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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

1.1 นายพนัส สิมะเสถยีร  
 อายุ 83 ปี 
ต าแหน่ง 

- กรรมการ 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 29 ธนัวาคม 2542 (15 ปี 3 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- พาณิชยศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาเอก วิชาการบญัชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท วิชาการบญัชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- B.A., Cum Laude สาขาบริหารธุรกิจ Claremont Men’s College, California ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัร วิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 2/2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ธุรกิจครอบครัวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี: วิสยัทศัน์สูค่วามส าเร็จที่ยัง่ยืน สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Strengthening Corporate Governance Practices in Thailand สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- การประชมุผู้ ถือหุ้น: จดัอยา่งไร…ให้โปร่งใสและได้ประโยชน์ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Developing CG Policy Statement สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ความเป็นอิสระของกรรมการและการจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร DCP Refresher Course 1/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่มี) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (4) 
- ตัง้แต ่2535 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์  จ ากดั 
- ตัง้แต ่2543 กรรมการส านกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 
- ตัง้แต ่2546 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที ่12 
- ตัง้แต ่2549 กรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- 2535  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
- 2536-2538 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
- 2548-2556 ประธานกรรมการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
- 2554-2555 ประธานกรรมการ บริษัทสหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีู่่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท10/10 ครัง้ 
2. เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง้ 

1.2 นายอาสา สารสนิ  
 อายุ 79 ปี  
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แต่วนัที่ 25 กรกฎาคม 2544) 

ต าแหน่ง 
- กรรมการ 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 25 กรกฎาคม 2544 (13 ปี 8 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director  Accreditation Program (DAP) 5/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Program (ACP) 19/2007 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Finance for Non-Finance Director (FND) 39/2008 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Role of the Chairman Program (RCP) 32/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (3) 
- ตัง้แต ่2541 ประธานกรรมการ บริษัทผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2542 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัทสยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2542 กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทเจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (9) 
- ตัง้แต ่2536 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอร่ี จ ากดั 
- ตัง้แต ่2538 ประธานกรรมการ บริษัทอมตะ ซิตี ้จ ากดั 
- ตัง้แต ่2546 กรรมการ บริษัทไทยน า้ทิพย์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2547 ประธานกรรมการ อมตะสปริง คนัทร่ี คลบั 
- ตัง้แต ่2547 ประธานท่ีปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ 
- ตัง้แต ่2548 รองประธานกรรมการ มลูนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแหง่ประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2549 ประธานกรรมการ บริษัทแมส่อดพลงังานสะอาด จ ากดั 
- ตัง้แต ่2556 ประธานกรรมการ บริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จ ากดั 
- ตัง้แต ่2556 ที่ปรึกษา บริษัทมิตซูบิชิ อีเลค็ทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- 2520-2523 เอกอคัรราชทตูไทยประจ าประเทศเบลเยี่ยมและหวัหน้าคณะผู้แทนไทย 

 ประจ าประชาคมเศรษฐกิจยโุรป 
- 2525-2529 ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ 
- 2529-2531 เอกอคัรราชทตูไทยประจ าประเทศสหรัฐอเมริกา 
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- 2534-2535 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ 
- 2537-2547 นายกสมาคมไทย-ลาว 
- 2538-2542 รองประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
- 2543-2555 ราชเลขาธิการ ส านกัราชเลขาธิการ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีู่่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้ 
2. เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง้ 

1.3 นายชุมพล ณ ล าเลียง  
 อายุ 68 ปี   
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอสิระ (ตัง้แต่วนัที่ 30 กรกฎาคม 2557) 
ต าแหน่ง 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 1 สงิหาคม 2535 (22 ปี 8 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1) 
- ตัง้แต ่2550 กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (8) 
- ตัง้แต ่2532 กรรมการ บริษัทนวตุิ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2533 กรรมการ บริษัทสภุาพฤกษ์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2538 กรรมการ บริษัทโดล (ไทยแลนด์) จ ากดั 
- ตัง้แต ่2551 กรรมการ บริษัทล าลกูกากอล์ฟแอนด์คนัทรีคลบั จ ากดั 
- ตัง้แต ่2553 กรรมการ บริษัทสยามสนิธร จ ากดั 
- ตัง้แต ่2554 กรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2555 กรรมการ บริษัทเคมปิน สยาม จ ากดั 
- ตัง้แต ่2555 กรรมการ บริษัท Kempinski International SA 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- 2533-2552 กรรมการบริษัทการ์เด้นริเวอร์ จ ากดั 
- 2536-2548 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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- 2548-2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited 
- 2547-2554 ประธานกรรมการ บริษัทสงิคโปร์ เทเลคอมมนูิเคชัน่ จ ากดั ประเทศสงิคโปร์ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีทีผ่า่นมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/10 ครัง้ 
2. เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครัง้ 

