-ร่ าง-

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
1. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ (ข้ อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2563)
1.1 นายกานต์ ตระกูลฮุน
อายุ 65 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ ายจัดการ
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
20 สิงหาคม 2548 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็ นเวลา 14 ปี 8 เดือน โดยดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่
ตังแต่
้ 2548 - 2558 รวมเป็ นเวลา 10 ปี )
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริ กา
ความเชี่ยวชาญ
- ธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- ธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริ หารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกาหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริ หารความเสีย่ ง การบริ หารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- การตลาด
- ความเชี่ยวชาญด้ านตลาดในประเทศ หรื อต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี / Financial Literacy
- การเงิน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบริ หารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สิง่ แวดล้ อม สังคม และการกากับดูแล (Environmental, Social & Governance หรื อ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 29/2003 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (จานวน 4 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2559 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการการพัฒนาความเป็ นผู้นา
และกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริ หาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2560 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็ นผู้นาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้ างองค์กร และ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
บริ ษัทอินทัช โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2560 กรรมการอิสระ
บริ ษัทกรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จานวน 14 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2556 ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ตังแต่
้ 2556 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อมแห่งประเทศไทย
- ตังแต่
้ 2556 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ หารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
- ตังแต่
้ 2556 คณะกรรมการบริ หารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- ตังแต่
้ 2556 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตังแต่
้ 2558 กรรมการ คณะกรรมการอานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- ตังแต่
้ 2560 กรรมการ คณะกรรมการอานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา
- ตังแต่
้ 2560 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติ
- ตังแต่
้ 2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอานวยการ Innovation Hubs เพื่อสร้ างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
- ตังแต่
้ 2561 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ตังแต่
้ 2562 ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดทาร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจัดสรรและ
บริ หารงบประมาณด้ านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
- ตังแต่
้ 2562 ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของเลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ตังแต่
้ 2562 ที่ปรึกษา คณะกรรมการกากับโครงการขับเคลือ่ นการปฎิรูประบบบริ หารจัดการด้ านอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
- ตังแต่
้ 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจยั และนวัตกรรม
การดารงตาแหน่ งในกิจการอันมีสภาพอย่ างเดียวกันและเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่ ม)ี
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2548-2558 กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
- 2552-2554 กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
- 2554-2562 Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
- 2556-2559 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
- 2556-2558 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 2557-2561 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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- 2558
- 2558-2561
- 2558-2562
- 2558-2562
- 2558-2562
- 2558-2562
- 2559-2561
- 2559-2561
- 2560-2561
- 2560-2561

- 2560-2561
- 2560-2561
- 2560-2561
- 2560-2561
- 2560-2561
- 2560-2561
- 2561-2562
- 2561-2562
- 2561-2562

กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแห่งชาติ
หัวหน้ าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization
หัวหน้ าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การปรับแก้ กฎหมายและกลไกภาครัฐ
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การศึกษาพื ้นฐานและการพัฒนาผู้นา
Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc.
กรรมการ คณะกรรมการอานวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร
กรรมการ คณะกรรมการกลัน่ กรองโครงการตามแนวการสร้ างความเข้ มแข็งและยัง่ ยืนให้ กบั เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริ หารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองโครงการตามแผนพัฒนาภาค ในคณะกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งและยัง่ ยืนให้ กบั
เศรษฐกิจภายในประเทศ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทลั
กรรมการ สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
กรรมการ คณะกรรมการกากับการจัดซื ้อจัดจ้ าง
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
กรรมการ คณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลีย่ นตามนโยบาย Thailand 4.0
กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้ านการบริ หารราชการแผ่นดิน
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลือ่ นและประสานงานการลงทุน

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
2. เข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
3. เข้ าร่วมประชุมกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
- ของตนเอง:
ไม่มี
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ:
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
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1.2 นายประสาร ไตรรัตน์ วรกุล
อายุ 68 ปี
เป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ/กรรมการอิสระ
26 สิงหาคม 2560 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็ นเวลา 2 ปี 8 เดือน โดยมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตังแต่
้
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 จนถึงเดือนเมษายน 2563 รวมเป็ นเวลา 8 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
- Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริ กา
- Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริ กา
- Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology ประเทศไทย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึง่ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
- ธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริ หารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกาหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
- การบริ หารความเสีย่ ง การบริ หารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- ด้ านการตลาด
- บัญชี / Financial Literacy
- การเงิน
- การบริ หารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สิง่ แวดล้ อม สังคม และการกากับดูแล (Environmental, Social & Governance หรื อ “ESG”)
- กฎระเบียบด้ านการเงิน (Financial Regulation)
- ธุรกิจค้ าปลีก (Retailing)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- The Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (จานวน 1 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2562
ประธานคณะกรรมการ บริ ษัทพฤกษา โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) (เป็ นกรรมการอิสระตังแต่
้ 2559)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จานวน 16 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2541
กรรมการ และกรรมการบริ หารสภากาชาดไทย
14

