สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
1. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1.1 นายพนัส สิมะเสถียร
อายุ 83 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
- 29 ธันวาคม 2542 (15 ปี 3 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- พาณิชยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาเอก วิชาการบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท วิชาการบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- B.A., Cum Laude สาขาบริ หารธุรกิจ Claremont Men’s College, California ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ประกาศนียบัตร วิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 2/2000 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ธุรกิจครอบครัวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี: วิสยั ทัศน์สคู่ วามสาเร็ จที่ยงั่ ยืน สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Strengthening Corporate Governance Practices in Thailand สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- การประชุมผู้ถือหุ้น: จัดอย่างไร…ให้ โปร่งใสและได้ ประโยชน์ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Developing CG Policy Statement สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ความเป็ นอิสระของกรรมการและการจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร DCP Refresher Course 1/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่ มี)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (4)
- ตังแต่
้ 2535
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัทสยามพิวรรธน์ จากัด
- ตังแต่
้ 2543
กรรมการสานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์
- ตังแต่
้ 2546
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12
- ตังแต่
้ 2549
กรรมการ บริ ษัททุนลดาวัลย์ จากัด
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2535
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
- 2536-2538
ประธานกรรมการ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2548-2556
ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2554-2555
ประธานกรรมการ บริ ษัทสหยูเนี่ยน 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 ทีู่่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท10/10 ครัง้
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง้
1.2 นายอาสา สารสิน
อายุ 79 ปี
เป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ (ตัง้ แต่ วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2544)
ตาแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
- 25 กรกฎาคม 2544 (13 ปี 8 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 5/2003 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 19/2007 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director (FND) 39/2008 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 32/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (3)
- ตังแต่
้ 2541
ประธานกรรมการ บริ ษัทผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2542
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริ ษัทสยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2542
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทเจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (9)
- ตังแต่
้ 2536
ประธานกรรมการ บริ ษัทไทยเอเชียแปซิฟิคบริ วเวอรี่ จากัด
- ตังแต่
้ 2538
ประธานกรรมการ บริ ษัทอมตะ ซิตี ้ จากัด
- ตังแต่
้ 2546
กรรมการ บริ ษัทไทยน ้าทิพย์ จากัด
- ตังแต่
้ 2547
ประธานกรรมการ อมตะสปริ ง คันทรี่ คลับ
- ตังแต่
้ 2547
ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
- ตังแต่
้ 2548
รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย
- ตังแต่
้ 2549
ประธานกรรมการ บริ ษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จากัด
- ตังแต่
้ 2556
ประธานกรรมการ บริ ษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จากัด
- ตังแต่
้ 2556
ที่ปรึกษา บริ ษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริ ค เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2520-2523
เอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศเบลเยี่ยมและหัวหน้ าคณะผู้แทนไทย
ประจาประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
- 2525-2529
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- 2529-2531
เอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศสหรัฐอเมริ กา
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-

2534-2535
2537-2547
2538-2542
2543-2555

รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
นายกสมาคมไทย-ลาว
รองประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ราชเลขาธิการ สานักราชเลขาธิการ

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีู่่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง้
1.3 นายชุมพล ณ ลาเลียง
อายุ 68 ปี
เป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ (ตัง้ แต่ วนั ที่ 30 กรกฎาคม 2557)
ตาแหน่ ง
- กรรมการ
- ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
- 1 สิงหาคม 2535 (22 ปี 8 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกล University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1)
- ตังแต่
้ 2550
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (8)
- ตังแต่
้ 2532
กรรมการ บริ ษัทนวุติ จากัด
- ตังแต่
้ 2533
กรรมการ บริ ษัทสุภาพฤกษ์ จากัด
- ตังแต่
้ 2538
กรรมการ บริ ษัทโดล (ไทยแลนด์) จากัด
- ตังแต่
้ 2551
กรรมการ บริ ษัทลาลูกกากอล์ฟแอนด์คนั ทรี คลับ จากัด
- ตังแต่
้ 2553
กรรมการ บริ ษัทสยามสินธร จากัด
- ตังแต่
้ 2554
กรรมการ บริ ษัททุนลดาวัลย์ จากัด
- ตังแต่
้ 2555
กรรมการ บริ ษัทเคมปิ น สยาม จากัด
- ตังแต่
้ 2555
กรรมการ บริ ษัท Kempinski International SA
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2533-2552
กรรมการบริ ษัทการ์ เด้ นริ เวอร์ จากัด
- 2536-2548
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
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- 2548-2552
- 2547-2554

กรรมการ British Airways Public Company Limited
ประธานกรรมการ บริ ษัทสิงคโปร์ เทเลคอมมูนิเคชัน่ จากัด ประเทศสิงคโปร์

