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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ และบุคคลที่เสนอเลือกตัง้เป็น

กรรมการเพิ่มเตมิ 
 

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการครบก าหนดออกตามวาระ 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

1.1 พันต ารวจเอกธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม 

อายุ 63 ปี  

ต าแหน่ง 
- กรรมการ 
- กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 25 เมษายน 2561 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
- ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, U.S.A. 
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1) 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (14) 
- ตัง้แต ่2560 รองเลขาธิการพระราชวงั ส านกัพระราชวงั 
- ตัง้แต ่2560 ผู้อ านวยการพระคลงัข้างที่ 
- ตัง้แต ่2561 รองผู้อ านวยการอาวโุสทรัพย์สนิพระมหากษัตริย์ 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จ ากดั และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บริษัทสวุรรณชาด จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสหศีนิมา จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทศรีพฒัน์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทศรีธรณี จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทบ้านบงึเวชกิจ จ ากดั 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
-ร่าง- 



 

15 

- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทสยามสนิธร จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซลา่ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทดอยค าผลติภณัฑ์อาหาร จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- 2540 - 2559    รอง หน. ฝ่ายที่ประทบั กองกิจการในพระองค์ 904 

คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
2. เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 4/4 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100)  

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง:  (ไมม่ี)    
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
สนบัสนนุและให้ค าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสนิค้า บริการและการพฒันางานวิจยัของทกุธุรกิจในเอสซีจี 

 
1.2 นายพสุ เดชะรินทร์ 

อายุ 53 ปี 

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ  

ต าแหน่ง 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 27 มีนาคม 2562 

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) สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ 
- การบริหารจดัการองค์กรระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- เศรษฐกิจและการลงทนุ 
- การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
- การตลาด 
- บญัชี / Financial Literacy 
- การบริหารจดัการทนุมนษุย์ (Human Capital Management) 
- ความรู้ความช านาญหรือประสบการณ์ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก ากบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (7) 
- Director Accreditation Program (DAP) 121/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 3 สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 
- Leadership Development Program (LDP) รุ่นท่ี 6 สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 
- Directors Certification Program (DCP) 280/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Forum 1/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Ethical Leadership (ELP) 23/2021 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   
   บริษัทไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน)  
- ตัง้แต ่2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการก ากบัความเสีย่ง  
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6) 
- ตัง้แต ่2536 อาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ตัง้แต ่2558 กรรมการอิสระ บริษัทอกัษรเอด็ดเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บริษัทวอริกซ์ สปอร์ต จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 บริษัทเดชะรินทร์ (2018) จ ากดั 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ กระทรวงการอดุมศกึษา 
   วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
- 2547 - 2554 ผู้ช่วยอธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- 2550 - 2554 หวัหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- 2557 - 2561 กรรมการและอนกุรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
- 2554 - 2562 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- 2559 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัทกรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) 
- 2560 - 2563 กรรมการสถานสอนภาษาเอยเูอ 
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คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
2. เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100)  
4. เข้าร่วมประชมุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 5/5 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100)  

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  
- ของตนเอง: (ไมม่ี)     
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
สนบัสนนุและให้ค าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสนิค้า บริการและการพฒันางานวิจยัของทกุธุรกิจ 
 

1.3 นางพรรณสิรี อมาตยกุล 

อายุ 51 ปี 

ต าแหน่ง 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 27  มีนาคม 2562 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาโท Master of Business Administration, UCLA Anderson School of Management, University of 

California สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ 
- การบริหารจดัการองค์กรระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- เศรษฐกิจและการลงทนุ 
- การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
- การตา่งประเทศ 
- การบริหารความเสีย่ง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ (Crisis Management) 
- การตลาด  
- บญัชี หรือ Financial Literacy 
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- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การปฏิรูปองค์กร (Organization Transformation) 
- Digital Transformation 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (2) 
- Director Certification Program (DCP) 99/2008 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 40/2021  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (3) 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการอิสระ บริษัทไทยวา จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
- ตัง้แต ่2564 กรรมการอิสระ บริษัทไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1) 
- ตัง้แต ่2556  กรรมการ คณะกรรมการสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
- 2554 – 2561  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จ ากดั 
- 2559 – 2562  กรรมการ คณะกรรมการหอการค้าอเมริกนั The American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM)  
- 2560 – 2561 กรรมการ คณะกรรมการขบัเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 
- 2561 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการมลูนิธิวิจยัเทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวลัเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสดุา สารสนเทศ) 
- 2561 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
- 2562 – 2564  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลกูค้าคอมเมอร์เชียล ไอบีเอม็ ภมูิภาคอาเซยีน 
คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
2. เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100)  
4. เข้าร่วมประชมุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 7/7 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100)   

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง: (ไมม่ี)    
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
สนบัสนนุและให้ค าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสนิค้า บริการและการพฒันางานวิจยัของทกุธุรกิจ 
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1.4 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  

 อายุ 63 ปี  

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
-  ปริญญาโท Marketing and International Business, University of Wisconsin at Madison สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรีบญัชีบณัฑติ (การเงินและการธนาคาร) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ความเชี่ยวชาญ 
- การค้าในประเทศและตา่งประเทศ 
- บญัชี ตรวจสอบ และบริหารความเสีย่ง 
- การเงิน การธนาคาร การตลาด 
- การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ 
- กฎเกณฑ์ตลาดหลกัทรัพย์  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (8) 
- Director Certification Program (DCP) 1/2543 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Financial Statements for Directors (FSD) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 
- Board that Make a Difference (BMD) 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 49 
- Leader in Development Program-Managing Political & Economic Reform, Kennedy School of Government, 

Harvard University, Boston, USA 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 2 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (2) 
-  กรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ บริษัทแอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 
-  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทยเูนี่ยนไพโอเนียร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2) 
- ประธานคณะกรรมการสถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 
- กรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่ม)ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
- กรรมการส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
- ปลดักระทรวงพาณิชย์ 
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ องค์การสง่เสริมโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
- อธิบดีกรมการค้าภายใน 
- อธิบดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 
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จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง:  (ไมม่ี)   
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไมม่ี 

2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. พ.ต.อ.ธรรมนิธิ  วนิชย์ถนอม ไมม่ี ไมม่ี 

2. นายพส ุ เดชะรินทร์ ไมม่ี ไมม่ี 

3. นางพรรณสรีิ อมาตยกลุ ไมม่ี ไมม่ี 

4. นางนนัทวลัย์ ศกนุตนาค ไมม่ี ไมม่ี 
 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในประเทศไทย* บริษัท/กิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียนใน

ไทย)* 

บริษัท/กิจการที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. พ.ต.อ.ธรรมนิธิ  วนิชย์ถนอม 1 แหง่ 
- กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม 
ธนาคารไทยพาณิชย์  

14 แหง่ ไมม่ี 

2. นายพส ุเดชะรินทร์ 2 แหง่ 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
บมจ.ไทยออยล์ 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการก ากบัความเสีย่ง  
ธนาคารไทยพาณิชย์  

6 แหง่ ไมม่ี 

3. นางพรรณสรีิ อมาตยกลุ 3 แหง่ 
- กรรมการอิสระ บมจ.ไทยวา 
- กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ  
- กรรมการอิสระ บมจ.ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป  

1 แหง่ ไมม่ี 

4. นางนนัทวลัย์ ศกนุตนาค 2 แหง่ 

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการ บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป  

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ.ยเูนี่ยนไพโอเนียร์  

2 แหง่  ไมม่ี 

* หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระ (3 คน) 

นายพสุฯ นางพรรณสิรีฯ นางนันทวัลย์ฯ 

การถอืหุ้นในบริษัท 
- จ านวนหุ้น 
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 
ไมม่ี 

 
ไมม่ี 

 
ไมม่ี 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มี
อ านาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) 
- มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้/ขายวตัถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้
กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบขุนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 

 
 
 

