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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

1. ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ  (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563) 

1.1 นายชุมพล ณ ล าเลียง 

อายุ 73 ปี 

เป็นกรรมการทีม่ีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ  

ต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ 
- 21 มิถนุายน 2562 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจนถงึเดือนธนัวาคม 

2563 เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน)  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรฐัอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาเครื่องกล University of Washington สหรฐัอเมริกา 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจหลกัของบริษัท ธุรกิจในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัท และตลาดผูบ้ริโภค 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภมูิภาค และการบริหารความแตกตา่งทางวฒันธรรม 
- ดา้นนวตักรรมและการบริหารองคก์รเพ่ือความยั่งยืน 
- ดา้นการก ากบัดแูลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นบญัชีและการเงิน 
- ดา้นกฎหมายธุรกิจและการลงทนุ 
- ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจ 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (จ านวน 1 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2563 รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 3 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2560 กรรมการ  บริษัททนุลดาวลัย ์จ ากดั  
- ตัง้แต ่2555 กรรมการ บริษัทเคมปินสยาม จ ากดั 
- ตัง้แต ่2553 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
-ร่าง- 
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ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือ ต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2555 – 2560 กรรมการ Kempinski International SA 
- 2550 – 2559 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
- 2547 – 2554 ประธานและกรรมการ Singapore Telecommunication Company Limited ประเทศสิงคโปร ์
- 2548 – 2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited 
- 2536 – 2548 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2535 – 2548 ประธานกรรมการ บริษัทเย่ือกระดาษสยาม จ ากดั (มหาชน)           
  (บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) ในปัจจบุนั) 

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    10/10 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  0/1 ครัง้*  
3. เขา้รว่มประชมุกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  4/4 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 
- ของตนเอง:     28,329 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0007) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 

หมายเหตุ: *เนื่องจากสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาที่จัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 และเพื่อลดความแออดัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมตามค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรบัการจดัการประชมุ สมัมนา หรอื กิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ลงวนัท่ี 
11 กมุภาพนัธ ์2563 จึงก าหนดใหก้รรมการกึ่งหนึง่เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้
 

1.2 นายชาลี จันทนยิง่ยง 

อายุ 64 ปี 

เป็นกรรมการทีม่คุีณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ  

ต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ 
- 21 มิถนุายน 2562 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจนถงึเดือนธนัวาคม 

2563 เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน)  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- Master in Business Administration (Finance) Texas A&M University สหรฐัอเมริกา 
- พาณิชยศาสตรบณัฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 5 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ท่ี 5 สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย 
- Advance Senior Executive Program (ASEP) (2006) 

SASIN GRADUATE Institute of Business Administration of Chulalongkorn University in collaboration 
with Kellogg School of management, Northwestern University, Chicago. IL ประเทศสหรฐัอเมริกา 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นการก ากบัดแูลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์
- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นกฎหมายธุรกิจและการลงทนุ รวมถงึกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบตัิตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทนุและสถาบนัการเงิน 
- ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) (7/2001) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Anti-corruption for Executive Program (ACEP) (8/2013) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) (38/2020) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) (21/2020) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Boards that Make a Difference (BMD) (10/2020) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
- วิทยากรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP)  

ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (ไมมี่) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 5 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2562  ประธานอนกุรรมการวินยั บริษัทส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั 
- ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการอทุธรณ ์บริษัทตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการอทุธรณ ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ กองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 
- ตัง้แต ่2556 กรรมการ องคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือ ต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2560 – 2563 กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- 2560 – 2561     ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- 2558 – 2561 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- 2558 – 2561 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- 2552 – 2558 รองเลขาธิการ ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท   10/10 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563   0/1 ครัง้*  
3. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
4. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 
- ของตนเอง:     (ไมม่)ี 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 

หมายเหตุ: *เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาที่จัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 และเพื่อลดความแออดัของผูเ้ขา้รว่มประชมุตามค าแนะน าการปอ้งกนัควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรบั
การจัดการประชุม สมัมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกัน ของกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสขุ ลงวนัที่ 11 
กมุภาพนัธ ์2563 จึงก าหนดใหก้รรมการกึ่งหนึง่เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี  ้

 
1.3 นายธรรมศักดิ ์เศรษฐอุดม 

อายุ 51 ปี 

ต าแหน่ง 
กรรมการ 

วันเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1 ตลุาคม 2561 (ด ารงต าแหนง่จนถงึเดือนธนัวาคม 2563 เป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาโท MBA, London Business School สหราชอาณาจกัร (Distinction) 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Management Development Program, The Wharton School, The University of Pennsylvania สหรฐัอเมริกา 
- Executive Development Program, Columbia University สหรฐัอเมริกา 
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรฐัอเมริกา 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจหลกัของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัท 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภมูิภาค และการบริหารความแตกตา่งทางวฒันธรรม  
- ดา้นนวตักรรมและการบริหารองคก์รเพ่ือความยั่งยืน  
- ดา้นการก ากบัดแูลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
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- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
- ดา้นเศรษฐกิจและการลงทนุ 
- ดา้นการตลาด บญัชี และการเงิน 
- ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
- Director Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (จ านวน 1 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2561 ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 42 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2563 Project Director โครงการพฒันาระบบตน้แบบการช าระเงินโดยใชส้กลุเงินดิจิทลัที่ออกโดย   

 ธนาคารกลาง 
- ตัง้แต ่2562 กรรมการ  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- ตัง้แต ่2561 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia* 
- ตัง้แต ่2561 Authorized Representative at the Members Council, Long Son Petrochemicals 