-

ตังแต่
้ 2558
ตังแต่
้ 2559
ตังแต่
้ 2559
ตังแต่
้ 2559
ตังแต่
้ 2560

-

ตังแต่
้ 2560
ตังแต่
้ 2560
ตังแต่
้ 2561
ตังแต่
้ 2561
ตังแต่
้ 2561
ตังแต่
้ 2561
ตังแต่
้ 2561
ตังแต่
้ 2562
ตังแต่
้ 2562

-

-

ที่ปรึกษา สานักงานทรัพย์สนิ พระมหากษัตริ ย์
ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สนิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาอาวุโส กลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัล
Chairman of the Council of Trustees and the Board of Directors,
Thailand Development Research Institute (TDRI)
กรรมการ โครงการทุนเล่าเรี ยนหลวงสาหรับพระสงฆ์ไทย
กรรมการ คณะกรรมการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ วชิราวุธวิทยาลัย
ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ประธานคณะกรรมการบริ หารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
กรรมการ บริ ษัทสยามสินธร จากัด
กรรมการ บริ ษัททุนลดาวัลย์ จากัด
ประธานคณะกรรมการโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประธานคณะกรรมการ บริ ษัทเซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(อยูร่ ะหว่างการนาหุ้นเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

- ตังแต่
้ 2562

ประธานคณะกรรมการ บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จากัด (มหาชน)
(อยูร่ ะหว่างการขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชน)

การดารงตาแหน่ งในกิจการอันมีสภาพอย่ างเดียวกันและเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่ ม)ี
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2542 – 2546 เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2547 – 2553 กรรมการผู้จดั การ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- 2553 – 2558 ผู้วา่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2562
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2558 - 2562
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- 2558 - 2562
กรรมการ คณะกรรมการต่อต้ านการทุจริ ตแห่งชาติ
- 2560 - 2562
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกากับการจัดซื ้อจัดจ้ างของหน่วยงานรัฐ
- 2560 - 2562
กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรูปการศึกษา
- 2560 - 2562
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้ านเศรษฐกิจ
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
2. เข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
4. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
- ของตนเอง:
ไม่มี
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
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1.3 นายชลณัฐ ญาณารณพ
อายุ 61 ปี
ตาแหน่ ง
ที่ปรึกษา กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- Master of Chemical Engineering, Imperial College London ประเทศอังกฤษ
- Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยมอันดับ 2) Salford University, Manchester ประเทศอังกฤษ
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริ กา
- Inno-Leadership Program, INSEAD
- Chairman’s Role: Energy Literacy for the world, TEA 5, สถาบันวิทยาการพลังงาน
ความเชี่ยวชาญ
- ธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี และธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- การบริ หารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกาหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- การต่างประเทศ
- การบริ หารความเสีย่ ง การบริ หารจัดการในภาวะวิกฤติ
- การตลาด
- ความเชี่ยวชาญด้ านตลาดในประเทศหรื อต่างประเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบริ หารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สิง่ แวดล้ อม สังคม และการกากับดูแล (Environmental, Social & Governance หรื อ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่ ม)ี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จานวน 12 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2549
กรรมการอานวยการสถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
- ตังแต่
้ 2549
กรรมการ บริ ษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จากัด
- ตังแต่
้ 2549
กรรมการ บริ ษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร์ ส จากัด
- ตังแต่
้ 2551
กรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
- ตังแต่
้ 2552
ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- ตังแต่
้ 2557
กรรมการ SENFI Norway AS (Norner Holding AS)
- ตังแต่
้ 2559
กรรมการ บริ ษัทเอเพ็กซ์เซล่า จากัด
- ตังแต่
้ 2559
กรรมการ บริ ษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จากัด
- ตังแต่
้ 2559
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิ โตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
- ตังแต่
้ 2560
กรรมการ SENFI UK Limited
- ตังแต่
้ 2561
กรรมการ SENFI Swiss GmbH
- ตังแต่
้ 2562
รองประธานกรรมการ บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จากัด (มหาชน)
(อยูร่ ะหว่างการขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชน)
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การดารงตาแหน่ งในกิจการอันมีสภาพอย่ างเดียวกันและเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่ ม)ี
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2548 – 2553 กรรมการบริ ษัทปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน)
- 2548 – 2562 กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด
- 2550 – 2551 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- 2554 – 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia*
- 2556 – 2558 นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
- 2558 – 2559 อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
- 2558 – 2562 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
- 2560 – 2562 รองผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี
หมายเหตุ: *บริ ษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
- ของตนเอง:
33,500 หุ้น
(คิดเป็ นร้ อยละ 0.0028)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
1.4 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
อายุ 45 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริ หารทัว่ ไป มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
- ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
- ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริ กา
ความเชี่ยวชาญ
- ธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- การบริ หารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การบริ หารความเสีย่ ง การบริ หารจัดการในภาวะวิกฤติ
- การตลาด
- ความเชี่ยวชาญด้ านตลาดในประเทศและต่างประเทศ
- การเงิน
- การบริ หารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (จานวน 4 แห่ ง)
- ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริ ษัทยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
- ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษัทอมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
- ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัทเครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
- ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธานคณะกรรมการบริ ห าร กรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทน และ
กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสีย่ ง
บริ ษัทเสริ มสุข จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จานวน 12 กลุ่มธุรกิจ)
- ปั จจุบนั
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ กรรมการบริ หาร และกรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสีย่ ง
บริ ษัทไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)*
- ปั จจุบนั
กรรมการ รองประธานกรรมการบริ หาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริ หาร
ความยัง่ ยืนและความเสีย่ ง Fraser and Neave, Limited*
- ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ Times Publishing Limited
- ปั จจุบนั
กรรมการ กลุม่ บริ ษัทไทยเบฟเวอเรจ (55 บริ ษัท)
- ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ กลุม่ บริ ษัทอาคเนย์ (3 บริ ษัท)
- ปั จจุบนั
กรรมการ กลุม่ บริ ษัททีซีซี (19 บริ ษัท)
- ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ: *บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิ งคโปร์

