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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

1.1 พันตาํรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม 

 อายุ 61 ปี  

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

25 เมษายน 2561 (ดํารงตาํแหนง่จนถงึเดือนมีนาคม 2562 เป็นเวลา 11 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

ความเชี่ยวชาญ 

- ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 

- ด้านการกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 

- ด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง) 

- ตัง้แต ่2561  กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จาํนวน 16 แห่ง)  

- ตัง้แต ่2560 รองเลขาธิการพระราชวงั สาํนกัพระราชวงั 

- ตัง้แต ่2560 ผู้ อํานวยการพระคลงัข้างท่ี 

- ตัง้แต ่2561 รองผู้ อํานวยการทรัพย์สนิพระมหากษัตริย์ 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จํากดั และบริษัทในเครือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคญั  

- 2540 - 2559    รอง หน. ฝ่ายท่ีประทบั กองกิจการในพระองค์ 904 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีท่ีผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 83) 

2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 3/3 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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1.2 นางธาริษา วัฒนเกส 

อายุ 70 ปี   
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แต่วันที่  27 มีนาคม 2556 จนถึงเดือนมีนาคม 2562 รวมเป็น
เวลา 6 ปี) 

ตาํแหน่ง 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
27 มีนาคม 2556 (ดํารงตําแหนง่จนถึงเดือนมีนาคม 2562 เป็นเวลา 6 ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์กิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยัเคโอะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเคโอะ ประเทศญ่ีปุ่ น  
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเคโอะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ความเชี่ยวชาญ 
- ด้านการบริหาร และการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
- ด้านการบญัชี และการเงิน 
- ด้านการกํากบัดแูลกิจการ และการบริหารความเสีย่ง 
- ด้านการบริหารจดัการในภาวะวกิฤตแิละด้านการบริหารความตอ่เน่ือง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 4/2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 3/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จาํนวน 11 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2549 กรรมการ สถาบนัป๋วย อึง๊ภากรณ์ 
- ตัง้แต ่2549 กรรมการ มลูนิธิบรูณะชนบทแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- ตัง้แต ่2553 กรรมการ มลูนิธิรามาธิบดี ในพระราชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
- ตัง้แต ่2554 กรรมการ มลูนิธิหวัใจแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี 
- ตัง้แต ่2554 กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
- ตัง้แต ่2556 Member, Advisory Board, Central Banking Publication, U.K. 
- ตัง้แต ่2556 Senior Advisor, Promontory Financial Group, Washington, D.C., U,S.A. 
- ตัง้แต ่2558 ประธาน มลูนิธิสายเด็ก 1387 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการ สภาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ตัง้แต ่2559 อปุนายก สมาคมไทย-ญ่ีปุ่ น 
- ตัง้แต ่2560 กรรมการ Mitsubishi UFJ Financial Group 
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ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคญั  

- 2549 - 2553 ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย  

- 2549 - 2552 ประธานคณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย  

- 2549 - 2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน 

- 2549 - 2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน  

- 2549 - 2553 ประธานคณะกรรมการระบบการชําระเงิน 

- 2549 - 2553 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ 

- 2549 - 2553 กรรมการ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

- 2549 - 2553 กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริหารสนิทรัพย์ไทย 

- 2549 - 2560 กรรมการ คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

- 2554 ผู้ทรงคณุวฒุใินการประเมินภาคสถาบนัการเงินของกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ 

- 2554 - 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

- 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  

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีท่ีผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 90) 

2. เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

4. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 3/3 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1.3 นายพสุ เดชะรินทร์ 

 อายุ 51 ปี 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management of Technology 

School of Management สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (AIT) 

- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), University of Colorado (Boulder) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการทัว่ไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความเชี่ยวชาญ 

- ด้านธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืน ๆ 

- ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 

- ด้านเศรษฐกิจและการลงทนุ 

- ด้านการกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 

- ด้านการตลาด และการบญัชี 

- ด้านการกํากบัดแูลกิจการ  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

- Director Accreditation Program (DAP) 121/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 3 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- Leadership Development Program (LDP) รุ่นท่ี 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 แห่ง) 

- ตัง้แต ่2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทกรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จํากดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยออยล์ จํากดั (มหาชน)   

- ตัง้แต ่2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จาํนวน 5 แห่ง) 

- ตัง้แต ่2536 อาจารย์ประจํา คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ตัง้แต ่2554 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ตัง้แต ่2558 กรรมการอิสระ บริษัทอกัษรเอ็ดดเูคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2560 กรรมการสถานสอนภาษาเอยเูอ 

- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทวอริกซ์ สปอร์ต จํากดั 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคญั  

- 2547 - 2554 ผู้ช่วยอธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 2550 - 2554 หวัหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 2557 - 2561 กรรมการและอนกุรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีท่ีผา่นมา 
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1.4 นางพรรณสิรี อมาตยกุล 

อายุ 49 ปี 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท Master of Business Administration, Anderson School of Management, UCLA,  

 University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความเชี่ยวชาญ 

- ด้านธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืน ๆ 

- ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 

- ด้านเศรษฐกิจและการลงทนุ 

- ด้านการกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 

- ด้านการตา่งประเทศ 

- ด้านการบริหารความเสีย่ง 

- ด้านการตลาด การบญัชีและการเงิน 

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ด้านการปฏิรูปองค์กร  

- ด้านการบริหารบคุลากร  

- ด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

- Stakeholder Engagement 

- Digital Transformation 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

- Director Certification Program (DCP) 99/2008 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง) 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการอิสระ บริษัทไทยวา จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จาํนวน 6 แห่ง) 

- ตัง้แต ่2556 กรรมการ คณะกรรมการสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) 

- ตัง้แต ่2559 กรรมการ คณะกรรมการหอการค้าอเมริกนั The American Chamber of Commerce in Thailand 

(AMCHAM)  

- ตัง้แต ่2560 กรรมการ คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลีย่นตามนโยบาย THAILAND 4.0 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการ คณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  

- ตัง้แต ่2561 กรรมการ คณะกรรมการมลูนิธิวจิยัเทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวลัเจ้าฟา้ไอที รัตนราชสดุา สารสนเทศ) 

- ตัง้แต ่2562 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่ลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลกูค้าคอมเมอร์เชียล ไอบีเอ็ม ภมูิภาคอาเซียน 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคญั  

- 2554 - 2561 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จํากดั 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีท่ีผา่นมา 
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2.  ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จาํนวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. พนัตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม ไมม่ ี ไมม่ ี

2. นางธาริษา วฒันเกส 41,900 0.0035 

3. นายพส ุเดชะรินทร์ ไมม่ ี ไมม่ ี

4. นางพรรณสรีิ อมาตยกลุ ไมม่ ี ไมม่ ี

 

 

3.  ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน

บริษัท/กิจการที่แข่งขนั

หรือเกี่ยวเน่ืองกับ

ธุรกิจของเอสซจี ี
จาํนวน ประเภทกรรมการ 

1. พนัตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม 1 แหง่ 

- กรรมการและกรรมการ

กิจกรรมเพ่ือสงัคม 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จํากดั (มหาชน) 

16 แหง่ ไมม่ ี

2. นางธาริษา วฒันเกส ไมม่ ี   ไมม่ี 11 แหง่ ไมม่ ี

3. นายพส ุเดชะรินทร์ 3 แหง่ 

- กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

บริษัทกรุงไทยคาร์เร้นท์ 

แอนด์ ลสี จํากดั 

(มหาชน) 

- กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

บริษัทไทยออยล์ จํากดั 

(มหาชน)  

- กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จํากดั (มหาชน) 

5 แหง่ ไมม่ ี

4. นางพรรณสรีิ อมาตยกลุ 1 แหง่ 

- กรรมการอิสระ  

บริษัทไทยวา จํากดั 

(มหาชน) 

6 แหง่  ไมม่ ี
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4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ  

(3 คน) 

นางธาริษา 

วัฒนเกส 

นายพสุ 

เดชะรินทร์ 

นางพรรณสิรี 

อมาตยกุล 

การถอืหุ้นในบริษัท 

- จํานวนหุ้น 

- สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 

41,900 

0.0035 

 

ไมม่ ี

- 

 

ไมม่ ี

- 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่/ผู้มีอํานาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ

เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม

ของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/   

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน    

ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษา

กฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้

ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย

วตัถดุิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 

โดยระบขุนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 

 
 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 

 
ไมม่ ี

 
 

 
 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 

 
ไมม่ ี

 
 

 
 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 

 
ไมม่ ี

 
 

 

ข้อกาํหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 
เมื่อวนัท่ี 30 มกราคม 2556 บริษัทได้ปรับปรุงข้อกําหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทให้เข้มงวดกว่าหลกัเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ ดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีท่ี

กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส 

พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ี

จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท

หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 

ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่

ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ี

มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้น

เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น

การแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ ได้โดยอิสระ 

10. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

12. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

13. ไม่เคยต้องคําพิพากษาวา่ได้กระทําความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ตา่งประเทศโดยหนว่ยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมท่ีเก่ียวกบัการ

ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

14. หากมีคุณสมบตัิตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมี

การตดัสนิใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไมถื่อวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 
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