สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
1. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1.1 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
อายุ 74 ปี
ตาแหน่ ง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ- 25 สิงหาคม 2530 - 24 พฤศจิกายน 2542
- 28 มีนาคม 2550 - ปั จจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
- ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ London School of Economics, University of London ประเทศอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องหรื อต่อเนื่องต่อเนื่องกับบริ ษัท
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกาหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการบริ หาร การจัดการองค์กร การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
- ด้ านการบริ หารความเสี่ยง การกากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Role of the Chairman Program (RCP) 1/2000 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1)
- ตังแต่
้ 2550 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริ ษัทอื่น / กิจการอื่น (5)
- ตังแต่
้ 2530 ผู้อานวยการ สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์
- ตังแต่
้ 2530 รองเลขาธิการพระราชวัง สานักพระราชวัง
- ตังแต่
้ 2530 ประธานกรรมการ บริ ษัทเทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2541 นายกสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ตังแต่
้ 2549 กรรมการ บริ ษัททุนลดาวัลย์ จากัด
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2519-2522 คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- 2526-2528 รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2528
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2529
รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี
- 2541-2550 นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
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การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ¾ ครัง้
1.2 นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
อายุ 71 ปี
เป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ (ตัง้ แต่ วนั ที่ 24 ตุลาคม 2550)
ตาแหน่ ง
- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
- 24 ตุลาคม 2550
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (การเงิน) The Stanford Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี รัฐพัฒนาศาสตร์ (เกียรตินิยม) Harvard College ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของหรื อต่อเนื่องกับบริ ษัท
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกาหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านบัญชี การเงิน
- ด้ านการบริ หารความเสีย่ ง การกากับดูแลกิจการ
- ด้ านการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Role of the Chairman Program (RCP) 35/2014 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่ ม)ี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (4)
-ตังแต่
้ 2531 รองประธานกรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
-ตังแต่
้ 2535 ประธานกรรมการบริ หารและเหรัญญิก มูลนิธิขาเทียม
- ตังแต่
้ 2546 ประธานกรรมการ บริ ษัทสยามพิวรรธน์ จากัด
- ตังแต่
้ 2556 ประธานกรรมการ บริ ษัทนันทวัน จากัด
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2527-2535 กรรมการและผู้จดั การใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- 2534-2535 ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 2535-2538 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง (ก.ย. 2535 - พ.ค. 2538)
- 2539-2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- 2540-2544 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง (พ.ย. 2540 - ก.พ. 2544)
- 2542-2543 ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาธนาคารโลก
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คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง้
4. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้
1.3 นายประมนต์ สุธีวงศ์
อายุ 77 ปี
เป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ (ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2554)
ตาแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
- 29 เมษายน 2552
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมเครื่ องกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื่ องกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องหรื อต่อเนื่องกับบริ ษัท
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกาหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการบริ หาร การจัดการองค์กร การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
- ด้ านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Role of the Chairman Program (RCP) 4/2001 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 6/2003 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Role of the Compensation Committee (RCC) 9/2009 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 45/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1)
- ตังแต่
้ 2540 กรรมการอิสระ บริ ษัทนวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (10)
- ตังแต่
้ 2542 ประธานคณะกรรมการ บริ ษัทโตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
- ตังแต่
้ 2542 ประธานคณะกรรมการ บริ ษัทสยามคอมเพรสเซอร์ อตุ สาหกรรม จากัด
- ตังแต่
้ 2542 กรรมการ มูลนิธิโตโยต้ าประเทศไทย
- ตังแต่
้ 2550 กรรมการ สานักงานข้ าราชการพลเรื อน
- ตังแต่
้ 2552 กรรมการกิตติมศักดิ์ สภามหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
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-

ตังแต่
้ 2552
ตังแต่
้ 2554
ตังแต่
้ 2556
ตังแต่
้ 2557
ตังแต่
้ 2558

ประธานอาวุโส หอการค้ าไทยและสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
ประธานองค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชัน (ประเทศไทย)
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สมาชิกสภาขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศ

