
 
ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. 
ชื่อ - นามสกุล  นายวราห์  ทองประสินธุ ์
อายุ       50    ปี 
ตำแหน่งในบริษัท  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการธรรมาภิบาล   
วันที่ดำรงตำแหน่ง       16 กรกฎาคม 2557 
การศึกษา   

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
-  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) และผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต (CPA) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009 
-  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015 
-  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 14/2018 
-  หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 16/2020 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ 
หลักสูตรที่จัดโดย บริษัท เอส.พี.โอ.ออรแ์กไนเซอร์ จำกัด 
-  หลักสูตร Update กฎหมายภาษีอากรและบัญชี ประจำปี 2561 
-  หลักสูตรรายงานของผู้สอบบญัชีแบบใหม่ ใช้บังคับปี 2560 (รุน่ที่ 1) 
-  หลักสูตรภาษีอากรและมาตรฐานการสอบบัญชี ประจำปี 2560 
-  หลักสูตรการเงนิที่นักบัญชีต้องรู้ ประจำปี 2560 
-  หลักสูตรสรุปประเด็นหลักมาตรฐานการบัญชไีทยประจำปี 2559 
-  หลักสูตร การบัญชีต้นทุนการผลิต ประจำปี 2558 
-  หลักสูตร การวางแผนภาษีและการบัญชีสำหรับ SMEs ปี 2557  
-  หลักสูตร เทคนคิการวางแผนภาษีทั้งระบบและการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร 
-  หลักสูตร ระบบภาษีและการบญัชีภาษีอากร 
-  หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม ่ 
-  หลักสูตร เจาะประเด็นกฎหมายภาษีอากรใหม่และการบัญชี  
หลักสูตรที่จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
-  หลักสูตร ประเด็นหลกัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ท้ังหมด  
-  หลักสูตร การวางแผนภาษีใหม่ทั้งระบบและมุมมองภาษีต่อ AEC (หลักสูตร 2) 
-  หลักสูตร ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                        
   ปรับปรุง 2552  
-  หลักสูตร มาตรฐานการบัญชีใหม่ปี 2552  
-  หลักสูตร Update ภาษีอากรและบัญชี (ปรบัปรุงปี 2552)  
-  หลักสูตร มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด  
-  หลักสูตร ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ (ปรับปรุง)  
-  หลักสูตร กฎหมายใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีรับอนุญาต  
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หลักสูตรที่จดัโดยหน่วยงานอื่น 
-  หลักสูตรที่ดิน อาคาร อุปกรณ ์และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวขอ้ง  

(มีผลบังคับใช ้1 มกราคม 2557) จัดโดย บริษัท เอน วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด 
-  หลักสูตร ภาษีอากรทั้งระบบพร้อมบทสรุปมาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานการสอบบัญชี จัดโดย 
   บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด 
-  หลักสูตร ภาษีอากรทั้งระบบ และบัญชี จัดโดย บริษัท กรินทร ์ออดิท จำกัด 
-  หลักสูตร Update ภาษีอากรพร้อมประเด็นปัญหาภาษีที่เกิดขึน้และมาตรฐานการบัญชีสำหรับผู้สอบ  
   บัญชีภาษีอากร จัดโดย บริษัท เอ.อาร.์แอค็เคานต้ิง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
-  หลักสูตร TFRS for NPAEs update 2564 จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอรว์สิ จำกัด 

ประสบการณ์การทำงาน  
-  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ แอคเซส ออดิต จำกัด (ธุรกิจตรวจสอบบัญชี) 
-  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐวศิวกรรม จำกัด (มหาชน)  
   (ธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า) 
-  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ล็อก พลัส ไมน์นิ่ง เซอร์วิส จำกัด (ธุรกิจจำหน่ายถ่านหิน) 
-  กรรมการ บริษัท เฟรนด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง) 

ตำแหน่งปัจจุบัน  กรรมการผูจั้ดการ บริษัท ดิ แอคเซส ออดิต จำกดั 
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
    กิจการที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือนิตบิุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง  
  -  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการธรรมาภิบาล  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกดั (มหาชน) 
  -  กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)  

กิจการที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : 2 แห่ง 
  -  กรรมการ บริษัท เฟรนด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด 
  -  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ แอคเซส ออดติ จำกัด 

กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท. : ไม่มี   

การถือหุ้นใน ทอท.ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรบักรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   
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-  ไม่มี 
ความเช่ียวชาญ   

-  การเงิน การบัญชี และภาษีอากร 
-  คมนาคมและการขนสง่ 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท.  
วาระที่ 1 16 กรกฎาคม 2557 – 22 มกราคม 2559 1 ปี 6 เดือน 
วาระที่ 2 22 มกราคม 2559 – 25 มกราคม 2562 3 ปี 
วาระที่ 3 25 มกราคม 2562 – 21 มกราคม 2565 3 ปี 

 
 
 
 
 



 
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ  

วาระที่ 1 16 กรกฎาคม 2557 – 22 มกราคม 2559 1 ปี 6 เดือน 
วาระที่ 2 22 มกราคม 2559 – 25 มกราคม 2562 3 ปี 
วาระที่ 3 25 มกราคม 2562 - 21 มกราคม 2565 3 ปี 

จํานวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนถึงเดือนมกราคม 2565 คือ 7 ปี 6 เดือน และเม่ือรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้ง               
ในครั้งนี้ คือ 10 ปี 6 เดือน  
 
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปทีี่ผ่านมา  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)    

การประชุม ปี 2564 
1. คณะกรรมการ ทอท. 15/15 ครั้ง (รอ้ยละ 100) 
2. การประชุมผูถ้ือหุ้น 1/1 ครัง้ (ร้อยละ 100) 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง (รอ้ยละ 100) 
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล 1/1 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 
      

 


