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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

1.1 พลอากาศเอก สถติย์พงษ์ สุขวิมล 

อายุ 71 ปี 

ต าแหน่ง 

- ประธานกรรมการ  
- กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

28 มีนาคม 2561 (ด ารงต าแหนง่จนถึงเดือนมีนาคม 2564 เป็นเวลา 3 ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต (การสือ่สารมวลชน) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ศิษย์การบินรุ่น น.54-16-3 โรงเรียนการบินก าแพงแสน 
- โรงเรียนนายทหารชัน้บงัคบัฝงู รุ่นท่ี 43 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที ่29 
- วิทยาลยัการทพัอากาศ รุ่นท่ี 27 

ความเชี่ยวชาญ 

- การบริหารจดัการองค์กรระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
- การตา่งประเทศ 
- กฎหมาย 
- การตลาด 
- การเงิน 
- สิง่แวดล้อม สงัคม และการก ากบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไมม่ี) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1) 

- ตัง้แต ่2561  กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6) 

- ตัง้แต ่2560 ราชเลขานกุารในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ส านกัพระราชวงั 
- ตัง้แต ่2560 ประธานกรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สนิพระมหากษัตริย์  
- ตัง้แต ่2561  เลขาธิการพระราชวงั 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
-ร่าง- 
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- ตัง้แต ่2561  ประธานกรรมการและผู้อ านวยการทรัพย์สนิพระมหากษัตริย์ 
- ตัง้แต ่2561 ประธานข้าราชบริพารในพระองค์ 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จ ากดั และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ  

- 2548 - 2559 ราชเลขานกุารในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร  
- 2548 - 2559 กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 
- 2548 - 2559 รองเลขาธิการพระราชวงั ส านกัพระราชวงั  
- 2552 - 2556 กรรมการบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  

คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
2. เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 2/2 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 1/1 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100)  

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
- ของตนเอง:  (ไมม่ี)    
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

สนบัสนนุและให้ค าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสนิค้า บริการและการพฒันางานวิจยัของทกุธุรกิจในเอสซีจี 
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1.2 นายชุมพล ณ ล าเลียง 

อายุ 73 ปี 

เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ  

ต าแหน่ง 

- กรรมการอิสระ  
- รองประธานกรรมการ  
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

1 สงิหาคม 2535 (ด ารงต าแหนง่จนถึงเดือนมีนาคม 2564 เป็นเวลา 28 ปี 7 เดือน โดยมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตัง้แต่
วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2557 จนถึงเดือนมีนาคม 2564 รวมเป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ความเชี่ยวชาญ 

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1) 

- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (1) 
- ตัง้แต ่2562 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3) 

- ตัง้แต ่2553 กรรมการ บริษัทสยามสนิธร จ ากดั 
- ตัง้แต ่2555 กรรมการ บริษัทเคมปินสยาม จ ากดั 
- ตัง้แต ่2560 กรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

- 2536 – 2548 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2547 – 2554 ประธานกรรมการ Singapore Telecommunication Company Limited ประเทศสงิคโปร์ 
- 2548 – 2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited 
- 2550 – 2559 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
- 2555 – 2560 กรรมการ Kempinski International SA 

คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
2. เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 3/3 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100)  

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

- ของตนเอง: 201,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0168)     
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 

การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

สนบัสนนุและให้ค าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสนิค้า บริการและการพฒันางานวิจยัของทกุธุรกิจ 
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1.3 นายเกษม วัฒนชัย 

อายุ 79 ปี 

ต าแหน่ง 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
28 มีนาคม 2561 (ด ารงต าแหนง่จนถึงเดือนมีนาคม 2564 เป็นเวลา 3 ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
- แพทยศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
- ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (การบริหารการศกึษา) มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
- ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (การพฒันาทรัพยากรมนษุย์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (การบริหารการศกึษา) มหาวทิยาลยัคริสเตียน 
- ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (การบริหารการศกึษา) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
- สาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาการการจดัการ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์   
- แพทยศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
- ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
- รัฐประศาสนศาตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
- ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ (บริหารการศกึษา) สถาบนัราชภฏัเชียงใหม ่
- การศกึษาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (การบริหารการศกึษา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
- การศกึษาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ (สาขาวิชาการบริหารการศกึษา) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (พฒันศาสตร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
- วฒุิบตัรสาขาอายรุศาสตร์ โรคหวัใจและหลอดเลอืด มหาวิทยาลยัชิคาโก   
- วฒุิบตัรสาขาอายรุศาสตร์ มหาวทิยาลยัชิคาโก   
- แพทยศาสตรบณัฑติ (เกียรตินยิมอนัดบัหนึง่) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
- วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 36 