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2508-2523 บริ ษัทเอสโซ่แสตนดาร์ ด ประเทศไทย จากัด
- 2524-2539 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทค้ าสากลซิเมนต์ไทย จากัด
- 2527-2535 ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
- 2535-2542 ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่อาวุโส บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
- 2533-2548 กรรมการ มูลนิธิซิเมนต์ไทย
- 2541-2545 ประธานคณะกรรมการ หอการค้ านานาชาติแห่งประเทศไทย
- 2542-2547 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน)
- 2549-2551 สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
- 2547-2552 ประธานกรรมการ หอการค้ าไทย
- 2548-2552 ประธานกรรมการ สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 10/10 ครัง้
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครัง้
4. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้
1.4 นางธาริษา วัฒนเกส
อายุ 67 ปี
เป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ (ตัง้ แต่ วนั ที่ 27 มีนาคม 2556)
ตาแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งกรรมการ
- 27 มีนาคม 2556
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปนุ่
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปนุ่
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปนุ่
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจัก ร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่ นที่ 3 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกาหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านบัญชีและการเงิน
- ด้ านการบริ หารความเสีย่ งขององค์กร
- ด้ านคมนาคม การสือ่ สาร เทคโนโลยีและสารสนเทศ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 4/2000 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่ ม)ี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (10)
- ตังแต่
้ 2549 กรรมการ สถาบันป๋ วย อึง๊ ภากรณ์
- ตังแต่
้ 2549 กรรมการ มูลนิธิบรู ณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตังแต่
้ 2553 กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
- ตังแต่
้ 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ตังแต่
้ 2554 กรรมการมูลนิธิหวั ใจ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ตังแต่
้ 2554 กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
- ตังแต่
้ 2554 Member, APD Advisory Group, Asia Pacific Department, IMF, Washington, D.C.
- ตังแต่
้ 2555 กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra
- ตังแต่
้ 2556 Member, Advisory Board, Central Banking Publication, U.K.
- ตังแต่
้ 2556 Senior Advisor, Promontory Financial Group, Washington, D.C., U,S.A.
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2549-2553 ผู้วา่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2549-2552 ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการระบบการชาระเงิน
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย
- 2554
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาคสถาบันการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
- 2555-2556 Member, International Advisory Panel, State Bank of Vietnam, Vietnam
- 2556
Member, World Bank-IMF Joint Committee on Remuneration of Executive
Directors and Alternates
- 2556-2557 Associate, Alliance for Financial Inclusion, Thailand
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คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 10/10 ครัง้
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้
2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน) ของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ

จานวนหุ้น

คิดเป็ น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ไม่มี

ไม่มี

2. นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์

ไม่มี

ไม่มี

3. นายประมนต์ สุธีวงศ์

ไม่มี

ไม่มี

4. นางธาริษา วัฒนเกส

ไม่มี

ไม่มี

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียน

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ

บริษัท/กิจการอื่น การดารงตาแหน่ งในบริษัท/
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
กิจการที่แข่ งขันหรือ
จดทะเบียน)
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของเอสซีจี

จานวน

ประเภทกรรมการ

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

1 แห่ง

- กรรมการ
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

5 แห่ง

ไม่มี

2. นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์

ไม่มี

ไม่มี

4 แห่ง

ไม่มี

3. นายประมนต์ สุธีวงศ์

1 แห่ง

- กรรมการอิสระ
บมจ.นวกิจประกันภัย

10 แห่ง

ไม่มี

4. นางธาริ ษา วัฒนเกส

ไม่มี

ไม่มี

10 แห่ง

ไม่มี
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4. ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
นายธาริ นทร์

นายประมนต์

นางธาริ ษา

นิมมานเหมินท์

สุธีวงศ์

วัฒนเกส

- จานวนหุ้น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

- สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ

เป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ /ผู้มีอานาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้ รับการ
เสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท/บริษัทย่ อย

นายธาริ นทร์

นายประมนต์

นางธาริ ษา

นิมมานเหมินท์

สุธีวงศ์

วัฒนเกส

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ บั บริษัท/
บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
-

เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

-

เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อ
ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

-

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้
ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ/ขาย
วัตถุดิบ/สินค้ า/ บริ การ/ การให้ ก้ ยู มื เงินหรื อการกู้ยมื เงิน)
โดยระบุขนาดของรายการด้ วย (ถ้ ามี)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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ข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
ณ วันที่ 30 มกราคม 2556 บริ ษัทได้ มีการปรับปรุงข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึง่ มีความเข้ มงวดกว่าหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริ ษัท ต้ องเป็ นกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่ เป็ นบุ คคลที่ มี ความสัมพั นธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ นบิ ดามารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคล
ที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อ
ให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อ
คู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรั พย์ ที่มี ตัวตนสุทธิ ของบริ ษัทหรื อตัง้ แต่ 20
ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้เกี่ยวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่
มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถื อหุ้น
เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ได้ โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้ องคาพิพากษาว่าได้ กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนัน้ ทังนี
้ ้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้ อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนิน
กิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมี
การตัดสินใจแบบองค์ คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน
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