สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
1. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1.1 นายชุมพล ณ ลําเลียง
อายุ 71 ปี
เป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ (ตัง้ แต่ วนั ที่ 30 กรกฎาคม 2557 จนถึงเดือนมีนาคม 2561
รวมเป็ นเวลา 3 ปี 8 เดือน)
ตําแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
- 1 สิงหาคม 2535 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2561 เป็ นเวลา 25 ปี 8 เดือน)
หากได้ รับเลือกเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี ้ รวมเป็ นเวลา 28 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
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- ด้ านการบริ หาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการต่างประเทศ
- ด้ านกฎหมาย
- ด้ านการตลาด บัญชี และการเงิน
- ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารความเสีย่ ง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่ ม)ี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จํานวน 4 บริษัท)
- ตังแต่
้ 2532
กรรมการ บริ ษัทนวุติ จํากัด
- ตังแต่
้ 2553
กรรมการ บริ ษัทสยามสินธร จํากัด
- ตังแต่
้ 2555
กรรมการ บริ ษัทเคมปิ นสยาม จํากัด
- ตังแต่
้ 2560
ที่ปรึกษา บริ ษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที่สาํ คัญ
- 2533-2552
กรรมการ บริ ษัทการ์ เด้ นริ เวอร์ จํากัด
- 2533-2560
กรรมการ บริ ษัทสุภาพฤกษ์ จํากัด
- 2536-2548
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
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-

2548-2552
2547-2554
2550-2559

-

2554-2559
2555-2560

กรรมการ British Airways Public Company Limited
ประธานกรรมการ Singapore Telecommunication Company Limited ประเทศสิงคโปร์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
กรรมการ Kempinski International SA

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 11/11 ครัง้
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครัง้
1.2 นายรุ่ งโรจน์ รังสิโยภาส
อายุ 55 ปี
ตําแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการผู้จดั การใหญ่
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
- 25 มีนาคม 2558 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2561 เป็ นเวลา 3 ปี )
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
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- ด้ านการบริ หาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการต่างประเทศ
- ด้ านการตลาด บัญชี และการเงิน
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารความเสีย่ ง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่ ม)ี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จํานวน 11 บริษัท/องค์ กร)
- ตังแต่
้ 2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
- ตังแต่
้ 2558
ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)
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-

ตังแต่
้ 2559

-

ตังแต่
้ 2559
ตังแต่
้ 2559
ตังแต่
้ 2559
ตังแต่
้ 2559
ตังแต่
้ 2560
ตังแต่
้ 2560
ตังแต่
้ 2560
ตังแต่
้ 2560

หัวหน้ าทีมภาคเอกชน องค์ประกอบคณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ภายใต้
คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ E2 การยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ
กรรมการเตรี ยมการด้ านดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Council Member, World Business Council for Sustainable Development
Member, Asia Business Council
กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลือ่ นระบบราชการ 4.0 สํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลีย่ นตามนโยบาย THAILAND 4.0
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ที่ปรึกษา สมาคมนิสติ เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที่สาํ คัญ
- 2554-2558
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัทไทยบริ ติช ซีเคียวริ ตี ้ พริ น้ ติ ้ง จํากัด (มหาชน)
- 2554-2558
ประธานกรรมการ บริ ษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
- 2554-2558
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) ปัจจุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ นบริ ษัทเอสซีจี
แพคเกจจิ ้ง จํากัด (มหาชน)
- 2555-2558
กรรมการ บริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
- 2556-2557
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ (กบข.)
- 2556-2557
ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสีย่ ง กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ (กบข.)
- 2556-2558
กรรมการบริ หารโครงการวิจยั ที่มงุ่ ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้ านบาท สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- 2558
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 11/11 ครัง้
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 3/4 ครัง้
1.3 พลอากาศเอก สถิตย์ พงษ์ สุขวิมล
อายุ 69 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสือ่ สารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศิษย์การบินรุ่น น.54-16-3 โรงเรียนการบินกําแพงแสน
- โรงเรี ยนนายทหารชันบั
้ งคับฝูง รุ่นที่ 43
- โรงเรี ยนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น 29
- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 27
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านการบริ หาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่ มี)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่ มี)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จํานวน 2 บริษัท/องค์ กร)
- ตังแต่
้ 2560
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั สํานักพระราชวัง
- ตังแต่
้ 2560
ประธานกรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที่สาํ คัญ
- 2548-2559
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กองกิจการใน
พระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- 2548-2559
รองเลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง
- 2552-2556
กรรมการบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
1.4 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย
อายุ 76 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วุฒิบตั รสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก
- วุฒิบตั รสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยชิคาโก
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36
- ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริ หารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- แพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ดุษฎีบณ
- ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- แพทยศาสตรดุษฎีบณ
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านการบริ หาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านการกําหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ
- ด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริ หารการศึกษา และสาธารณสุข
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่ มี)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่ มี)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จํานวน 11 บริษัท/องค์ กร)
- ตังแต่
้ 2546
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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-