ความเชี่ยวชาญ 
- การบริหารจดัการองค์กรระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
- การตา่งประเทศ 
- การบริหารจดัการทนุมนษุย์ (Human Capital Management) 
- สิง่แวดล้อม สงัคม และการก ากบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (1) 
- Director Accreditation Program (DAP) 164/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่ม)ี 
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (9) 
- ตัง้แต ่2546 นายกสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
- ตัง้แต ่2547 กรรมการและเลขาธิการมลูนิธิอานนัทมหิดล 
- ตัง้แต ่2552 กรรมการทรัพย์สนิพระมหากษัตริย์ 
- ตัง้แต ่2553 ประธานแผนกแพทยศาสตร์ มลูนิธิอานนัทมหิดล 
- ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการมลูนิธิขาเทียม 
- ตัง้แต ่2558 ประธานมลูนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 
- ตัง้แต ่2559 องคมนตรีในรัชสมยัสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู (รัชกาลที่ 10) 
- ตัง้แต ่2559 ประธานกรรมการมลูนิธิหอจดหมายเหตพุทุธทาส 
- ตัง้แต ่2560 ประธานกรรมการบริหารโครงการสารานกุรมส าหรับเยาวชนในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
- 2532 - 2535  อธิการบดมีหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  
- 2534 สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหง่ชาติ  
- 2537  ปลดัทบวงมหาวิทยาลยั  
- 2539 - 2542 สมาชิกวฒุิสภา   
- 2540  อธิการบดมีหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ  
- 2544  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ 
- 2544 - 2559 องคมนตรีในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช (รัชกาลที่ 9) 
- 2546  กรรมการและเลขาธิการมลูนิธิพระดาบส 
- 2548  ประธานมลูนิธิศาลาเฉลมิกรุง 
- 2553 ประธานกรรมการมลูนิธิแพทย์อาสาสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  
- 2557 - 2562 ประธานมลูนิธิยวุสถิรคณุ  
- 2559  นายกสภามหาวิทยาลยัมหิดล 
- 2560 ประธานโครงการทนุเลา่เรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย 
คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 99) 
2. เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 6/6 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100)  
จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
- ของตนเอง: (ไมม่ี)    
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 
การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
สนบัสนนุและให้ค าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสนิค้า บริการและการพฒันางานวิจยัของทกุธุรกิจ 
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1.4 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  

 อายุ 57 ปี  

ต าแหน่ง 
 กรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี และกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
25 มีนาคม 2558 (ด ารงต าแหนง่จนถึงเดือนมีนาคม 2564 เป็นเวลา 6 ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหการ University of Texas (Arlington) สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (1) 
- Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จ านวน 20 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2558 คณะกรรมการอ านวยการจดัหาทนุ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา  
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  
- ตัง้แต ่2558 ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชปูถมัภ์ (วปอ.) 
- ตัง้แต ่2558 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแหง่ชาติ (กวทช.) 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการเตรียมการด้านดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
- ตัง้แต ่2559 หวัหน้าทมีภาคเอกชน องค์ประกอบคณะท างานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ภายใต้คณะกรรมการ

