 

4. เป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพเป็นการ

แขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

ไมเ่ป็น 

 

นิยามกรรมการอิสระ : บรษัิทไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเขม้กว่าขอ้กาํหนดขัน้ตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ในเรือ่งการถือหุน้ในบรษัิทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ้งถือหุน้นในบรษัิทฯ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวน

หุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
 

ลักษณะความสัมพันธข์องกรรมการอิสระ 

1.   ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม 

หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ (นบัรวมบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรพัย)์ 

ไมม่ี 

2.   ไม่มีส่วนรว่มในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรว่ม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ของบรษัิท รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํจากบริษัทฯ บรษัิท

ในเครอื บรษัิทรว่ม บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 

ไมม่ี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น

บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้งและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุ หรอืบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

ไมเ่ป็น 

4. ไมม่ีผลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มทัง้ในดา้นการเงินและบรหิารงานของ บรษัิทฯ 

บรษัิทในเครือ บริษัทรว่ม หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชนห์รือสว่นไดเ้สีย

ในลกัษณะดงักลา่วในเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระยกเวน้คณะกรรมการ

ของบริษัทฯ ไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบแลว้เห็นว่า การเคยมีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียนัน้จะไม่มี

ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการอิสระ 

ไมม่ี 

5. ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 

ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 

ไมเ่ป็น 

6. สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย 

จากคณะกรรมการของบรษัิทไดโ้ดยอิสระ โดยไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่

ของบรษัิทฯ รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรอืญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

เป็น 

7.  สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบรษัิทเพ่ือตดัสนิใจในเรือ่งตา่งๆ ไดโ้ดยอิสระ  
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8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้งพนกังาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ 

หรอืบรษัิทยอ่ย 

ไมม่ี 

9.  ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ไมม่ี 

10. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั เป็น 

11. สามารถดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ เป็น 

12. ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาว่าได้กระทาํความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวิต กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศ

ภยั กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจการเงินใน

ทาํนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตาม

กฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือ

การบรหิารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรอืทจุรติ 

ไมม่ี 
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บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ 

อาย ุ

สญัชาต ิ

 

นางสาววลยัณฐั ตรวีศิวเวทย ์

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

52 ปี 

ไทย 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 1 มีนาคม 2561 

วฒุิการศกึษา - ปรญิญาโท Master of Science in Administrative Studies Sub concentration 

: Financial Economics, Boston University, USA 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 201/2558 

- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 20/2558 

- หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP) รุน่ท่ี 13/2558 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 24 (วตท.24)  

 สถาบันวทิยาการตลาดทุน 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ท่ี 11 ปี 2561 

 สถาบันวทิยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- หลกัสตูร Certificated in Investor Relations 2016 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุน่ท่ี 19 

 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรขัน้สงู การบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรบันกับรหิาร

ระดบัสงู (ปศส.) 

สถาบันพระปกเกล้า 

- สมัมนาหวัขอ้ “How to Transform Your Business to Become an Exponential 

Company in a Digital Era”  

The Stock Exchange of Thailand 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั 2564 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ 

  บริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จาํกัด 

2564 – ปัจจบุนั  กรรมการ 

  สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

2562-ปัจจบุนั  กรรมการ 

  ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสีย 

  อันตราย จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
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2559-ปัจจบุนั  กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 

  บริษัท ประปาปทุมธานี จาํกัด    

2559-ปัจจบุนั  Director 

  บริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จาํกัด 

ประสบการณก์ารทาํงาน 2558-2561  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิาร 

  บริษัท ททีดีับบลวิ จาํกดั (มหาชน) 

2557-2558  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงิน 

  บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2557-2560  กรรมการผูจ้ดัการ 

  บริษัท ฟ้าอมรเคร่ืองจักร จาํกดั 

2557-2560  กรรมการผูจ้ดัการ 

  บริษัท อาร ์เอส บี คอนสตรัคชั่น จาํกัด 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 ปี 1 เดือน (2 วาระ) 

ระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหนง่จนครบ

วาระนี ้ (หากไดร้บัตาํแหนง่) 

7 ปี 1 เดือน (3 วาระ) 

การถือหุน้บรษัิท (รอ้ยละ) - ไมม่ี - 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนิน

ธุรกิจ รวมถึงมีคณุสมบตัิ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ อีกทัง้ไมม่ีลกัษณะ

ต้องห้ามตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการ

พิจารณากลั่นกรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีเป็น

บรษัิทจดทะเบียน 
1 บรษัิท 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ี

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน 
4 บรษัิท 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย - ไมม่ ี- 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 - การประชมุสามญัผูถื้อหุน้  1/1 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 4/4 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 5/5 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและบรรษัทภิบาล   

    4/4 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหนง่

กรรมการ 

- ปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะกรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ัดการ มีหนา้ท่ีกาํกับ

ดูแลและจัดการการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิทใหป้ระสบความสาํเรจ็และมีประสทิธิภาพ 

- ปฏิบัติหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ซึ่งมีหน้าท่ี

รบัผิดชอบในการใหข้อ้เสนอแนะ ติดตามการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ
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ท่ีดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และกลยุทธ์ท่ีใชใ้น

การบรหิารความเสีย่ง 

- ใหค้าํแนะนาํปรกึษาท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ฝ่ายจดัการและพิจารณากลั่นกรองงานท่ี

เสนอคณะกรรมการ 

 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ ไมเ่ป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ ไมม่ี 

4. เป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพเป็นการ

แขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

ไมเ่ป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


