สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2
ข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
1. ประวัติของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือ
1.1 นายสุเมธ ตันติเวชกุล
อายุ 78 ปี
เป็ นกรรมการทีมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ (ตัง. แต่ วนั ที 28 มกราคม 2541 จนถึงเดือนมีนาคม 2560 รวม
เป็ นเวลา 19 ปี 2 เดือน)
ตําแหน่ ง
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- กรรมการกิจการสังคมเพือการพัฒนาอย่างยังยืน
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
- 28 มกราคม 2541 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็ นเวลา 19 ปี 2 เดือน)
หากได้ รับเลือกเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง4 จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี 4 รวมเป็ นเวลา 22 ปี 2 เดือน
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาเอก รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ประเทศฝรังเศส
- ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ และกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ประเทศฝรังเศส
- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกรอนอบ ประเทศฝรังเศส
- Diploma, The Economic Development Institute of the World Bank (EDI), Washington, D.C. ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ความเชียวชาญ
- ด้ านการบริ หาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านการต่างประเทศ
- ด้ านการตลาด
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- พ.ร.บ. ล้ มละลายและการฟื น4 ฟูกิจการ : กรรมการและผู้บริ หารต้ องรู้อะไร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- คณะกรรมการตรวจสอบความคาดหวังทีเพิมและความรับผิดชอบทีขยาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Director Certification Program (DCP) 30/2003 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Finance for Non-Finance Directors (FND) 5/2003 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 1/2006 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน (ไม่ มี)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอืน / กิจการอืน (จํานวน 3 องค์ กร)
- ตังแต่
4 2531
กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชยั พัฒนา
- ตังแต่
4 2545
ประธานมูลนิธิคืนช้ างสูธ่ รรมชาติ
- ตังแต่
4 2545
ประธานมูล นิ ธิ อุท ยานสิงแวดล้ อ มนานาชาติ สิริ น ธร ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
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ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งทีสําคัญ
- 2537-2539
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2537-2539
กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2537-2544
กรรมการ บริ ษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
- 2539-2540
กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
- 2540-2541
ประธานกรรมการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
- 2540-2543
กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- 2544-2555
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยบูรพา
- 2548-2553
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซงได้
ึ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ทีผ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11ครัง4
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครัง4
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง4
4. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมเพือการพัฒนาอย่างยังยืน 3/4 ครัง4
1.2 นายปรีชา อรรถวิภชั น์
อายุ 79 ปี
เป็ นกรรมการทีมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ (ตัง. แต่ วนั ที 31 มีนาคม 2542 จนถึงเดือนมีนาคม 2560 รวม
เป็ นเวลา 18 ปี )
ตําแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
- 31 มีนาคม 2542 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็ นเวลา 18 ปี )
หากได้ รับเลือกเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง4 จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี 4 รวมเป็ นเวลา 21 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering & Management) Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ
- ด้ านธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจีและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อืนๆ
- ด้ านการบริ หาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านกฎหมาย
- ด้ านการตลาด และการเงิน
- ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารความเสียง
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 39/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director (FND) 8/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 11/2006 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 107/2014 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน (จํานวน 4 บริษัท)
- ตังแต่
4 2547
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
4 2551
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริ ษัทไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ 4ล จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
4 2551
ประธานกรรมการ บริ ษัทเกษตรไทย อินเตอร์ เนชันแนล ชูการ์ คอร์ ปอเรขัน จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
4 2551
ประธานกรรมการ บริ ษัทที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอืน / กิจการอืน (จํานวน 12 บริษัท/องค์ กร)
- ตังแต่
4 2536
กรรมการบริษัทเอช.ซี. สตาร์ ค จํากัด
- ตังแต่
4 2543
ประธานกรรมการ บริ ษัทแพน-เปเปอร์ 1992 จํากัด
- ตังแต่
4 2544
ผู้ชํานาญการพิเศษระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร
- ตังแต่
4 2546
ประธานกรรมการ บริ ษัทสยาม พี.พี. อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
- ตังแต่
4 2547
ประธานคณะกรรมการ บริ ษัทเอกรัฐพัฒนา จํากัด
- ตังแต่
4 2547
กรรมการวิชาการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตังแต่
4 2550
นายกสภามหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา
- ตังแต่
4 2551
ประธานกรรมการ บริ ษัทที เอส อุตสาหกรรมนํ 4ามัน จํากัด
- ตังแต่
4 2551
ประธานกรรมการ บริ ษัทที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
- ตังแต่
4 2553
ประธานกรรมการ บริ ษัทเอส ไอ พรอพเพอร์ ตี 4 จํากัด
- ตังแต่
4 2554
ประธานกรรมการ บริ ษัทเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด
- ตังแต่
4 2559
ประธานกรรมการ บริ ษัท บากาสซ์ ไดร์ เออร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งทีสําคัญ
- 2536-2544
กรรมการ บริ ษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
- 2539-2542
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2540-2541
ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2540-2542
ประธานคณะกรรมการ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2542-2543
ประธานกรรมการ บริ ษัทปิ โตรเคมีแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
- 2545-2559
กรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซงได้
ึ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ทีผ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครัง4
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครัง4
3. เข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง4
4. เข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง4
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1.3 นายยศ เอือ. ชูเกียรติ
อายุ 75 ปี
ตําแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- กรรมการกิจการสังคมเพือการพัฒนาอย่างยังยืน
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
- 30 กันยายน 2541 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็ นเวลา 18 ปี 6 เดือน)
หากได้ รับเลือกเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง4 จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี 4 รวมเป็ นเวลา 21 ปี 6 เดือน
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรม สาขาโยธา University College London, University of London ประเทศอังกฤษ
ความเชียวชาญ
- ด้ านธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจีและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อืน ๆ
- ด้ านการบริ หาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการต่างประเทศ
- ด้ านการตลาด บัญชี และการเงิน
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารความเสียง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Role of the Chairman Program (RCP) 1/2000 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน (ไม่ มี)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอืน / กิจการอืน (จํานวน 3 บริษัท)
- ตังแต่
4 2544
ประธานกรรมการ บริ ษัทวังสินทรัพย์ จํากัด
- ตังแต่
4 2546
กรรมการ บริ ษัทสยามพิวรรธน์ จํากัด
- ตังแต่
4 2559
กรรมการบริ หาร บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งทีสําคัญ
- 2533-2555
ประธานกรรมการ บริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
- 2535-2540
รองประธานกรรมการ ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
- 2540-2559
ทีปรึกษาการเงินและการลงทุน สํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์
- 2544-2558
ประธานกรรมการ บริ ษัทสยามสินธร จํากัด
- 2544-2558
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซงได้
ึ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ทีผ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 11/11 ครัง4
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครัง4
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3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครัง4
4. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมเพือการพัฒนาอย่างยังยืน 2/4 ครัง4
1.4 นายกานต์ ตระกูลฮุน
อายุ 62 ปี
ตําแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพือการพัฒนาอย่างยังยืน
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
- 1 มกราคม 2549 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็ นเวลา 11 ปี 2 เดือน)
หากได้ รับเลือกเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง4 จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี 4 รวมเป็ นเวลา 14 ปี 2 เดือน
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิv จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิv สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
ความเชียวชาญ
- ด้ านธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อืน ๆ
- ด้ านการบริ หาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการต่างประเทศ
- ด้ านการตลาด บัญชี และการเงิน
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารความเสียง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 29/2003 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน (จํานวน 2 บริษัท)
- ตังแต่
4 2559
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการพัฒ นาสู่ความยังยื น บริ ษั ท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
4 2559
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอืน / กิจการอืน (จํานวน 20 บริษัท/องค์ กร)
- ตังแต่
4 2547
Board Member, East Asia Council, INSEAD
- ตังแต่
4 2549
Board Member, World Business Council for Sustainable Development
- ตังแต่
4 2554
Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
- ตังแต่
4 2556
ทีปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ตังแต่
4 2556
ทีปรึกษากิตติมศักดิv สมาคมวิศวกรรมสิงแวดล้ อมแห่งประเทศไทย
- ตังแต่
4 2556
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริ หารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
- ตังแต่
4 2556
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริ หารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
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-