ภาครัฐและเอกชนเพื่อขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ E2 การยกระดบัคณุภาพวชิาชีพ 
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- ตัง้แต ่2559 Council Member, World Business Council for Sustainable Development 
-  ตัง้แต ่2559 Member, Asia Business Council  
-    ตัง้แต ่2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มลูนิธิอานนัทมหิดล 
-  ตัง้แต ่2559 กรรมการมลูนิธิเอสซีจี 
-  ตัง้แต ่2560 อนกุรรมการการพฒันาระบบราชการ เก่ียวกบัการขบัเคลือ่นระบบราชการ 4.0                       
   ส านกันายกรัฐมนตรี 
-  ตัง้แต ่2560 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านจิตวิทยาองค์การ คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
-   ตัง้แต ่2560 กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
-  ตัง้แต ่2561 คณะกรรมการพฒันานวตักรรมการบริหารจดัการสถานศกึษาในรูปแบบ Public School  
   เพื่อรองรับการขบัเคลือ่นการปฏิรูปการศกึษาตามนโยบาย THAILAND 4.0 
-  ตัง้แต ่2561 กรรมการมลูนิธิพระราชนเิวศน์มฤคทายวนั ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าภคินเีธอ 
   เจ้าฟา้เพชรรัตนราชสดุา สริิโสภาพณัณวดี 
-  ตัง้แต ่2561 คณะอนกุรรมการสง่เสริมความร่วมมือภาคสงัคม มลูนิธิรางวลัสมเด็จเจ้าฟา้มหาจกัรี 
-  ตัง้แต ่2561 ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
-  ตัง้แต ่2562 คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏิรูปการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  
-  ตัง้แต ่2563 อนกุรรมการพฒันาระบบราชการเก่ียวกบัการขบัเคลือ่นระบบราชการเพื่อนาคต 
- ตัง้แต ่2663 อนกุรรมการประเมินผลสมัฤทธ์ิการด าเนินงานเพ่ือการพฒันา ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีแหง่ชาติ 
-  ตัง้แต ่2563 กรรมการปฎิรูปประเทศด้านท่ี 13: วฒันธรรม กีฬา แรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งอื่นในเอสซจีี 
ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการในบริษัทยอ่ยของเอสซจีีที่อยูน่อกตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ านวน 7 บริษัท 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
- 2554 – 2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน) 
- 2554 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน)  
- 2554 – 2558 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน)  
   ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็นบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
- 2555 – 2558 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
- 2556 – 2557 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
- 2556 – 2557 ประธานอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
- 2556 – 2558 กรรมการบริหารโครงการวิจยัที่มุง่ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดบัพนัล้านบาท ส านกังานพฒันา 

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.)  
- 2558 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2560 – 2561  กรรมการขบัเคลือ่นการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลีย่นตามนโยบาย THAILAND 4.0 
- 2560 – 2562 ที่ปรึกษา สมาคมนิสติเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- 2561 – 2562 ที่ปรึกษา สมาคมนิสติเก่าวิศวกรรมศาสตร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
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คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
2. เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 6/6 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100)  

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
- ของตนเอง:   30,000 หุ้น (คดิเป็นร้อยละ 0.0025)   
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไมม่ี 
การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
สนบัสนนุและให้ค าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสนิค้า บริการและการพฒันางานวิจยัของทกุธุรกิจ 
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2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สขุวิมล ไมม่ี ไมม่ี 

2. นายชมุพล ณ ล าเลยีง 201,000 0.0168 

3. นายเกษม วฒันชยั ไมม่ี ไมม่ี 

4. นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส 30,000 0.0025 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย* บริษัท/กิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียนใน

ไทย)* 

บริษัท/กิจการที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์
 สขุวิมล 

1 แหง่ 
- กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)   

6 แหง่ ไมม่ี 

2. นายชมุพล ณ ล าเลยีง  1 แหง่ 
- กรรมการอิสระ และและประธานกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน  
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 

3 แหง่ ไมม่ี 

3. นายเกษม วฒันชยั ไมม่ี ไมม่ี 9 แหง่ ไมม่ี 

4. นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส ไมม่ี ไมม่ี 20 แหง่  ไมม่ี 

* หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซ่ึงมี
คุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ  

(1 คน) 

นายชุมพล  ณ ล าเลียง 

การถอืหุ้นในบริษัท 

- จ านวนหุ้น 

- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 

201,000 หุ้น 

ร้อยละ 0.0168 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอ านาจ
ควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น 
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ลักษณะความสัมพนัธ์ 

รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซ่ึงมี
คุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ  

(1 คน) 

นายชุมพล  ณ ล าเลียง 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อย่าง
เป็นอิสระ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 
โดยระบขุนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 

หมายเหตุ: ทัง้นี ้คณะกรรมการโดยการเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ นายชมุพลฯ 
ซึง่ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 6 เดือน ซึง่หากรวมระยะเวลาที่ด ารงต าแหนง่และระยะเวลาที่จะ
ด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี ้นายชุมพลฯจะเป็นกรรมการอิสระเป็นเวลา 9 ปี 6 เดือน โดยมีคุณสมบตัิเป็น
กรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทได้ แม้ว่าจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกวา่ 9 ปีแล้วนัน้ เนื่องจาก
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม ประวัติการท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย เป็นผู้ มีความเช่ียวชาญ มีความรู้
ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน และที่ผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระและ
กรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
อีกทัง้ได้น าความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ ในการก าหนดกล
ยทุธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทตามแนวทาง การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

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 ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
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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 

     


