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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  (ข้อมูล ณ กุมภาพนัธ์ 2563) 

1.1 นายกานต์ ตระกูลฮุน 

 อายุ 65 ปี  

ต าแหน่ง 
 กรรมการ กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน และประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายจดัการ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
20 สิงหาคม 2548 (ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 14 ปี 8 เดือน โดยด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ตัง้แต ่2548 - 2558 รวมเป็นเวลา 10 ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
- วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟา้ (เกียรตินิยมอนัดบั 1) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 

ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัของเอสซีจี  
- ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ 
- การบริหารจดัการองค์กรระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- เศรษฐกิจและการลงทนุ 
- การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
- การตา่งประเทศ 
- การบริหารความเสีย่ง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 
- การตลาด 
- ความเช่ียวชาญด้านตลาดในประเทศ หรือตา่งประเทศ (Market Insight) 
- บญัชี / Financial Literacy  
- การเงิน 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การบริหารจดัการทนุมนษุย์ (Human Capital Management) 
- สิง่แวดล้อม สงัคม และการก ากบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 29/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (จ านวน 4 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2559 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการการพฒันาความเป็นผู้น า 

และก าหนดคา่ตอบแทน  
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหาร 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2560 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน   

กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ กรรมการทบทวนกลยทุธ์และโครงสร้างองค์กร และ 
กรรมการความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  
บริษัทอินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2560 กรรมการอิสระ  
บริษัทกรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จ านวน 14 แห่ง) 
-  ตัง้แต ่2556 ที่ปรึกษา สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
-  ตัง้แต ่2556 ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์ สมาคมวศิวกรรมสิง่แวดล้อมแหง่ประเทศไทย  
-  ตัง้แต ่2556 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมลูนิธิมหาวิทยาลยัมหดิล  
-  ตัง้แต ่2556 คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มลูนิธิอานนัทมหิดล  
-  ตัง้แต ่2556 กรรมการ คณะกรรมการท่ีปรึกษาสถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
-  ตัง้แต ่2558 กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  
-  ตัง้แต ่2560 กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  
-  ตัง้แต ่2560 กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ  
-  ตัง้แต ่2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวตักรรมของประเทศ
  ตามนโยบายประเทศไทย 4.0  
-  ตัง้แต ่2561 ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
-  ตัง้แต ่2562 ที่ปรึกษาทรงคณุวฒุิ การจดัท าร่างกรอบนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจดัสรรและ
  บริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ส านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา  
  วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ (สอวช.) 
-  ตัง้แต ่2562 ประธานอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการประเมินผลการปฎิบตัิงานของเลขาธิการ 
  คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
-  ตัง้แต ่2562 ที่ปรึกษา คณะกรรมการก ากบัโครงการขบัเคลือ่นการปฎิรูประบบบริหารจดัการด้านอดุมศกึษา 
  วิทยาศาสตร์วิจยัและนวตักรรม 
-  ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนบัสนนุวิทยาศาสตร์ การวิจยัและนวตักรรม 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่ม)ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
- 2548-2558 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2552-2554 กรรมการ Kubota Corporation (Japan) 
- 2554-2562 Global Advisor, Kubota Corporation (Japan) 
- 2556-2559 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ  
- 2556-2558 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
- 2557-2561 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ  
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- 2558 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาระบบนวตักรรมของประเทศ  
- 2558-2561 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สนิทางปัญญาแหง่ชาติ 
- 2558-2562 หวัหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ การยกระดบันวตักรรมและ Digitalization 
- 2558-2562 หวัหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ  
- 2558-2562 คณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ การศกึษาพืน้ฐานและการพฒันาผู้น า  
- 2558-2562  Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc. 
- 2559-2561 กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการเมืองนวตักรรมอาหาร  
- 2559-2561 กรรมการ คณะกรรมการกลัน่กรองโครงการตามแนวการสร้างความเข้มแขง็และยัง่ยืนให้กบัเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ  
- 2560-2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการแผน่ดินเชิงยทุธศาสตร์  
- 2560-2561 คณะอนกุรรมการกลัน่กรองโครงการตามแผนพฒันาภาค ในคณะกรรมการพิจารณาการจดัท างบประมาณ 

