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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

1.1 นายชุมพล ณ ลาํเลียง 

 อายุ 71 ปี  

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แต่วนัที่ 30 กรกฎาคม 2557 จนถงึเดอืนมีนาคม 2561  

รวมเป็นเวลา 3 ปี 8 เดอืน) 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ 

- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- 1 สงิหาคม 2535 (ดํารงตาํแหนง่จนถึงเดือนมีนาคม 2561 เป็นเวลา 25 ปี 8 เดือน) 

หากได้รับเลอืกเข้าดํารงตําแหนง่อีกครัง้ จะดํารงตําแหนง่จนครบวาระนี ้รวมเป็นเวลา 28 ปี 8 เดือน 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ความเชี่ยวชาญ 

       - ด้านธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัของเอสซจีี และอตุสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืน ๆ 

- ด้านการบริหาร และการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 

- ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 

- ด้านการตา่งประเทศ 

- ด้านกฎหมาย 

- ด้านการตลาด บญัชี และการเงิน 

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ด้านการกํากบัดแูลกิจการ และการบริหารความเสีย่ง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จาํนวน 4 บริษัท) 

- ตัง้แต ่2532 กรรมการ บริษัทนวตุิ จํากดั 

- ตัง้แต ่2553 กรรมการ บริษัทสยามสนิธร จํากดั 

- ตัง้แต ่2555 กรรมการ บริษัทเคมปินสยาม จํากดั 

- ตัง้แต ่2560 ท่ีปรึกษา บริษัททนุลดาวลัย์ จํากดั 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคญั  

- 2533-2552 กรรมการ บริษัทการ์เด้นริเวอร์ จํากดั 

- 2533-2560 กรรมการ บริษัทสภุาพฤกษ์ จํากดั 

- 2536-2548 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2 
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- 2548-2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited 

- 2547-2554 ประธานกรรมการ Singapore Telecommunication Company Limited ประเทศสงิคโปร์ 

- 2550-2559 กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ 

  จํากดั (มหาชน) 

       - 2554-2559 กรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จํากดั 

- 2555-2560 กรรมการ Kempinski International SA 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

 1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

 2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีท่ีผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

 1.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครัง้ 

 2.  เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2560 1/1 ครัง้ 

 3.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครัง้  

 

1.2 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 

 อายุ 55 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ 

- กรรมการผู้จดัการใหญ่  

- กรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- 25 มีนาคม 2558 (ดาํรงตําแหนง่จนถึงเดือนมีนาคม 2561 เป็นเวลา 3 ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหการ University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความเชี่ยวชาญ 

       - ด้านธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัของเอสซจีี และอตุสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืน ๆ 

- ด้านการบริหาร และการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 

- ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 

- ด้านการตา่งประเทศ 

- ด้านการตลาด บญัชี และการเงิน 

- ด้านการกํากบัดแูลกิจการ และการบริหารความเสีย่ง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จาํนวน 11 บริษัท/องค์กร) 

- ตัง้แต ่2558 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแหง่ชาติ (กวทช.) 

- ตัง้แต ่2558 ท่ีปรึกษา สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชปูถมัภ์ (วปอ.) 
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- ตัง้แต ่2559 หวัหน้าทีมภาคเอกชน องค์ประกอบคณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ภายใต้ 

  คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ E2 การยกระดบัคณุภาพ

  วิชาชีพ 

- ตัง้แต ่2559 กรรมการเตรียมการด้านดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

- ตัง้แต ่2559 Council Member, World Business Council for Sustainable Development 

- ตัง้แต ่2559 Member, Asia Business Council  

- ตัง้แต ่2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มลูนิธิอานนัทมหิดล 

- ตัง้แต ่2560 อนกุรรมการพฒันาระบบราชการ เก่ียวกบัการขบัเคลือ่นระบบราชการ 4.0 สาํนกันายกรัฐมนตรี 

- ตัง้แต ่2560 กรรมการขบัเคลือ่นการปฏิรูปเพ่ือรับรองการปรับเปลีย่นตามนโยบาย THAILAND 4.0 

- ตัง้แต ่2560 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านจิตวิทยาองค์การในคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

- ตัง้แต ่2560 ท่ีปรึกษา สมาคมนิสติเกา่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคญั  

- 2554-2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน) 

- 2554-2558 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากดั (มหาชน)  

- 2554-2558 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็นบริษัทเอสซีจี 

  แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) 

- 2555-2558 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

- 2556-2557 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 

- 2556-2557 ประธานอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 

- 2556-2558 กรรมการบริหารโครงการวิจยัท่ีมุง่ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดบัพนัล้านบาท สาํนกังานพฒันา 

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.)  

- 2558  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซจีี   

 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

  1.  ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

  2.    ไมม่ีประวตัิการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซจีีในรอบปีท่ีผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครัง้ 

2.  เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2560 1/1 ครัง้  

3.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 3/4 ครัง้ 

 

1.3 พลอากาศเอก สถติย์พงษ์ สุขวิมล 

 อายุ 69 ปี 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต (การสือ่สารมวลชน) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- ศิษย์การบินรุ่น น.54-16-3 โรงเรียนการบินกําแพงแสน 

- โรงเรียนนายทหารชัน้บงัคบัฝงู รุ่นท่ี 43 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น 29 

- วิทยาลยัการทพัอากาศ รุ่นท่ี 27 

ความเชี่ยวชาญ 

       - ด้านการบริหาร และการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จาํนวน 2 บริษัท/องค์กร) 

- ตัง้แต ่2560 ราชเลขานกุารในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั สาํนกัพระราชวงั 