 Company Limited, Vietnam 
- ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษัทอื่น ๆ ท่ีอยู่นอกตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ในเอสซีจีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย (จ านวน 38 แห่ง) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2555 – 2561  General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited, Vietnam 
- 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited, Vietnam 

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    10/10 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  1 ครัง้  

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563)  
- ของตนเอง:     (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 

หมายเหต:ุ *บรษัิทจดทะเบยีนในประเทศอินโดนีเซยี 
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1.4 นายวิชาญ จิตรภ์ักด ี

อายุ 54 ปี 

ต าแหน่ง 
กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1 มิถนุายน 2562 (ด ารงต าแหน่งจนถงึเดือนธนัวาคม 2563 เป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Pulp & Paper Technology มหาวิทยาลยัโอ๊คแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์
- Advanced Management Program (AMP) - Harvard Business School ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- Executive Education Program – Columbia Business School ประเทศสหรฐัอเมริกา  
- Management Development Program XIX – The Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรฐัอเมริกา  
- Building Competitive Advantage Through Operations Program – Harvard Business School ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT#10) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู รุน่ท่ี 29 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจหลกัของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัท 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภมูิภาค และการบริหารความแตกตา่งทางวฒันธรรม  
- ดา้นนวตักรรมและการบริหารองคก์รเพ่ือความยั่งยืน  
- ดา้นการก ากบัดแูลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
- ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (ไมม่ี) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 2 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2562 กรรมการบริหาร หอการคา้ไทย 
- ตัง้แต ่2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., ประเทศอินโดนีเซีย* 

การด ารงต าแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัทเอสซีจ ีแพคเกจจิง้ (จ านวน 42 แห่ง) 
- ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ี

อยู่นอกตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2562  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิง้ บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2561 – 2562 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ ์จ ากดั 
- 2560 – 2561 นายกสมาคม สมาคมอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษไทย 
- 2557 – 2562 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จ ากดั 
- 2554 – 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส ์
- 2554 ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัหา บริษัทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จ ากดั 
- 2553 – 2554 ผูอ้  านวยการพฒันาองคก์รอย่างยั่งยืน บริษัทเอสซีจี เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
- 2550 – 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส ์

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    10/10 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  1 ครัง้  

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563)  
- ของตนเอง:  (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 

หมายเหต:ุ *บรษัิทจดทะเบยีนในประเทศอินโดนีเซยี 
  

2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่ จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

1. นายชมุพล  ณ ล าเลียง 28,329 0.0007 

2. นายชาลี  จนัทนย่ิงยง ไมม่ี ไมม่ี 

3. นายธรรมศกัดิ ์  เศรษฐอดุม ไมม่ี ไมม่ี 

4. นายวิชาญ  จิตรภ์กัดี ไมม่ี ไมม่ี 
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3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่ 

บริษัทจดทะเบียนอืน่ในประเทศไทย บริษัท/กิจการอื่น 
(ทีไ่ม่ใช่
บริษัท 

จดทะเบียน
ในไทย) 

บริษัท/กิจการทีอ่าจท า
ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชนห์รือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร 

1. นายชมุพล ณ ล าเลยีง 1 แหง่ 
 กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  

3 แหง่ ไมม่ี 

2. นายชาล ีจนัทนยิ่งยง ไมม่ี ไมม่ี 5 แหง่ ไมม่ี 

3. นายธรรมศกัดิ ์เศรษฐอดุม 1 แหง่ 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ 
บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 42 แหง่ ไมม่ี 

4. นายวชิาญ จิตรภ์กัด ี ไมม่ี ไมม่ี 44 แหง่  ไมม่ี 

4. ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ ์

รายชื่อผู้ได้รับเสนอชือ่ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ  
(2 คน) 

นายชุมพล ณ ล าเลียง นายชาลี จันทนยิง่ยง 

การถอืหุน้ในบริษัท 

- จ านวนหุน้ 
- สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 
28,329 

0.0007% 

 
ไมม่ี 
- 

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

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/   
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน    
ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือที่ปรกึษา
กฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่
สามารถท าหน้าที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย
วตัถดุิบ/สินคา้/ บริการ/ การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) 
โดยระบขุนาดของรายการดว้ย (ถา้มี) 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
 

 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
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ข้อก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 
ณ วนัที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเขม้งวดกวา่หลกัเกณฑข์อง
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบรษัิท ตอ้งเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรอื ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ  ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คูส่มรส 
พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรอื
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบั
หรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัท
หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 
ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่ เก่ียวโยงกนัโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท 
บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงิน ซึง่
ไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ไดร้บัแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบรษัิท บรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นที่
มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน
รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบรษัิทเพื่อตดัสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ ไดโ้ดยอิสระ  
10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  
11. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  
12. สามารถดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
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ทัง้นีภ้ายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิตามขอ้ 1-12 ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั 
หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสนิใจแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ไดโ้ดยไมถื่อวา่กรรมการอิสระเป็น
กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน    
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ที่ก าหนดตามขอ้ 4 หรือ ขอ้ 6  ใหบ้ริษัทไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรอืการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว ก็ตอ่เมื่อบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีความเห็นคณะกรรมการบรษัิทท่ีแสดงวา่ได้
พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แลว้ว่าการแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในหนงัสือนดัประชมุ
ผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระดว้ย  

     