ในลกัษณะบรูณาการเชิงยทุธศาสตร์แผนงานบรูณาการเสริมสร้างความเข้มแขง็และยัง่ยืนให้กบั
เศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

- 2560-2561 คณะอนกุรรมการเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมและนวตักรรมดจิิทลั 
- 2560-2561 กรรมการ สภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ  
- 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการก ากบัการจดัซือ้จดัจ้าง 
- 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  
- 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลีย่นตามนโยบาย Thailand 4.0  
- 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผน่ดิน  
- 2561-2562 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- 2561-2562 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  
- 2561-2562 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการขบัเคลือ่นและประสานงานการลงทนุ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
2. เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 4/4 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100)  

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

- ของตนเอง:    ไมม่ี 
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: ไมม่ี  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมม่ี 
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1.2 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 
อาย ุ68 ปี   
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ  

ต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ 
26 สิงหาคม 2560 (ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน โดยมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตัง้แต่
วนัท่ี 26 สงิหาคม 2562 จนถึงเดือนเมษายน 2563 รวมเป็นเวลา 8 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
- Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา 
- Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา 
- Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology ประเทศไทย 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
- เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ 
- การบริหารจดัการองค์กรระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- เศรษฐกิจและการลงทนุ 
- การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
- การบริหารความเสีย่ง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 
- ด้านการตลาด  
- บญัชี / Financial Literacy 
- การเงิน 
- การบริหารจดัการทนุมนษุย์ (Human Capital Management) 
- สิง่แวดล้อม สงัคม และการก ากบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) 
- กฎระเบียบด้านการเงิน (Financial Regulation) 
- ธุรกิจค้าปลกี (Retailing) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- The Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (จ านวน 1 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2562 ประธานคณะกรรมการ บริษัทพฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (เป็นกรรมการอิสระตัง้แต ่2559) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จ านวน 16 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2541 กรรมการ และกรรมการบริหารสภากาชาดไทย 
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- ตัง้แต ่2558 ที่ปรึกษา ส านกังานทรัพย์สนิพระมหากษัตริย์ 
- ตัง้แต ่2559 ที่ปรึกษา คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการจดัการทรัพย์สนิ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ตัง้แต ่2559 ที่ปรึกษาอาวโุส กลุม่บริษัทเซ็นทรัล 
- ตัง้แต ่2560 Chairman of the Council of Trustees and the Board of Directors, 

 Thailand Development Research Institute (TDRI) 
- ตัง้แต ่2560 กรรมการ โครงการทนุเลา่เรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย 
- ตัง้แต ่2560 กรรมการ คณะกรรมการบริหารจดัการทรัพย์สนิ วชิราวธุวิทยาลยั 
- ตัง้แต ่2561 ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
- ตัง้แต ่2561 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัทสยามสนิธร จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2562 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ 
- ตัง้แต ่2562 ประธานคณะกรรมการ บริษัทเซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

(อยูร่ะหวา่งการน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
- ตัง้แต ่2562 ประธานคณะกรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 (อยูร่ะหวา่งการขออนญุาตเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่ม)ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
- 2542 – 2546 เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
- 2547 – 2553 กรรมการผู้จดัการ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2553 – 2558 ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 
- 2557 - 2562  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
- 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
- 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการตอ่ต้านการทจุริตแหง่ชาติ 
- 2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัการจดัซือ้จดัจ้างของหนว่ยงานรัฐ 
- 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพือ่การปฏิรูปการศกึษา 
- 2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
2. เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 6/6 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100) 
4. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 4/4 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
- ของตนเอง:   ไมม่ี 
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: ไมม่ี  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมม่ี 
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1.3 นายชลณัฐ ญาณารณพ 
 อายุ 61 ปี 

