สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 2

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
1. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1.1 พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ ถนอม
อายุ 61 ปี
ตําแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
25 เมษายน 2561 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2562 เป็ นเวลา 11 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรี ยนนายร้ อยตํารวจ
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านการบริ หารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านการกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่ ม)ี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2561
กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จํานวน 16 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2560
รองเลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง
- ตังแต่
้ 2560
ผู้อํานวยการพระคลังข้ างที่
- ตังแต่
้ 2561
รองผู้อํานวยการทรัพย์สนิ พระมหากษัตริ ย์
- ตังแต่
้ 2561
กรรมการ บริ ษัททุนลดาวัลย์ จํากัด และบริ ษัทในเครื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที่สาํ คัญ
- 2540 - 2559
รอง หน. ฝ่ ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจใี นรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 83)
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 3/3 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
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1.2 นางธาริษา วัฒนเกส
อายุ 70 ปี
เป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ (ตัง้ แต่ วันที่ 27 มีนาคม 2556 จนถึงเดือนมีนาคม 2562 รวมเป็ น
เวลา 6 ปี )
ตําแหน่ ง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
27 มีนาคม 2556 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2562 เป็ นเวลา 6 ปี )
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปนุ่
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปนุ่
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปนุ่
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านการบริ หาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการบัญชี และการเงิน
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารความเสีย่ ง
- ด้ านการบริ หารจัดการในภาวะวิกฤติและด้ านการบริ หารความต่อเนื่อง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 4/2000 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 3/2016 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่ มี)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จํานวน 11 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2549
กรรมการ สถาบันป๋ วย อึง๊ ภากรณ์
- ตังแต่
้ 2549
กรรมการ มูลนิธิบรู ณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตังแต่
้ 2553
กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ตังแต่
้ 2554
กรรมการ มูลนิธิหวั ใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ตังแต่
้ 2554
กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต
- ตังแต่
้ 2556
Member, Advisory Board, Central Banking Publication, U.K.
- ตังแต่
้ 2556
Senior Advisor, Promontory Financial Group, Washington, D.C., U,S.A.
- ตังแต่
้ 2558
ประธาน มูลนิธิสายเด็ก 1387
- ตังแต่
้ 2559
กรรมการ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตังแต่
้ 2559
อุปนายก สมาคมไทย-ญี่ปนุ่
- ตังแต่
้ 2560
กรรมการ Mitsubishi UFJ Financial Group
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ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที่สาํ คัญ
- 2549 - 2553
ผู้วา่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2549 - 2552
ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2549 - 2553
ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน
- 2549 - 2553
ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
- 2549 - 2553
ประธานคณะกรรมการระบบการชําระเงิน
- 2549 - 2553
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2549 - 2553
กรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2549 - 2553
กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย
- 2549 - 2560
กรรมการ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
- 2554
ผู้ทรงคุณวุฒใิ นการประเมินภาคสถาบันการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
- 2554 - 2560
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
- 2554 - 2560
Member, APD Advisory Group, Asia Pacific Department, IMF, Washington, D.C.
- 2555 - 2560
กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra
- 2555 - 2556
Member, International Advisory Panel, State Bank of Vietnam, Vietnam
- 2556
Member, World Bank-IMF Joint Committee on Remuneration of Executive Directors and Alternates
- 2556 - 2557
Associate, Alliance for Financial Inclusion, Thailand
- 2558
Short-Term Consultant, World Bank Independent Evaluation Group
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 90)
2. เข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
4. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 3/3 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
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1.3 นายพสุ เดชะรินทร์
อายุ 51 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management of Technology
School of Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริ ญญาโท Master of Business Administration (MBA), University of Colorado (Boulder) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทัว่ ไป) คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- ด้ านการบริ หารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านเศรษฐกิจและการลงทุน
- ด้ านการกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการตลาด และการบัญชี
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 121/2015 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3 สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
- Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 6 สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2559
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทกรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2561
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2561
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จํานวน 5 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2536
อาจารย์ประจํา คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตังแต่
้ 2554
คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตังแต่
้ 2558
กรรมการอิสระ บริ ษัทอักษรเอ็ดดูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2560
กรรมการสถานสอนภาษาเอยูเอ
- ตังแต่
้ 2561
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริ ษัทวอริ กซ์ สปอร์ ต จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที่สาํ คัญ
- 2547 - 2554
ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2550 - 2554
หัวหน้ าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557 - 2561
กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
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1.4 นางพรรณสิรี อมาตยกุล
อายุ 49 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท Master of Business Administration, Anderson School of Management, UCLA,
University of California ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- ด้ านการบริ หารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านเศรษฐกิจและการลงทุน
- ด้ านการกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการต่างประเทศ
- ด้ านการบริ หารความเสีย่ ง
- ด้ านการตลาด การบัญชีและการเงิน
- ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้ านการปฏิรูปองค์กร
- ด้ านการบริ หารบุคลากร
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ
- Stakeholder Engagement
- Digital Transformation
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 99/2008 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2561
กรรมการอิสระ บริ ษัทไทยวา จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จํานวน 6 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2556
กรรมการ คณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- ตังแต่
้ 2559
กรรมการ คณะกรรมการหอการค้ าอเมริ กนั The American Chamber of Commerce in Thailand
(AMCHAM)
- ตังแต่
้ 2560
กรรมการ คณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลีย่ นตามนโยบาย THAILAND 4.0
- ตังแต่
้ 2561
กรรมการ คณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ตังแต่
้ 2561
กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิวจิ ยั เทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวัลเจ้ าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ)
- ตังแต่
้ 2562
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้ าคอมเมอร์ เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที่สาํ คัญ
- 2554 - 2561
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จํากัด
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
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2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน) ของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ

