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ข้อมูลของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

1. ประวัติของบุคคลทีได้รับการเสนอชือ  

1.1 นายสุเมธ ตนัติเวชกุล 
 อายุ 78 ปี 
 เป็นกรรมการทีมีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตั .งแต่วนัที 28 มกราคม 2541 จนถงึเดอืนมีนาคม 2560 รวม

เป็นเวลา 19 ปี 2 เดือน) 

ตาํแหน่ง 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
- กรรมการกิจการสงัคมเพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยืน 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
- 28 มกราคม 2541 (ดํารงตําแหนง่จนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็นเวลา 19 ปี 2 เดือน) 

หากได้รับเลอืกเข้าดํารงตําแหนง่อีกครั 4ง จะดํารงตําแหนง่จนครบวาระนี 4 รวมเป็นเวลา 22 ปี 2 เดือน 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมองเปลเิอ ประเทศฝรั�งเศส 
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์และกฎหมายระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัมองเปลเิอ ประเทศฝรั�งเศส 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกรอนอบ ประเทศฝรั�งเศส 
- Diploma, The Economic Development Institute of the World Bank (EDI), Washington, D.C. ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
ความเชียวชาญ 
       - ด้านการบริหาร และการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 
       - ด้านการตา่งประเทศ 
       - ด้านการตลาด 
       - ด้านการกํากบัดแูลกิจการ  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- พ.ร.บ. ล้มละลายและการฟื4นฟกิูจการ : กรรมการและผู้บริหารต้องรู้อะไร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
- คณะกรรมการตรวจสอบความคาดหวงัที�เพิ�มและความรับผิดชอบที�ขยาย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- Director Certification Program (DCP) 30/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Finance for Non-Finance Directors (FND) 5/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Program (ACP) 1/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน / กิจการอืน (จาํนวน 3 องค์กร) 
- ตั 4งแต ่2531 กรรมการและเลขาธิการ มลูนิธิชยัพฒันา 
- ตั 4งแต ่2545 ประธานมลูนิธิคืนช้างสูธ่รรมชาติ 
- ตั 4งแต ่2545 ประธานมูลนิธิอุทยานสิ�งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสดุาฯ 
 

สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2 
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ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีสาํคัญ 
- 2537-2539 เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
- 2537-2539 กรรมการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
- 2537-2544 กรรมการ บริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน) 
- 2539-2540 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
- 2540-2541 ประธานกรรมการ องค์การโทรศพัท์แหง่ประเทศไทย 
- 2540-2543 กรรมการ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
- 2544-2555 กรรมการ สภามหาวิทยาลยับรูพา 
- 2548-2553 นายกสภามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทจุริต 
 2.  ไมม่ีประวตักิารทํารายการที�อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที�ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11/11ครั 4ง 
2. เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครั 4ง 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครั 4ง 
4. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกิจการสงัคมเพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยืน  3/4 ครั 4ง 

1.2 นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 
 อายุ 79 ปี  

เป็นกรรมการทีมีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตั .งแต่วนัที 31 มีนาคม 2542 จนถงึเดือนมีนาคม 2560  รวม
เป็นเวลา 18 ปี) 

ตาํแหน่ง 
- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
- 31 มีนาคม 2542 (ดํารงตําแหนง่จนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็นเวลา 18 ปี) 

หากได้รับเลอืกเข้าดํารงตําแหนง่อีกครั 4ง จะดํารงตําแหนง่จนครบวาระนี 4 รวมเป็นเวลา 21 ปี  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering & Management) Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ความเชียวชาญ 
       - ด้านธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัของเอสซจีีและอตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื�นๆ 
       - ด้านการบริหาร และการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 
       - ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
       - ด้านกฎหมาย 
       - ด้านการตลาด และการเงิน 
       - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       - ด้านการกํากบัดแูลกิจการ และการบริหารความเสี�ยง 
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 39/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Finance for Non-Finance Director (FND) 8/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Program (ACP) 11/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director  Accreditation Program (DAP) 107/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน (จาํนวน 4 บริษัท) 
- ตั 4งแต ่2547 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยรุ่งยเูนียนคาร์ จํากดั (มหาชน) 
- ตั 4งแต ่2551 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ 4ล จํากดั (มหาชน) 
- ตั 4งแต ่2551 ประธานกรรมการ บริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนล ชกูาร์ คอร์ปอเรขั�น จํากดั (มหาชน)  
- ตั 4งแต ่2551 ประธานกรรมการ บริษัทที เอส ฟลาวมิลล์ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน / กิจการอืน (จาํนวน 12 บริษัท/องค์กร) 
- ตั 4งแต ่2536 กรรมการบริษัทเอช.ซี. สตาร์ค จํากดั  
- ตั 4งแต ่2543 ประธานกรรมการ บริษัทแพน-เปเปอร์ 1992 จํากดั 
- ตั 4งแต ่2544 ผู้ ชํานาญการพิเศษระดบัวฒุิวิศวกร สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ สภาวิศวกร 
- ตั 4งแต ่2546 ประธานกรรมการ บริษัทสยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 
- ตั 4งแต ่2547 ประธานคณะกรรมการ บริษัทเอกรัฐพฒันา จํากดั 