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 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่
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    
ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
ทางวชิาชีพเกินมลูคา่ที่ก าหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผอ่นผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวชิาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว ก็ตอ่เมื่อบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวา่ได้พิจารณา
ตามหลกัในมาตรา 89/7 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แล้ววา่การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบ
ตอ่การปฏิบตัิหน้าทีแ่ละการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นใน
วาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 
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ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเตมิ 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

1.1 พันโทสมชาย กาญจนมณี 

อายุ 62 ปี 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาตรี ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (ไมม่ี) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (13) 
- ตัง้แต ่2560 รองเลขาธิการพระราชวงั ฝ่ายบริหารนโยบาย และปฏิบตัิการส านกัพระราชวงั  
  กรรมการส านกังานทรัพย์สนิพระมหากษัตริย์ 
- ตัง้แต ่2560 รองประธานกรรมการ มลูนิธิโครงการหลวง 
- ตัง้แต ่2560 รองประธานกรรมการบริหาร มลูนิธิราชประชานเุคราะห์ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จ ากดั และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทบ้านบงึเวชกิจ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสวุรรณชาด จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทมงคลชยัพฒันา จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีพฒัน์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีธรณี จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทสยามสนิธร จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซลา่ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2564  รองประธานกรรมการ โครงการราชทณัฑ์เป็นสขุ ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั   (ไมม่ี) 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

 



 

24 

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง: (ไมม่ี)    
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 
 
1.2 นายศุภชัย เจียรวนนท์ 

อายุ 54 ปี  

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
-  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-  ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
-  ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 
- เศรษฐกิจและการลงทนุ 
- การตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (1) 
- Director Accreditation Program (DAP) 92/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (4) 
-  ตัง้แต ่2563 ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
-  ตัง้แต ่2562 กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัททรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
-  ตัง้แต ่2562 รองประธานกรรมการ บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 
-  ตัง้แต ่2562 รองประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และสรรหากรรมการและกรรมการความรับผิดชอบตอ่

  สงัคมและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน บริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ์ อาหาร จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20) 
- ตัง้แต ่2560 ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการ  บริษัท ประชารัฐรักสามคัคี วิสาหกิจเพื่อสงัคม (ประเทศไทย) จ ากดั 
- ตัง้แต ่2562 ประธานสภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการในคณะกรรมการสง่เสริมความร่วมมือภาคสงัคม มลูนิธิรางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจกัรี 
- ตัง้แต ่2558 ประธาน โครงการโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย องค์การสหประชาชาต ิ
- ตัง้แต ่2553 กรรมการกลาง มลูนิธิรามาธิบด ี
- ตัง้แต ่2563 นายกกิตตมิศกัดิ์ สมาคมโทรคมนาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- ตัง้แต ่2564  กรรมการ บริษัท ซิทริน โกลบอล จ ากดั 
- ตัง้แต ่2541 กรรมการ บริษัท ซีนเิพลก็ซ์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2564  กรรมการ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2549  กรรมการ บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จ ากดั 



 

25 

- ตัง้แต ่2557  กรรมการ บริษัท ทรูโฟร์ย ูสเตชัน่ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2549  กรรมการ บริษัท ทรู มิวสคิ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2549  กรรมการ บริษัท ทรู มีเดีย โซลชูัน่ส์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2553  กรรมการ บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2557  กรรมการ บริษัท ทรู วชิัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั 
- ตัง้แต ่2558  กรรมการ บริษัท ทรู อินคิวบ์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2551  กรรมการ บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2551  กรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลชูัน่ส์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2563  กรรมการ บริษัท โลตสัส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่ม)ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
-  2542 – 2558  กรรมการ บริษัทเค.ไอ.เอ็น. (ประเทศไทย) จ ากดั 
- 2538 – 2560  กรรมการ บริษัททรู อินเทอร์เน็ต จ ากดั 
- 2544 – 2560  กรรมการ บริษักรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ ากดั (มหาชน) 
- 2544 – 2560  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัททรู มฟู จ ากดั 
- 2553 – 2560  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัททรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมิวนเิคชัน่ จ ากดั 
- 2549 – 2561  กรรมการ บริษัทบี บอยด์ ซีจี จ ากดั 
- 2536 – 2561  กรรมการ บริษัทเทเลคอมโฮลดิง้ จ ากดั 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง:  (ไมม่ี)   
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไมม่ี 