จํานวนหุ้น

คิดเป็ นร้ อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี

ไม่มี

2. นางธาริ ษา วัฒนเกส

41,900

0.0035

3. นายพสุ เดชะริ นทร์

ไม่มี

ไม่มี

4. นางพรรณสิรี อมาตยกุล

ไม่มี

ไม่มี

1. พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

3. ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ
บริษัทจดทะเบียน
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ

จํานวน

ประเภทกรรมการ

1. พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

1 แห่ง

- กรรมการและกรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคม
ธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน)

2. นางธาริ ษา วัฒนเกส

ไม่มี

3. นายพสุ เดชะริ นทร์

3 แห่ง

4. นางพรรณสิรี อมาตยกุล

1 แห่ง

ไม่มี
- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทกรุงไทยคาร์ เร้ นท์
แอนด์ ลีส จํากัด
(มหาชน)
- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทไทยออยล์ จํากัด
(มหาชน)
- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ
บริ ษัทไทยวา จํากัด
(มหาชน)
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บริษัท/กิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)

การดํารงตําแหน่ งใน
บริษัท/กิจการที่แข่ งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของเอสซีจี

16 แห่ง

ไม่มี

11 แห่ง

ไม่มี

5 แห่ง

ไม่มี

6 แห่ง

ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
(3 คน)

ลักษณะความสัมพันธ์

นางธาริษา
วัฒนเกส

นายพสุ
เดชะรินทร์

นางพรรณสิรี
อมาตยกุล

- จํานวนหุ้น

41,900

ไม่มี

ไม่มี

- สัดส่วนของจํานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้

0.0035

-

-

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

เป็ นญาติสนิ ทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้ น
รายใหญ่ /ผู้มีอํานาจควบคุม/หรื อบุคคลที่จะได้ รั บการ
เสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท/บริษัทย่ อย
การมี ค วามสั ม พั น ธ์ ในลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี ก้ ั บ บริ ษั ท /
บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมในการบริ ห ารงาน พนั ก งาน
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
- เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อที่ปรึกษา
กฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้
ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ/ขาย
วัตถุดิบ/สินค้ า/ บริ การ/ การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน)
โดยระบุขนาดของรายการด้ วย (ถ้ ามี)

ข้ อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 บริ ษัทได้ ปรับปรุ งข้ อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัทให้ เข้ มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริ ษัท ต้ องเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่
จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
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4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ 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 วยการรับ
หรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัท
หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20
ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั 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 นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้น
เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ ได้ โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ 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. หากมีคุณสมบัติตามข้ อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนิน
กิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมี
การตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน
16