- ตั 4งแต ่2547 กรรมการวิชาการระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- ตั 4งแต ่2550 นายกสภามหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
- ตั 4งแต ่2551 ประธานกรรมการ บริษัทที เอส อตุสาหกรรมนํ 4ามนั จํากดั 
- ตั 4งแต ่2551 ประธานกรรมการ บริษัทที เอส จี แอสเซ็ท จํากดั 
- ตั 4งแต ่2553 ประธานกรรมการ บริษัทเอส ไอ พรอพเพอร์ตี 4 จํากดั 
- ตั 4งแต ่2554 ประธานกรรมการ บริษัทเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากดั 
- ตั 4งแต ่2559 ประธานกรรมการ บริษัท บากาสซ์  ไดร์เออร์ เทคโนโลยี� (ประเทศไทย) จํากดั 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีสาํคญั 
- 2536-2544 กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 
- 2539-2542 ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
- 2540-2541 ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
- 2540-2542 ประธานคณะกรรมการ การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
- 2542-2543 ประธานกรรมการ บริษัทปิโตรเคมีแหง่ชาต ิจํากดั (มหาชน) 
- 2545-2559 กรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1.  ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทจุริต 
 2.   ไมม่ีประวตักิารทํารายการที�อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที�ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั 4ง 
2. เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครั 4ง 
3. เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั 4ง 
4. เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครั 4ง 
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1.3 นายยศ เอื .อชูเกียรต ิ
 อายุ 75 ปี   

ตาํแหน่ง 
- กรรมการ 
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
- กรรมการกิจการสงัคมเพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยืน 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
- 30 กนัยายน 2541 (ดํารงตําแหนง่จนถงึเดือนมีนาคม 2560 เป็นเวลา 18 ปี 6 เดือน) 

หากได้รับเลอืกเข้าดํารงตําแหนง่อีกครั 4ง จะดํารงตําแหนง่จนครบวาระนี 4 รวมเป็นเวลา 21 ปี 6 เดือน 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาโยธา University College London, University of London ประเทศองักฤษ 

ความเชียวชาญ 
       - ด้านธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัของเอสซจีีและอตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื�น ๆ 
       - ด้านการบริหาร และการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 
       - ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
       - ด้านการตา่งประเทศ 
       - ด้านการตลาด บญัชี และการเงิน 
       - ด้านการกํากบัดแูลกิจการ และการบริหารความเสี�ยง 

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

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน / กิจการอืน (จาํนวน 3 บริษัท) 
- ตั 4งแต ่2544 ประธานกรรมการ บริษัทวงัสนิทรัพย์ จํากดั 
- ตั 4งแต ่2546 กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จํากดั 
- ตั 4งแต ่2559 กรรมการบริหาร บริษัททนุลดาวลัย์ จํากดั 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีสาํคญั 
- 2533-2555 ประธานกรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
- 2535-2540 รองประธานกรรมการ ธนาคารเอเชีย จํากดั (มหาชน) 
- 2540-2559 ที�ปรึกษาการเงินและการลงทนุ สาํนกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 
- 2544-2558 ประธานกรรมการ บริษัทสยามสนิธร จํากดั 
- 2544-2558 ประธานกรรมการบริหาร บริษัททนุลดาวลัย์ จํากดั 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการที�อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที�ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่านมา 
 1.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั 4ง 
 2.  เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครั 4ง 
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 3.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครั 4ง  
 4.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกิจการสงัคมเพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยืน 2/4 ครั 4ง 
 
1.4 นายกานต์ ตระกูลฮุน 
 อายุ 62 ปี 

ตาํแหน่ง 
- กรรมการ 
- กรรมการกิจการสงัคมเพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยืน 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
- 1 มกราคม 2549 (ดํารงตําแหนง่จนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็นเวลา 11 ปี 2 เดือน) 