1.4 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  
 อายุ 52 ปี 
 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซจีี  
- กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซจีี เปเปอร์ 
- กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหการ University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- Director Accreditation Program (DAP) SCC/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2) 
- ตัง้แต ่2554 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยบริตชิ ซีเคยีวริตี ้พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2555 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (1) 
- ตัง้แต ่2556 กรรมการบริหารโครงการวิจยัที่มุง่ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดบัพนัล้านบาท ส านกังานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) 

การด ารงต าแหน่งอื่นในเอสซีจี 
ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 45 แหง่ 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั 
- 2551-2554  กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทร่ี จ ากดั (มหาชน) 
- 2553-2554  กรรมการบริหาร บริษัทควอลติีค้อนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 
- 2556-2557  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
- 2556-2557  ประธานอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 



 34 

2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ของูู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ูู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
1.  นายพนสั สมิะเสถียร 100,000 0.0083 
2.  นายอาสา สารสนิ 13,000 0.0011 
3.  นายชมุพล ณ ล าเลยีง 201,000 0.0168 
4.  นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส 30,000 0.0025 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ 

ูู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/
กิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ือง

กับธุรกิจของเอสซีจ ี
จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายพนสั สมิะเสถียร ไมม่ี ไมม่ี 4 แหง่ ไมม่ี 
2. นายอาสา สารสนิ 3 แหง่ - ประธานกรรมการ 

บมจ. ผาแดงอินดสัทร่ี 
- กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการ 
บมจ. สยามแม็คโคร 

- กรรมการอิสระ รองประธาน
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 

9 แหง่ ไมม่ี 

3. นายชมุพล ณ ล าเลยีง 1 แหง่ - กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) 

8 แหง่ ไมม่ี 

4. นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส 2 แหง่ - ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร 
บมจ. ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้
พริน้ติง้ 

- กรรมการ 
บมจ.ไทยพลาสติกและ
เคมีภณัฑ์ 

46 แหง่ 
(เป็นกิจการอื่น
นอกเอสซีจี 1 แหง่
และเป็นบริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม และ
บริษัทอื่นๆ ของ
เอสซีจี 45 แหง่) 

ไมม่ี 
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4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของูู้ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ รายชื่อูู้ได้รับเสนอซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

 นายอาสา สารสนิ นายชมุพล ณ ล าเลยีง 

การถอืหุ้นในบริษัท 
- จ านวนหุ้น 
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 
13,000 
0.0011 

 
201,000 
0.0168 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ูู้บริหาร/ูู้ถอืหุ้น
รายใหญ่/ูู้มีอ านาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ู ู้บริหารหรือูู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีทีู่่านมา 

- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน    
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

- เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้ สอบบัญชี หรือ   
ที่ปรึกษากฎหมาย) 

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

 

 
ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 

 

 
ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 

บริษัทใช้หลกัเกณฑ์เสนอช่ือผู้ที่จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระตามแนวทางการ
พิจารณาสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ได้รับการเสนอช่ือ ซึง่จะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องและตามข้อบงัคับของบริษัท มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานที่ 
โปร่งใสไมด่า่งพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ นอกจากนีจ้ะพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบ
ของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านที่จ าเป็นต้องมีหรือยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทโดยใช้ตารางความรู้ความช านาญ
ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และมีวิธีการสรรหาดงันี ้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ในระหว่างเดือน 
กนัยายน - พฤศจิกายน 

(2) กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตาม
วาระไมเ่กินคนละ 4 ช่ือ และกรรมการผู้ครบก าหนดออกตามวาระไมค่วรเสนอช่ือตนเองกลบัเข้ามาเป็นกรรมการ 

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณากลัน่กรองรายช่ือที่ได้รับการเสนอจากผู้ ถือหุ้นและจากกรรมการบริษัท และ
เสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไป 
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ข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 
ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

กรรมการอิสระ  (Independent Director)  ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการทีม่คีณุสมบตัิ ดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาท
ขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ เก่ียวข้อง
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท  บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่น
ที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงานลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ ได้โดยอิสระ 

10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

12. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

13. ไมเ่คยต้องค าพิพากษาวา่ได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  กฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกับการกระท าอนัไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกบั
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

14. หากมีคณุสมบตัิตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจ
แบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไมถื่อวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

 

     
 

 