หมายเหตุ  ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 นายศภุชยั เจียรวนนท์ เป็นกรรมการบริษัทที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัเอสซีจี 
มลูคา่เกิน 20 ล้านบาท ท าให้มีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์คณุสมบตัิกรรมการอิสระที่ก าหนดภายใต้
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากนายศภุชยั เจียรวนนท์ 
เป็นกรรมการในบริษัทซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งสว่นใหญ่เป็นการท าธุรกรรมการซือ้สินค้ากบับริษัทยอ่ย
ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) อย่างไรก็ดี ข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท ใน
สว่นที่เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่เกินมลูค่าที่ก าหนดนัน้ สามารถผ่อนผนัได้โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม ่(ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วเห็นว่า 
การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระ 
เหตผุลและความจ าเป็นในการเสนอนายศภุชยั เจียรวนนท์ เป็นกรรมการของบริษัทนัน้ เนื่องจากคณะกรรมการ
เห็นวา่นายศภุชยัฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจค้า
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ปลีก และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายด าเนินธุรกิจของเอสซีจี  
รวมทัง้มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย การตัง้
นายศภุชยัฯ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระจะเป็นประโยชน์อยา่งมากกบับริษัท ในขณะทีค่วามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจระหวา่งบริษัทที่นายศภุชยัฯ เป็นกรรมการกบัเอสซีจี ตามที่ระบไุว้ข้างต้นนัน้ เป็นรายการที่ด าเนินการตามปกติ
ทางการค้า โดยใช้นโยบายซือ้ขายต่อรองกนัตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้า
โดยทั่วไป ท าให้ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลกัมาตรา 89/7 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) แล้วเห็นวา่การแตง่ตัง้นายศภุชยัฯ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไมม่ีผลกระทบตอ่การ
ปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดงันัน้ นายศภุชยัฯ จึงถือได้วา่มีคณุสมบตัิในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอสิระอยา่งครบถ้วน 

 

1.3 นางสาวจรีพร จารุกรสกุล 

อายุ 54 ปี  

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
-  ปริญญาเอก ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัคริสเตยีน 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหดิล 

ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจอตุสาหกรรม พลงังาน และอสงัหาริมทรัพย์ 
- ธุรกิจการจดัการด้านโลจิสติกส์ 
- การจดัการด้านเทคโนโลยี Digital 
- บริหารองค์กรขนาดใหญ่ 
- การเงินและการธนาคาร  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (8) 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงูวิทยาลยัการยตุิธรรม ส านกังานศาลยตุิธรรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- หลกัสตูร Director Certification Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร Role of The Chairman สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (3) 
-  กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี กรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
-  ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  ความเสีย่ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัทดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
-  กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (33) 
-  กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
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-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ โซลา่ร์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ ทสั จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอยพูี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ ระยอง 36 จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ ระยอง ท่ีดินอตุสาหกรรม จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ สระบรีุ ท่ีดินอตุสาหกรรม จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อสีเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อสีเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 4 จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อสีเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อสีเทิร์น อินดสัเตรียลเอสเตท จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ เอน็เนอร์ยี่ 2 จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทเดอะพาร์คเรสซเิดนซ์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทอีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ มารีนา่ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทอีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทเซ็นทรัล ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ เคดบับลวิ อลัไลแอนซ์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ-เจดี อลัไลแอนซ์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อนิโฟนิท จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทแวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทเอสซีบี เท็นเอกซ์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทเอส แอนด์ เจ โฮลดิง้ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (มี) 
- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
- กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี กรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทดบับลวิเอชเอ  
-  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
  บริษัทดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
-  กรรมการ บริษัทซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จ ากดั 
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-  กรรมการ บริษัทห้วยเหาะไทย จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทบี.กริม เพาวเวอร์ (ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทเก็คโค-่วนั จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทโกลว์ เหมราช วนิด์ จ ากดั 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง:  (ไมม่ี)   
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไมม่ี 