หากได้รับเลอืกเข้าดํารงตําแหนง่อีกครั 4ง จะดํารงตําแหนง่จนครบวาระนี 4 รวมเป็นเวลา 14 ปี 2 เดือน 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิv  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิv  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอนัดบั 1 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School 

ความเชียวชาญ 
       - ด้านธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัของเอสซจีี และอตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื�น ๆ 
       - ด้านการบริหาร และการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 
       - ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
       - ด้านการตา่งประเทศ 
       - ด้านการตลาด บญัชี และการเงิน 
       - ด้านการกํากบัดแูลกิจการ และการบริหารความเสี�ยง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 29/2003  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน (จาํนวน 2 บริษัท) 
- ตั 4งแต ่2559 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั�งยืน บริษัท       

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 
- ตั 4งแต ่2559 กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน / กิจการอืน (จาํนวน 20 บริษัท/องค์กร) 
- ตั 4งแต ่2547 Board Member, East Asia Council, INSEAD 
- ตั 4งแต ่2549 Board Member, World Business Council for Sustainable Development 
- ตั 4งแต ่2554 Global Advisor, Kubota Corporation (Japan) 
- ตั 4งแต ่2556 ที�ปรึกษา สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
- ตั 4งแต ่2556 ที�ปรึกษากิตตมิศกัดิv สมาคมวศิวกรรมสิ�งแวดล้อมแหง่ประเทศไทย 
- ตั 4งแต ่2556 ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมลูนิธิมหาวิทยาลยัมหิดล 
- ตั 4งแต ่2556 ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนกวศิวกรรมศาสตร์ มลูนิธิอานนัทมหิดล 
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- ตั 4งแต ่2556 กรรมการในคณะกรรมการที�ปรึกษาสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ตั 4งแต ่2557 กรรมการในคณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
- ตั 4งแต ่2558 กรรมการในคณะกรรมการที�ปรึกษาการพฒันาระบบนวตักรรมของประเทศ 
- ตั 4งแต ่2558 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สนิทางปัญญาแหง่ชาต ิ
- ตั 4งแต ่2558 กรรมการในคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลสัเตอร์    

กระทรวงอตุสาหกรรม 
- ตั 4งแต ่2558 Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc. 
- ตั 4งแต ่2558 กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
- ตั 4งแต ่2558 คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ในด้านการยกระดบันวตักรรมและผลติภาพ 

คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื�อขบัเคลื�อนเศรษฐกิจของประเทศ (คณะกรรมการสานพลงั
ประชารัฐ) 

- ตั 4งแต ่2558 คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ในด้านการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ 
คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื�อขบัเคลื�อนเศรษฐกิจของประเทศ (คณะกรรมการสานพลงั
ประชารัฐ) 

- ตั 4งแต ่2558 คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ในด้านการศกึษาพื 4นฐานและการพฒันาผู้ นํา 
(คณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ) 

- ตั 4งแต ่2559 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพฒันาพื 4นที�ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
- ตั 4งแต ่2559 กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการเมืองนวตักรรมอาหาร 
- ตั 4งแต ่2559 กรรมการในคณะกรรมการกลั�นกรองโครงการตามแนวการสร้างความเข้มแข็งและยั�งยืนให้กบั

เศรษฐกิจภายในประเทศ 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีสาํคญั 
- 2548-2558 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
- 2552-2554 กรรมการ Kubota Corporation (Japan) 
- 2556-2558 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ
- 2556-2559 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 

  แหง่ชาติ (สวทน.) 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 
  1.  ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทจุริต 
  2.    ไมม่ีประวตักิารทํารายการที�อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซจีีในรอบปีที�ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่านมา 
1.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั 4ง 
2.  เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครั 4ง  
3.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกิจการสงัคมเพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยืน 2/4 ครั 4ง 
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2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) ของผู้ทีได้รับการเสนอชือ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ จาํนวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั .งหมด 

1.  นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ ไมม่ี ไมม่ี 

2.  นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 36,100 0.003 

3.  นายยศ เอื 4อชเูกียรต ิ 1,800,000 0.15 

4.  นายกานต์ ตระกลูฮนุ ไมม่ี ไมม่ี 

 

3. ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอืนๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/
กิจการทีแข่งขนัหรือ

เกียวเนืองกับธุรกิจของเอสซีจ ีจาํนวน ประเภทกรรมการ 

1. นายสเุมธ ตนัติเวชกุล ไมม่ี ไมม่ี 3 แหง่ ไมม่ี 

2. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 3 แหง่ - ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ บริษัทไทยรุ่ง
ยู เ นี ย น ค า ร์  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

- ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ บริษัท
ไทยชูกา ร์  เทอ ร์มิ เ นิ 4ล 
จํากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท
ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด 
(มหาชน) 

12  แหง่              2 แหง่ 

- ประธานกรรมการ บริษัท
แพน-เปเปอร์ 1992  จํากดั 

(ธุรกิจจัดจําหน่ายกระดาษ
ใ ห้ ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ
รัฐวิสาหกิจ ซึ�งโอนกิจการมา
จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม
และยงัถือหุ้นอยู)่ 

- ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ บริษัทไทย
ชกูาร์ เทอร์มิเนิ 4ล จํากดั 
(มหาชน) 

(ธุรกิจคลงัสนิค้า นํ 4าตาล
ทราย ข้าวสาร ข้าวสาลี 
นํ 4ามนัปาล์ม และขนถ่าย) 

3. นายยศ เอื 4อชเูกียรต ิ ไมม่ี ไมม่ี 3 แหง่ ไมม่ี 
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4. นายกานต์ ตระกลูฮนุ 2 แหง่ - ประธานกรรมการและ
กรรมการ อิสระบริษัท 
แ อ ด ว า น ซ์  อิ น โ ฟ ร์ 
เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

- 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
บรรษัทภิบาล ธนาคาร
ไ ท ย พ า ณิ ช ย์  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

20 แหง่ ไมม่ี 

4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชือซึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ รายชือผู้ได้รับเสนอชือซึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ นายปรีชา อรรถวิภชัน์  

การถอืหุ้นในบริษัท 

- จํานวนหุ้น 

- สดัสว่นของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั 4งหมด 

 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

 

36,100 

0.003 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอืน/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่/ผู้มีอาํนาจควบคุม/หรือบุคคลทีจะได้รับการ
เสนอชือให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจ
ควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี .กบับริษัท/   
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอาจมี
ความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีทีผ่านมา 

- เป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน    
ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา 

- เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ           
ที�ปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้
ไมส่ามารถทําหน้าที�ได้อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซื 4อ/ขาย
วตัถดุิบ/สนิค้า/ บริการ/ การให้กู้ยมืเงินหรือการกู้ยมืเงิน) 
โดยระบขุนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 

 
 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 

 
 

ไมม่ี 

 
 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 

 
 

ไมม่ี 
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ข้อกาํหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 

ณ วนัที� 30 มกราคม 2556 บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อกําหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท  ซึ�งมีความเข้มงวดกวา่หลกัเกณฑ์

ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ กรรมการอิสระ  (Independent Director)  ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที�มคีณุสมบตัิ ดงันี 4  

1. ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5 % ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั 4งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั 4งนี 4 ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั 4น ๆ  ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ทั 4งนี 4 ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที�กรรมการ

อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที�ปรึกษาของสว่นราชการซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที�เป็นบิดามารดา  

คูส่มรส พี�น้อง และบตุร รวมทั 4งคูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื�น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคล

ที�จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท  ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั 4งไม่เป็นหรือเคยเป็น     

ผู้ ถือหุ้นที�มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม       

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือ

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือ

ให้กู้ยืม คํ 4าประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี 4สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นทํานองเดียวกนั ซึ�งเป็นผลให้บริษัทหรือ

คู่สญัญามีภาระหนี 4ที�ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั 4งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั 4งแต่ 20        

ล้านบาทขึ 4นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า ทั 4งนี 4 การคํานวณภาระหนี 4ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ

รายการที�เกี�ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัโดย

อนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนี 4ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนี 4ที�เกิดขึ 4นในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

กบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�ง

ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ
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ของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั 4นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการ

มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที�ได้รับแตง่ตั 4งขึ 4นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ เกี�ยวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที�

มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้น

เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั 4งหมดของบริษัทอื�นซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื�อตดัสินใจในเรื�องตา่งๆ ได้โดยอิสระ 

10. ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

12. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

13. ไมเ่คยต้องคําพิพากษาวา่ได้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที�เกี�ยวกบัธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ตา่งประเทศโดยหนว่ยงานที�มีอํานาจตามกฎหมายนั 4น   ทั 4งนี 4 ในความผิดเกี�ยวกบัการกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมที�เกี�ยวกบัการ

ซื 4อขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานที�มีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

14. หากมีคุณสมบตัิตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง โดยมี

การตดัสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการ

บริหารงาน 

     
 

 

 

 


