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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

1.1 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
 อายุ 74 ปี 

ต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ- 
- 25 สงิหาคม 2530 - 24 พฤศจิกายน 2542 
- 28 มีนาคม 2550 - ปัจจบุนั 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Australian National University ประเทศออสเตรเลยี 
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ London School of Economics, University of London ประเทศองักฤษ 

ความเชี่ยวชาญ 
-  ด้านธุรกิจและอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องหรือตอ่เนื่องตอ่เนื่องกบับริษัท   
-  ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
-  ด้านการบริหาร การจดัการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
-  ด้านการบริหารความเสี่ยง การก ากบัดแูลกิจการ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Role of the Chairman Program (RCP) 1/2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1) 
- ตัง้แต ่2550        กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (5) 
- ตัง้แต ่2530 ผู้อ านวยการ ส านกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 
- ตัง้แต ่2530 รองเลขาธิการพระราชวงั ส านกัพระราชวงั 
- ตัง้แต ่2530 ประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2541 นายกสภา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ตัง้แต ่2549 กรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- 2519-2522 คณบดี คณะพฒันาการเศรษฐกิจ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- 2526-2528 รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 
- 2528 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 
- 2529 รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 
- 2541-2550 นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2.  ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้ 
2. เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  ¾ ครัง้ 

1.2 นายธารินทร์ นิมมานเหมนิท์  
 อายุ 71 ปี  
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แต่วนัที่ 24 ตุลาคม 2550) 
ต าแหน่ง 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 24 ตลุาคม 2550 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) The Stanford Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี รัฐพฒันาศาสตร์ (เกียรตินิยม) Harvard College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ความเชี่ยวชาญ 
- ด้านธุรกิจและอตุสาหกรรมที่เก่ียวของหรือตอ่เนื่องกบับริษัท 
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การก าหนดนโยบาย และการวางแผนกลยทุธ์ 
- ด้านบญัชี การเงิน 
- ด้านการบริหารความเสีย่ง การก ากบัดแูลกิจการ 
- ด้านการค้าและการลงทนุระหวา่งประเทศ    

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Role of the Chairman Program (RCP) 35/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (4) 
- ตัง้แต ่2531 รองประธานกรรมการ มลูนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
- ตัง้แต ่2535 ประธานกรรมการบริหารและเหรัญญิก มลูนิธิขาเทียม 

- ตัง้แต ่2546 ประธานกรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2556 ประธานกรรมการ บริษัทนนัทวนั จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- 2527-2535 กรรมการและผู้จดัการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
- 2534-2535 ประธานสมาคมธนาคารไทย 
- 2535-2538 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั (ก.ย. 2535 - พ.ค. 2538) 
- 2539-2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
- 2540-2544 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั (พ.ย. 2540 - ก.พ. 2544) 
- 2542-2543 ประธานกรรมการ คณะกรรมการพฒันาธนาคารโลก 
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คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้ 
2. เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง้    
4. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ 

1.3 นายประมนต์ สุธีวงศ์ 
 อายุ 77 ปี   
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2554) 
ต าแหน่ง 

- กรรมการ 
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 29 เมษายน 2552 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคร่ืองกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ความเชี่ยวชาญ 
- ด้านธุรกิจและอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องหรือตอ่เนื่องกบับริษัท 
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การก าหนดนโยบาย และการวางแผนกลยทุธ์ 
- ด้านการบริหาร การจดัการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
- ด้านการตลาดและการประชาสมัพนัธ์  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Role of the Chairman Program (RCP) 4/2001 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director  Accreditation Program (DAP) 6/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Role of the Compensation Committee (RCC) 9/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Program (ACP) 45/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1) 
- ตัง้แต ่2540 กรรมการอิสระ บริษัทนวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (10) 
- ตัง้แต ่2542 ประธานคณะกรรมการ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
- ตัง้แต ่2542 ประธานคณะกรรมการ บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อตุสาหกรรม จ ากดั 
- ตัง้แต ่2542 กรรมการ มลูนิธิโตโยต้าประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2550 กรรมการ ส านกังานข้าราชการพลเรือน 
- ตัง้แต ่2552 กรรมการกิตติมศกัดิ์ สภามหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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- ตัง้แต ่2552 ประธานอาวโุส หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2554 ประธานองค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 
- ตัง้แต ่2556 กรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ตัง้แต ่2557 สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ 
- ตัง้แต ่2558 สมาชิกสภาขบัเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- 2508-2523 บริษัทเอสโซแ่สตนดาร์ด ประเทศไทย จ ากดั 
- 2524-2539 กรรมการผู้จดัการ บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จ ากดั 
- 2527-2535 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2535-2542 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุส บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2533-2548 กรรมการ มลูนิธิซิเมนต์ไทย 
- 2541-2545 ประธานคณะกรรมการ หอการค้านานาชาติแหง่ประเทศไทย 
- 2542-2547 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) 
- 2549-2551 สมาชิกสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ 
- 2547-2552 ประธานกรรมการ หอการค้าไทย 
- 2548-2552 ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย  