การดารงตาแหน่ งในกิจการอันมีสภาพอย่ างเดียวกันและเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของบริษัท (จานวน 2 แห่ ง)
- ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัทจรัญธุรกิจ 52 จากัด
- ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2549 - 2563
รองประธานกรรมการ บริ ษัทโออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- 2554 - 2563
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัทโออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- 2556 - 2563
กรรมการ บริ ษัทแผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
- 2547 - 2561
รองประธานกรรมการ กลุม่ บริ ษัทสุรากระทิงแดง
- 2547 - 2561
กรรมการ และรองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัทเบียร์ ไทย (1991) จากัด (มหาชน)
- 2544 - 2560
กรรมการ บริ ษัทเบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
- 2550 - 2558
รองประธานกรรมการ
บริ ษัทอาหารสยาม จากัด (มหาชน)
- 2546 - 2551
กรรมการ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริ ษัทไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
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จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
- ของตนเอง:
ไม่มี
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ:
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
หมายเหตุ

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นกรรมการบริ ษัทที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับเอสซีจี
มูลค่าเกิน 20 ล้ านบาท ทาให้ มีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ คณ
ุ สมบัติกรรมการอิสระที่กาหนดภายใต้
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ (ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัทสรุปได้ ดงั นี ้
- นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นกรรมการในบริ ษัทอาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด ซึง่ มีธุรกรรมหลักคือให้ บริ การเช่ารถ
กับกลุม่ ธุรกิจของเอสซีจี มูลค่าเกินกว่า 20 ล้ านบาท
- นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นกรรมการในบริ ษัทสุรากระทิงแดง (1988) จากัด, บริ ษัทคอสมอส บริ วเวอรี่ (ประเทศไทย)
จากัด, บริ ษัทอมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) ซึ่งมีธุรกรรมซื ้อสินค้ าบรรจุภณ
ั ฑ์กบั กลุม่ ธุรกิจ
แพคเกจจิ ้ง ซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทมูลค่าเกินกว่า 20 ล้ านบาท
อย่างไรก็ดี ข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกินมูลค่า
ที่ ก าหนดนัน้ สามารถผ่อ นผัน ได้ โ ดยปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ใ นประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่
ทจ. 39/2559 เรื่ อ ง การขออนุญ าตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้น ที่ อ อกใหม่ (ที่ ได้ แ ก้ ไขเพิ่ มเติม ) หาก
คณะกรรมการของบริ ษัทได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ ว เห็นว่า การแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล ที่เกี่ยวข้ องใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ
เหตุผลและความจาเป็ นในการเสนอนายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นกรรมการของบริ ษัทนัน้ เนื่องจากคณะกรรมการ
เห็นว่านายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในงานที่สาคัญ
โดยเฉพาะในด้ านการบริ หารองค์กรขนาดใหญ่ รวมทังด้
้ านตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถให้
ข้ อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์ และนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมทังเป็
้ นผู้มี
ภาวะผู้นา มีวิสยั ทัศน์ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่ งใสไม่ดา่ งพร้ อย ในขณะที่ ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจระหว่างบริ ษัทที่นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นกรรมการกับเอสซีจี ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) แล้ วเห็นว่า
การแต่งตังนายฐาปน
้
สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษัทไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ ดังนัน้ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี จึงถือได้ วา่ มีคณ
ุ สมบัติในการดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระอย่างครบถ้ วน