ตังแต่
้ 2547
ตังแต่
้ 2552
ตังแต่
้ 2553
ตังแต่
้ 2557
ตังแต่
้ 2558
ตังแต่
้ 2558
ตังแต่
้ 2559
ตังแต่
้ 2559
ตังแต่
้ 2560
ตังแต่
้ 2560

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล
กรรมการทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์
ประธานแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
ประธานมูลนิธิยวุ สถิรคุณ
ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม
ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
องคมนตรี ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)
ประธานกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพทุ ธทาส
ประธานโครงการทุนเล่าเรี ยนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย
ประธานกรรมการบริ หารโครงการสารานุกรมสําหรับเยาวชนในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั

ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที่สาํ คัญ
- 2532-2535
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2534
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
- 2537
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
- 2539-2542
สมาชิกวุฒิสภา
- 2540
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- 2544
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
- 2544-2559
องคมนตรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
- 2546
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส
- 2548
ประธานมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
- 2553
ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
- 2559
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน) ของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ

จํานวนหุ้น

คิดเป็ น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

1. นายชุมพล ณ ลําเลียง

201,000

0.0168

2. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

30,000

0.0025

3. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

ไม่มี

ไม่มี

4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

ไม่มี

ไม่มี
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3. ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียน
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ

บริษัท/กิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)

การดํารงตําแหน่ งใน
บริษัท/กิจการที่แข่ งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของเอสซีจี

จํานวน

ประเภท
กรรมการ

ไม่มี

ไม่มี

3 แห่ง

ไม่มี

ไม่มี

1. นายชุมพล ณ ลําเลียง

2. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ไม่มี

ไม่มี

8 แห่ง
(เป็ นประธานกรรมการใน
บริ ษัทย่อยของเอสซีจี
ที่ไม่ใช่บริ ษัท
จดทะเบียน)

3. พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม
วัฒนชัย

ไม่มี

ไม่มี

2 แห่ง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

11 แห่ง

ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
(นายชุมพล ณ ลําเลียง)

การถือหุ้นในบริษัท
- จํานวนหุ้น

201,000

- สัดส่วนของจํานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้

0.0168

เป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ /ผู้มีอาํ นาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้ รับการ
เสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัท/บริษัทย่ อย

ไม่เป็ น
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การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ บั บริษัท/
บริษัทใหญ่ /บริษทั ย่ อย/บริษัทร่ วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
-

เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา

ไม่เป็ น

-

เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อ
ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

-

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

ไม่มี

ข้ อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
เมื่ อวันที่ 30 มกราคม 2556 บริ ษั ทได้ ปรั บปรุ งข้ อกํ าหนดคุณสมบัติ กรรมการอิ สระของบริ ษั ทให้ เข้ มงวดกว่าหลักเกณฑ์ ของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริ ษัท ต้ องเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่ เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ นบิ ด ามารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคล
ที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัม พันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษั ท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อ
ให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อ
คู่ส ัญ ญามี ภ าระหนี ท้ ่ี ต้ องชํ าระต่ออี ก ฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่ร้อยละ 3 ของสิน ทรั พ ย์ ที่ มี ตัวตนสุท ธิ ของบริ ษั ท หรื อ ตัง้ แต่ 20
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ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ 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 ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่
มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้น
เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ได้ โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้ องคําพิพากษาว่าได้ กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนัน้ ทังนี
้ ้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
14. หากมีคุณ สมบัติตามข้ อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนิน
กิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมี
การตัด สิน ใจแบบองค์ ค ณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถื อ ว่า กรรมการอิ ส ระเป็ น กรรมการที่ มี ส่ว นร่ ว มในการ
บริ หารงาน
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