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
 1.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 
 2.  เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้ 
 3.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครัง้  
 4.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ 
 
1.4 นางธาริษา วัฒนเกส 
 อายุ 67 ปี 
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แต่วนัที่ 27 มีนาคม 2556) 
ต าแหน่ง 

- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่งกรรมการ 
- 27 มีนาคม 2556 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์กิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัเคโอะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเคโอะ ประเทศญ่ีปุ่ น  
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเคโอะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3 วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

ความเชี่ยวชาญ 
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
- ด้านบญัชีและการเงิน 
- ด้านการบริหารความเสีย่งขององค์กร 
- ด้านคมนาคม การสือ่สาร เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 4/2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่ม)ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (10) 

- ตัง้แต ่2549 กรรมการ สถาบนัป๋วย อึง๊ภากรณ์ 
- ตัง้แต ่2549 กรรมการ มลูนิธิบรูณะชนบทแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- ตัง้แต ่2553 กรรมการ มลูนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี 
- ตัง้แต ่2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
- ตัง้แต ่2554 กรรมการมลูนิธิหวัใจ ในพระราชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
- ตัง้แต ่2554 กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
- ตัง้แต ่2554 Member, APD Advisory Group, Asia Pacific Department, IMF, Washington, D.C. 
- ตัง้แต ่2555 กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra 
- ตัง้แต ่2556 Member, Advisory Board, Central Banking Publication, U.K. 
- ตัง้แต ่2556 Senior Advisor, Promontory Financial Group, Washington, D.C., U,S.A. 

 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

- 2549-2553 ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย  
- 2549-2552 ประธานคณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย  
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน  
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการระบบการช าระเงิน 
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริหารสนิทรัพย์ไทย 
- 2554 ผู้ทรงคณุวฒุิในการประเมินภาคสถาบนัการเงินของกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ 
- 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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คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 
2.  เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้  
3.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ 

2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1.  นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา ไมม่ี ไมม่ี 

2.  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ไมม่ี ไมม่ี 

3.  นายประมนต์ สธีุวงศ์ ไมม่ี ไมม่ี 

4.  นางธาริษา วฒันเกส ไมม่ี ไมม่ี 

 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/
กิจการที่แข่งขนัหรือ

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของเอสซีจ ีจ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายจิราย ุอิศรางกรู  ณ อยธุยา 1 แหง่ -  กรรมการ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) 

5 แหง่ ไมม่ี 

2. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ไมม่ี ไมม่ี 4 แหง่ ไมม่ี 

3. นายประมนต์ สธีุวงศ์ 1 แหง่ -  กรรมการอิสระ 
บมจ.นวกิจประกนัภยั 

10 แหง่ ไมม่ี 

4. นางธาริษา วฒันเกส ไมม่ี ไมม่ี 10 แหง่ ไมม่ี 
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4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

นายธารินทร์  

นิมมานเหมินท์ 

นายประมนต์  

สธีุวงศ์   

นางธาริษา  

วฒันเกส  

การถอืหุ้นในบริษัท 

- จ านวนหุ้น 

- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

นายธารินทร์ 

นิมมานเหมินท์ 

นายประมนต์ 

สธีุวงศ์ 

นางธาริษา 

วฒันเกส 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่/ผู้มีอ านาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/   
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน    
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

- เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ           
ที่ปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้
ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย
วตัถดุิบ/สนิค้า/ บริการ/ การให้กู้ยมืเงินหรือการกู้ยมืเงิน) 
โดยระบขุนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 

 
 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 

 
ไมม่ี 

 
 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 

 
ไมม่ี 

 
 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 

 
ไมม่ี 
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ข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 

ณ วนัที่ 30 มกราคม 2556 บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท  ซึง่มีความเข้มงวดกวา่หลกัเกณฑ์

ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ กรรมการอิสระ  (Independent Director)  ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการทีม่คีณุสมบตัิ ดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5 % ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ  ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการ

อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็นบิดามารดา  

คูส่มรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคล

ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น      

ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม       

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือ

ให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ

คู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20        

ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดย

อนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

กบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการ

มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ เก่ียวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่

มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น

เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 

10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

12. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

13. ไมเ่คยต้องค าพิพากษาวา่ได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ตา่งประเทศโดยหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนัน้   ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมที่เก่ียวกบัการ

ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

14. หากมีคุณสมบตัิตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมี

การตดัสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ

บริหารงาน 

     
 

 

 

 