2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน) ของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ

จานวนหุ้น

คิดเป็ นร้ อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

1. นายกานต์

ตระกูลฮุน

ไม่มี

ไม่มี

2. นายประสาร

ไตรรัตน์วรกุล

ไม่มี

ไม่มี

3. นายชลณัฐ

ญาณารณพ

33,500

0.0028

4. นายฐาปน

สิริวฒ
ั นภักดี

ไม่มี

ไม่มี
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3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ

จานวน

ประเภทกรรมการ

- ประธานกรรมการ กรรมการอิ ส ระ และ
ประธานกรรมการ การพัฒนาความเป็ นผู้นาและ
กาหนดค่าตอบแทน บมจ.แอดวานซ์ อิ น โฟร์
เซอร์ วิส
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการบริ หาร ธนาคารไทยพาณิชย์
- กรรมการอิสระ
1. นายกานต์ ตระกูลฮุน
4 แห่ง
ประธานคณะกรรมการพัฒ นาความเป็ น
ผู้นาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้ างองค์กร
และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
บมจ.อินทัช โฮลดิ ้งส์
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพดุสติ เวชการ
2. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 1 แห่ง - ประธานคณะกรรมการ บมจ.พฤกษา โฮลดิ ้ง
3. นายชลณัฐ ญาณารณพ

4. นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

ไม่มี

- ไม่มี

- รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.ยูนิเวนเจอร์
- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
- กรรมการ บมจ.เครื อไทย โฮลดิ ้งส์
4 แห่ง
- รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธาน
คณะกรรมการบริ หาร ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และ
กรรมการบริ หารความยั่งยืนและความเสี่ยง
บมจ.เสริ มสุข
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บริษัท/กิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่
บริษัท
จดทะเบียน
ในไทย)

บริษัท/กิจการที่อาจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็ นการแข่ งขัน
ทางธุรกิจของบริษัท

14 แห่ง

ไม่มี

16 แห่ง

ไม่มี

12 แห่ง

ไม่มี

81 แห่ง

2 แห่ง

4. ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
(2 คน)
นายประสาร ไตรรัตน์ วรกุล นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุ้นในบริษัท
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
เป็ นญาติสนิ ทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ /ผู้มีอานาจควบคุม/หรื อบุคคลที่จะได้ รับการ
เสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท/บริษัทย่ อย
การมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี ก้ ั บ บริ ษั ท /
บริ ษัทใหญ่ /บริ ษัทย่ อย/บริ ษัทร่ วมหรื อนิติบุคคลที่ อาจ
มีความขัดแย้ งในปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อที่ปรึ กษา
กฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่
สามารถท าหน้ าที่ ได้ อย่างเป็ น อิ สระ (เช่ น การซื อ้ /ขาย
วัตถุดิบ/สินค้ า/ บริ การ/ การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน)
โดยระบุขนาดของรายการด้ วย (ถ้ ามี)

ไม่มี
-

ไม่มี
-

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่มี

ข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริ ษัทได้ มีการปรับปรุ งข้ อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึ่งมีความเข้ มงวด
กว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริ ษัท ต้ องเป็ นกรรมการที่
มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั ้งไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับ
หรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัท
หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20
ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย
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 อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ 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 การเกิ นกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่
มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกิน
ร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ ได้ โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้ องคาพิพากษาว่าได้ กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนัน้ ทังนี
้ ้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ ยวกับการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
ทังนี
้ ้ ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1-13 ข้ างต้ นแล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน
หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ น
กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน
ในกรณีที่บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การ
ทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้ อ 4 หรื อ ข้ อ 6 ให้ บริ ษัทได้ รับการผ่อนผันข้ อห้ ามการมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
หรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทได้ จดั ให้ มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทที่แสดงว่าได้ พิจารณา
ตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้ วว่าการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
วาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระด้ วย
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