ตังแต่
4 2556
ตังแต่
4 2557
ตังแต่
4 2558
ตังแต่
4 2558
ตังแต่
4 2558

-

ตังแต่
4 2558
ตังแต่
4 2558
ตังแต่
4 2558

-

ตังแต่
4 2558

-

ตังแต่
4 2558

-

ตังแต่
4 2559
ตังแต่
4 2559
ตังแต่
4 2559

กรรมการในคณะกรรมการทีปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กรรมการในคณะกรรมการทีปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแห่งชาติ
กรรมการในคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
กระทรวงอุตสาหกรรม
Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc.
กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ในด้ านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ
คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพือขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศ (คณะกรรมการสานพลัง
ประชารัฐ)
คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ในด้ านการปรับแก้ กฎหมายและกลไกภาครัฐ
คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพือขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศ (คณะกรรมการสานพลัง
ประชารัฐ)
คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ในด้ านการศึกษาพื 4นฐานและการพัฒนาผู้นํา
(คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ)
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื 4นทีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร
กรรมการในคณะกรรมการกลันกรองโครงการตามแนวการสร้ างความเข้ มแข็งและยังยืนให้ กบั
เศรษฐกิจภายในประเทศ

ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งทีสําคัญ
- 2548-2558
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
- 2552-2554
กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
- 2556-2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 2556-2559
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.)
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซงได้
ึ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ทีผ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 11/11 ครัง4
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครัง4
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมเพือการพัฒนาอย่างยังยืน 2/4 ครัง4
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2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน) ของผู้ทีได้ รับการเสนอชือ
ผู้ได้ รับการเสนอชือ