- ตัง้แต ่2560 ประธานกรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคญั 

- 2548-2559 ราชเลขานกุารในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร กองกิจการใน

พระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

- 2548-2559 รองเลขาธิการพระราชวงั สาํนกัพระราชวงั

- 2552-2556 กรรมการบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน)

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต

2. ไมม่ีประวตัิการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซจีีในรอบปีท่ีผา่นมา

1.4 ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 

อายุ 76 ปี 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

- แพทยศาสตรบณัฑติ  (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่)  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

- วฒุิบตัรสาขาอายรุศาสตร์  มหาวิทยาลยัชิคาโก

- วฒุิบตัรสาขาอายรุศาสตร์ โรคหวัใจและหลอดเลอืด  มหาวิทยาลยัชิคาโก

- ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  มหาวิทยาลยัมหิดล

- ปริญญาบตัรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  รุ่นท่ี  36

- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  (พฒันศาสตร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น

- ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  (การบริหารการศกึษา)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

- การศกึษาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

- แพทยศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยันเรศวร

- ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (การพฒันาทรัพยากรมนษุย์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

- แพทยศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช

ความเชี่ยวชาญ 

- ด้านการบริหาร และการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 

- ด้านการกําหนดนโยบาย และการวางแผนกลยทุธ์องค์กร

- ด้านการกํากบัดแูลกิจการ

- ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ บริหารการศกึษา และสาธารณสขุ

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จาํนวน 11 บริษัท/องค์กร) 

- ตัง้แต ่2546 นายกสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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- ตัง้แต ่2547 กรรมการและเลขาธิการมลูนิธิอานนัทมหิดล 

- ตัง้แต ่2552 กรรมการทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 

- ตัง้แต ่2553 ประธานแผนกแพทยศาสตร์ มลูนิธิอานนัทมหิดล 

- ตัง้แต ่2557 ประธานมลูนิธิยวุสถิรคณุ 

- ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการมลูนิธิขาเทียม 

- ตัง้แต ่2558 ประธานมลูนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 

- ตัง้แต ่2559 องคมนตรีในรัชสมยัสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู (รัชกาลท่ี 10) 

- ตัง้แต ่2559 ประธานกรรมการมลูนิธิหอจดหมายเหตพุทุธทาส 

- ตัง้แต ่2560 ประธานโครงการทนุเลา่เรียนหลวงสาํหรับพระสงฆ์ไทย 

- ตัง้แต ่2560 ประธานกรรมการบริหารโครงการสารานกุรมสาํหรับเยาวชนในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคญั  

- 2532-2535  อธิการบดมีหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

- 2534  สมาชิกสภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ  

- 2537   ปลดัทบวงมหาวิทยาลยั  

- 2539-2542 สมาชิกวฒุิสภา   

- 2540   อธิการบดมีหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ  

- 2544   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ 

- 2544-2559 องคมนตรีในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช (รัชกาลท่ี 9) 

- 2546   กรรมการและเลขาธิการมลูนิธิพระดาบส 

- 2548   ประธานมลูนิธิศาลาเฉลมิกรุง 

- 2553  ประธานกรรมการมลูนิธิแพทย์อาสาสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  

- 2559   นายกสภามหาวิทยาลยัมหิดล 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

  1.  ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

  2.    ไมม่ีประวตัิการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซจีีในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จาํนวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1.  นายชมุพล ณ ลาํเลยีง 201,000 0.0168 

2.  นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส 30,000 0.0025 

3. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สขุวิมล ไมม่ ี ไมม่ ี

4.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วฒันชยั ไมม่ ี ไมม่ ี
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3. ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน

บริษัท/กิจการที่แข่งขัน

หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ

ของเอสซีจ ี
จาํนวน 

ประเภท

กรรมการ 

1. นายชมุพล ณ ลาํเลยีง ไมม่ ี ไมม่ ี 3 แหง่ ไมม่ ี

2. นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส ไมม่ ี ไมม่ ี

8 แหง่ 

(เป็นประธานกรรมการใน 

บริษัทยอ่ยของเอสซีจี 

ท่ีไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

ไมม่ ี

3. พลอากาศเอก 

 สถิตย์พงษ์ สขุวิมล 
ไมม่ ี   ไมม่ี 2 แหง่ ไมม่ ี

4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม 

  วฒันชยั 
ไมม่ ี   ไมม่ี 11 แหง่ ไมม่ ี

 

4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

(นายชมุพล ณ ลาํเลยีง) 

การถอืหุ้นในบริษัท 

- จํานวนหุ้น 

- สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 

201,000 

0.0168 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้น

รายใหญ่/ผู้มีอาํนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ

เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น 
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การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/   

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน    

ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

- เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ           

ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้

ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย

วตัถดุิบ/สนิค้า/ บริการ/ การให้กู้ยมืเงินหรือการกู้ยมืเงิน) 

โดยระบขุนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมม่ ี

 

 

 

ข้อกาํหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 

เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2556 บริษัทได้ปรับปรุงข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทให้เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ ดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5 % ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ  ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีท่ีกรรมการ

อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่ เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา  

คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคล

ท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น     

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม       

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือ

ให้กู้ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ

คู่สัญญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20        
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ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดย

อนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

กบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการ

มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ี

มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้น

เกิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 

10. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

12. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

13. ไม่เคยต้องคําพิพากษาวา่ได้กระทําความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ตา่งประเทศโดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมท่ีเก่ียวกบัการ

ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมี

การตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการ

บริหารงาน 

     

 


	1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ