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ทีผ่ า่ นมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/10 ครัง้
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครัง้
1.4 นายรุ่ งโรจน์ รังสิโยภาส
อายุ 52 ปี
เป็ นบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
- รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี
- กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) SCC/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2)
- ตังแต่
้ 2554
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัทไทยบริ ตชิ ซีเคียวริ ตี ้ พริ น้ ติ ้ง จากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2555
กรรมการ บริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (1)
- ตังแต่
้ 2556
กรรมการบริ หารโครงการวิจยั ที่มงุ่ ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้ านบาท สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
การดารงตาแหน่ งอื่นในเอสซีจี
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทอื่นๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้ รับมอบหมาย จานวน 45 แห่ง
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2551-2554
กรรมการ บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
- 2553-2554
กรรมการบริ หาร บริษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
- 2556-2557
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ (กบข.)
- 2556-2557
ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสีย่ ง กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ (กบข.)
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
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2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน) ของูู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อ
ูู้ได้ รับการเสนอชื่อ
1. นายพนัส สิมะเสถียร
2. นายอาสา สารสิน
3. นายชุมพล ณ ลาเลียง
4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

จานวนหุ้น
100,000
13,000
201,000
30,000

คิดเป็ น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
0.0083
0.0011
0.0168
0.0025

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ
ูู้ได้ รับการเสนอชื่อ

บริษัทจดทะเบียน
จานวน

1. นายพนัส สิมะเสถียร
2. นายอาสา สารสิน

ไม่มี
3 แห่ง

3. นายชุมพล ณ ลาเลียง

1 แห่ง

4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

2 แห่ง

ประเภทกรรมการ

บริษัท/กิจการอื่น การดารงตาแหน่ งในบริ ษัท/
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท กิจการที่แข่ งขันหรือเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของเอสซีจี
จดทะเบียน)
4 แห่ง
ไม่มี
9 แห่ง
ไม่มี

ไม่มี
- ประธานกรรมการ
บมจ. ผาแดงอินดัสทรี่
- กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการ
บมจ. สยามแม็คโคร
- กรรมการอิสระ รองประธาน
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
- กรรมการอิสระและประธาน
8 แห่ง
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน)
- ประธานกรรมการและ
46 แห่ง
ประธานกรรมการบริ หาร
(เป็ นกิจการอื่น
บมจ. ไทยบริ ติช ซีเคียวริ ตี ้
นอกเอสซีจี 1 แห่ง
พริ น้ ติ ้ง
และเป็ นบริษัทย่อย
- กรรมการ
บริ ษัทร่ วม และ
บมจ.ไทยพลาสติกและ
บริ ษัทอื่นๆ ของ
เคมีภณ
ั ฑ์
เอสซีจี 45 แห่ง)
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ไม่มี

ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ ของูู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อูู้ได้ รับเสนอซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
นายอาสา สารสิน
นายชุมพล ณ ลาเลียง

การถือหุ้นในบริษัท
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้

13,000
0.0011

201,000
0.0168

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

- เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

- เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อ
ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

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

ไม่มี

ไม่มี

เป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ูู้บริหาร/ูู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ /ูู้มีอานาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้ รับการ
เสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการ/ูู้บริหารหรือูู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท/บริษัทย่ อย
การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ ับบริ ษัท/
บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือในช่ วง 2 ปี ทีู่่านมา

5. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
บริ ษัทใช้ หลักเกณฑ์ เสนอชื่อผู้ที่จะเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระตามแนวทางการ
พิจารณาสรรหากรรมการของบริ ษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ ซึง่ จะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องและตามข้ อบังคับของบริ ษัท มี ภาวะผู้นา มีวิสยั ทัศน์ กว้ างไกล มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่
โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ นอกจากนี ้จะพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบ
ของความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ านที่จาเป็ นต้ องมีหรื อยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริ ษัทโดยใช้ ตารางความรู้ ความชานาญ
ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และมีวิธีการสรรหาดังนี ้
(1) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ในระหว่างเดือน
กันยายน - พฤศจิกายน
(2) กรรมการบริ ษัทแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตาม
วาระไม่เกินคนละ 4 ชื่อ และกรรมการผู้ครบกาหนดออกตามวาระไม่ควรเสนอชื่อตนเองกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการ
(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณากลัน่ กรองรายชื่อที่ได้ รับการเสนอจากผู้ถือหุ้นและจากกรรมการบริ ษัท และ
เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทต่อไป
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ข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
ซึ่งมีความเข้ มงวดกว่ าหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริ ษัท ต้ องเป็ นกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงิ นเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการหรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่ มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยบริ 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 วยการรับ
หรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัท
หรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาท
ขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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 ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้เกี่ยวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

36

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วน
ที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงานลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้น
เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ 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 วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนัน้ ทังนี
้ ้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ ยวกับ
การซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
14. หากมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการ
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจ
แบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน
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