จํานวนหุ้น

คิดเป็ น % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทัง. หมด

1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล

ไม่มี

ไม่มี

2. นายปรี ชา อรรถวิภชั น์

36,100

0.003

3. นายยศ เอื 4อชูเกียรติ

1,800,000

0.15

4. นายกานต์ ตระกูลฮุน

ไม่มี

ไม่มี

3. ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอืนๆ
บริษัทจดทะเบียน

ผู้ได้ รับการเสนอชือ
จํานวน

ประเภทกรรมการ

บริษัท/กิจการอืน
(ทีไม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)

การดํารงตําแหน่ งในบริษัท/
กิจการทีแข่ งขันหรือ
เกียวเนืองกับธุรกิจของเอสซีจี

1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล

ไม่มี

ไม่มี

3 แห่ง

ไม่มี

2. นายปรี ชา อรรถวิภชั น์

3 แห่ง

- ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริ ษั ทไทยรุ่ ง
ยู เ นี ย น ค า ร์ จํ า กั ด
(มหาชน)
- ประธานกรรมการและ
กรรมการอิ ส ระ บริ ษั ท
ไทยชู ก าร์ เทอร์ มิ เ นิ ล4
จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริ ษัท
ที เอส ฟลาวมิลล์ จํ ากัด
(มหาชน)

12 แห่ง

2 แห่ง
- ประธานกรรมการ บริ ษัท
แพน-เปเปอร์ 1992 จํากัด
(ธุรกิจจัดจําหน่ายกระดาษ
ใ ห้ ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ
รัฐวิสาหกิจ ซึงโอนกิจการมา
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และยังถือหุ้นอยู)่
- ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ บริ ษัทไทย
ชูการ์ เทอร์ มิเนิ 4ล จํากัด
(มหาชน)
(ธุรกิจคลังสินค้ า นํ 4าตาล
ทราย ข้ าวสาร ข้ าวสาลี
นํ 4ามันปาล์ม และขนถ่าย)

3. นายยศ เอื 4อชูเกียรติ

ไม่มี

ไม่มี

3 แห่ง
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ไม่มี

4. นายกานต์ ตระกูลฮุน

2 แห่ง

20 แห่ง

- ประธานกรรมการและ
กรรมการอิ ส ระบริ ษั ท
แ อ ด ว า น ซ์ อิ น โ ฟ ร์
เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)

ไม่มี

- ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ
ประธานกรรมการสรรหา
ค่ า ต อ บ แ ท น แ ล ะ
บรรษั ท ภิ บ าล ธนาคาร
ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จํ า กั ด
(มหาชน)
4. ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชือซึงมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชือผู้ได้ รับเสนอชือซึงมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
นายสุเมธ ตันติเวชกุล

นายปรี ชา อรรถวิภชั น์

- จํานวนหุ้น

ไม่มี

36,100

- สัดส่วนของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
4

ไม่มี

0.003

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

การถือหุ้นในบริษัท

เป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอืน/ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ /ผู้มีอาํ นาจควบคุม/หรือบุคคลทีจะได้ รับการ
เสนอชือให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัท/บริษัทย่ อย
การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก. บั บริษัท/
บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วมหรือนิติบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ านมา
-

เป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

-

เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อ
ทีปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

-

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้
ไม่สามารถทําหน้ าทีได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื 4อ/ขาย
วัตถุดิบ/สินค้ า/ บริ การ/ การให้ ก้ ยู มื เงินหรื อการกู้ยมื เงิน)
โดยระบุขนาดของรายการด้ วย (ถ้ ามี)

ไม่มี

ไม่มี
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ข้ อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
ณ วันที 30 มกราคม 2556 บริ ษัทได้ มีการปรับปรุงข้ อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึงมีความเข้ มงวดกว่าหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริ ษัท ต้ องเป็ นกรรมการทีมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี 4
1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
4
ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
4 4ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน4 ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
4 4 ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อทีปรึ กษาของส่วนราชการซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่ เป็ นบุ คคลที มี ความสัมพั นธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที เป็ นบิ ดามารดา
คูส่ มรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู
4 ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคล
ทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
4 เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นทีมีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรื อ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อ
ให้ ก้ ูยืม คํ 4าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี 4สิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อ
คู่สญ
ั ญามีภาระหนี 4ทีต้ องชํ าระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่
4 ร้อยละ 3 ของสินทรั พย์ ทีมีตัวตนสุทธิ ของบริ ษัทหรื อตัง4 แต่ 20
ล้ านบาทขึ 4นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี
4 4 การคํานวณภาระหนี 4ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ
รายการทีเกียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี 4ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี 4ทีเกิดขึ 4นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึง
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
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ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
4 วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับแต่งตังขึ
4 4นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้เกียวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที
มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้น
เกิน 1% ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
4
ษัทอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทเพือตัดสินใจในเรื องต่างๆ ได้ โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้ องคําพิพากษาว่าได้ กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายทีเกียวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศโดยหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมายนัน4 ทังนี
4 4 ในความผิดเกียวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมทีเกียวกับการ
ซื 4อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานทีมีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้ อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนิน
กิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง โดยมี
การตัดสินใจแบบองค์ คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน
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