ต าแหน่ง 
ที่ปรึกษา กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
- Master of Chemical Engineering, Imperial College London ประเทศองักฤษ 
- Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยมอนัดบั 2) Salford University, Manchester ประเทศองักฤษ 
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 
- Inno-Leadership Program, INSEAD 
- Chairman’s Role: Energy Literacy for the world, TEA 5, สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัของเอสซีจี และธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ 
- การบริหารจดัการองค์กรระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- เศรษฐกิจและการลงทนุ  
- การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
- การตา่งประเทศ 
- การบริหารความเสีย่ง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- การตลาด  
- ความเช่ียวชาญด้านตลาดในประเทศหรือตา่งประเทศ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การบริหารจดัการทนุมนษุย์ (Human Capital Management) 
- สิง่แวดล้อม สงัคม และการก ากบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
- Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จ านวน 12 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2549 กรรมการอ านวยการสถาบนัปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2549 กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ากดั   
- ตัง้แต ่2549  กรรมการ บริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั  
- ตัง้แต ่2551  กรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd.   
- ตัง้แต ่2552 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยกุต์แหง่ประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2557 กรรมการ SENFI Norway AS (Norner Holding AS) 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซลา่ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2559 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
  ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) 
- ตัง้แต ่2560  กรรมการ SENFI UK Limited 
- ตัง้แต ่2561  กรรมการ SENFI Swiss GmbH  
- ตัง้แต ่2562 รองประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
  (อยูร่ะหวา่งการขออนญุาตเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน) 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่ม)ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
- 2548 – 2553 กรรมการบริษัทปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
- 2548 – 2562 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมคิอลส์ จ ากดั 
- 2550 – 2551 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยกุต์แหง่ประเทศไทย 
- 2554 – 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia* 
- 2556 – 2558 นายกสมาคมเพื่อนชมุชน 
- 2558 – 2559 อปุนายกสมาคมเพื่อนชมุชน 
- 2558 – 2562 กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
- 2560 – 2562 รองผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี 
หมายเหต:ุ *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)   
- ของตนเอง:    33,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0028) 
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: ไมม่ี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไมม่ี 

 
1.4 นายฐาปน สิริวัฒนภกัด ี

อายุ 45 ปี 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
- ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาการพฒันาชมุชน มหาวทิยาลยัราชภฎั เชียงใหม ่
- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 

ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ 
- การบริหารจดัการองค์กรระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- เศรษฐกิจและการลงทนุ  
- การบริหารความเสีย่ง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- การตลาด  
- ความเช่ียวชาญด้านตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 
- การเงิน 
- การบริหารจดัการทนุมนษุย์ (Human Capital Management) 
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
- Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (จ านวน 4 แห่ง) 
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา  

บริษัทยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทเครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสีย่ง 
บริษัทเสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จ านวน 12 กลุ่มธุรกิจ) 
- ปัจจบุนั กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสีย่ง 
   บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)* 
- ปัจจบุนั กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหาร

ความยัง่ยืนและความเสีย่ง Fraser and Neave, Limited* 
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ Times Publishing Limited 
- ปัจจบุนั กรรมการ กลุม่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ (55 บริษัท) 
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ กลุม่บริษัทอาคเนย์ (3 บริษัท) 
- ปัจจบุนั กรรมการ กลุม่บริษัททีซีซี (19 บริษัท) 
- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามคัคี วิสาหกิจเพื่อสงัคม (ประเทศไทย) จ ากดั 
หมายเหต:ุ *บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (จ านวน 2 แห่ง) 
- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทจรัญธุรกิจ 52 จ ากดั 
- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั   
- 2549 - 2563 รองประธานกรรมการ บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- 2554 - 2563 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- 2556 - 2563 กรรมการ บริษัทแผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
- 2547 - 2561 รองประธานกรรมการ กลุม่บริษัทสรุากระทิงแดง 
- 2547 - 2561 กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัทเบียร์ไทย (1991) จ ากดั (มหาชน) 
- 2544 - 2560 กรรมการ บริษัทเบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- 2550 - 2558 รองประธานกรรมการ 
   บริษัทอาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 
- 2546 - 2551 กรรมการ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
   บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 
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จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
- ของตนเอง:    ไมม่ี 
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ:  ไมม่ี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไมม่ี 

หมายเหตุ  ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 นายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการบริษัทที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัเอสซีจี 
มลูค่าเกิน 20 ล้านบาท ท าให้มีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์คณุสมบตัิกรรมการอิสระที่ก าหนดภายใต้
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม ่(ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทสรุปได้ดงันี ้
- นายฐาปน สริิวฒันภกัดี เป็นกรรมการในบริษัทอาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั ซึง่มีธุรกรรมหลกัคือให้บริการเชา่รถ 
กบักลุม่ธุรกิจของเอสซีจี มลูคา่เกินกวา่ 20 ล้านบาท 

- นายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการในบริษัทสรุากระทิงแดง (1988) จ ากัด, บริษัทคอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) 
จ ากดั, บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมีธุรกรรมซือ้สินค้าบรรจุภณัฑ์กบักลุม่ธุรกิจ
แพคเกจจิง้ ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทมลูคา่เกินกวา่ 20 ล้านบาท 

อยา่งไรก็ดี ข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท ในสว่นท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่เกินมลูค่า 
ที่ก าหนดนัน้ สามารถผ่อนผันได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่           
ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หาก
คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วเห็นว่า การแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องใน
หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระ 
เหตผุลและความจ าเป็นในการเสนอนายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการของบริษัทนัน้ เนื่องจากคณะกรรมการ
เห็นวา่นายฐาปน สริิวฒันภกัดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญในงานท่ีส าคญั 
โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ รวมทัง้ด้านตลาดในประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งจะสามารถให้
ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้เป็นผู้มี
ภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานที่โปร่งใสไม่ดา่งพร้อย ในขณะที่ความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจระหวา่งบริษัทที่นายฐาปน สริิวฒันภกัดี เป็นกรรมการกบัเอสซีจี ตามที่ระบไุว้ข้างต้นนัน้ คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาตามหลกัมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่า
การแต่งตัง้นายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิ
หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดงันัน้ นายฐาปน สริิวฒันภกัดี จึงถือได้วา่มีคณุสมบตัิในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระอยา่งครบถ้วน 

2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. นายกานต์ ตระกลูฮนุ ไมม่ี ไมม่ี 

2. นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ   ไมม่ี ไมม่ี 

3. นายชลณฐั ญาณารณพ 33,500 0.0028 

4. นายฐาปน สิริวฒันภกัด ี ไมม่ี ไมม่ี 
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3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย บริษัท/กิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่
บริษัท 

จดทะเบียน
ในไทย) 

บริษัท/กิจการที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายกานต์ ตระกลูฮนุ 4 แหง่ 

- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  และ
ประธานกรรมการ การพฒันาความเป็นผู้น าและ
ก าหนดค่าตอบแทน บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส  

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์  

- กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็น
ผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน  
กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการทบทวนกลยทุธ์และโครงสร้างองค์กร 
และกรรมการความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อ
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
บมจ.อินทชั โฮลดิง้ส์  

- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพดสุติเวชการ  

14 แหง่ ไมม่ี 

2. นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ  1 แหง่ - ประธานคณะกรรมการ บมจ.พฤกษา โฮลดิง้ 16 แหง่ ไมม่ี 

3. นายชลณฐั ญาณารณพ ไมม่ี - ไมม่ี 12 แหง่ ไมม่ี 

4. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี  4 แหง่ 

- รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและสรรหา บมจ.ยนูิเวนเจอร์  

- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บมจ.อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง  

- กรรมการ บมจ.เครือไทย โฮลดิง้ส์  
- รองประธานกรรมการคนที่  3 ประธาน
คณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
บมจ.เสริมสขุ  
 

81 แหง่  2 แหง่ 
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4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ  
(2 คน) 

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายฐาปน สิริวัฒนภกัด ี

การถอืหุ้นในบริษัท 

- จ านวนหุ้น 
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 
ไมม่ี 
- 

 
ไมม่ี 
- 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่/ผู้มีอ านาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/   
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน    
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

- เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือที่ปรึกษา
กฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย
วตัถดุิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 
โดยระบขุนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
 

 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
 

 

ข้อก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 
ณ วนัที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวด
กวา่หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการท่ี
มีคณุสมบตัิ ดงันี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ  ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 
ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบั
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่
มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ ได้โดยอิสระ  
10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  
11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  
12. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
13. ไม่เคยต้องค าพิพากษาวา่ได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายวา่ด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นีใ้นความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมที่เก่ียวกบัการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 1-13 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตดัสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็น
กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน    
ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
ทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว ก็ตอ่เมื่อบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวา่ได้พิจารณา
ตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แล้วว่าการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นใน
วาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

     