หมายเหตุ  ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ เป็นกรรมการและถือหุ้นบริษัทที่พิจารณาได้วา่อาจมีการ
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ และเป็นกรรมการบริษัทที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัเอสซีจีมลูคา่เกินกวา่ 20 ล้านบาท 
ท าให้มีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์คุณสมบตัิกรรมการอิสระที่ก าหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากนางสาวจรีพร จารุกรสกุล เป็นกรรมการใน
บริษัทดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) , บริษัทดบับลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอตุสาหกรรม 
จ ากัด และบริษัทดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จ ากัด ซึ่งมีธุรกรรมให้เช่าคลังสินค้าและนิคม
อตุสาหกรรมกบักลุม่ธุรกิจซีเมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้าง และธุรกิจเคมิคอลส์ ซึง่เป็นธุรกิจที่มีลกัษณะคล้ายกนั
กบัธุรกิจหลกัของบริษัท และมีมลูคา่เกินกวา่ 20 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 
ในสว่นท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่เกินมลูคา่ ที่ก าหนดนัน้ สามารถผอ่นผนัได้โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วเห็นว่า 
การแต่งตัง้บคุคลดังกลา่วไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระ 

ส าหรับเหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอนางสาวจรีพร จารุกรสกุล เป็นกรรมการของบริษัทนัน้ เนื่องจาก
คณะกรรมการเห็นว่านางสาวจรีพร ฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหาร
จดัการคลงัสนิค้า และ Customer Centric ที่ดีเยี่ยม รวมทัง้ความรู้ด้าน Digital Platform ซึง่จะสอดคล้องกบักล
ยทุธ์ทางธุรกิจของเอสซีจี รวมทัง้มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส
ไม่ด่างพร้อย การตัง้นางสาวจรีพรฯ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระจะเป็นประโยชน์อย่างมากกบับริษัท ในขณะที่
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหวา่งบริษัทที่นางสาวจรีพรฯ เป็นกรรมการกบัเอสซีจี ตามที่ระบไุว้ข้างต้นนัน้ เป็นรายการ
ที่ด าเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซือ้ขายต่อรองกนัตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ และเป็นไป
ตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ท าให้ไม่กระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ
แต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลกัมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นวา่การแตง่ตัง้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิ
หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดงันัน้ นางสาวจรีพร ฯ จึงถือได้ว่ามีคุณสมบตัิในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระอยา่งครบถ้วน 
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2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. พ.ท. สมชาย กาญจนมณี ไมม่ี ไมม่ี 

2. นายศภุชยั เจียรวนนท์ ไมม่ี ไมม่ี 

3. นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ ไมม่ี ไมม่ี 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในประเทศไทย* บริษัท/กิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียนใน

ไทย)* 

บริษัท/กิจการที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. พ.ท. สมชาย กาญจนมณี ไมม่ี ไมม่ี 13 แหง่ ไมม่ี 

2. นายศภุชยั เจียรวนนท์ 4 แหง่ 

- กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่  

- รองประธานกรรมการบริษัท บมจ.ซีพี ออลล์  
- รองประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
และสรรหากรรมการและกรรมการความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม และการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
บมจ.เครือเจริญโภคภณัฑ์ อาหาร 

- ประธานกรรมการ บมจ.สยามแม็คโคร 

20 แหง่ ไมม่ี 

3. นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ 3 แหง่ 

- กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี กรรมการ
กิจกรรมเพื่อสงัคม ธนาคารไทยพาณิชย์  

- ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
บมจ.ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่  

- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บมจ.ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์  

33 แหง่ มี 

* หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซ่ึงมี
คุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ 

(2 คน) 

นายศุภชัยฯ นางสาวจรีพรฯ 

การถอืหุ้นในบริษัท 

- จ านวนหุ้น 
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 
ไมม่ี 

 
ไมม่ี 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอ านาจควบคุม/

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ

บริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัท

ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็น
อิสระ (เช่น การซือ้/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) โดยระบุ
ขนาดของรายการด้วย (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
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เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

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 
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ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 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 

     


