-ร่าง-

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
1. ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563)
1.1 นายชุมพล ณ ลาเลียง
อายุ 73 ปี
เป็ นกรรมการทีม่ ีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 21 มิถนุ ายน 2562 (รวมระยะเวลาดารงตาแหน่งกรรมการและมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม
2563 เป็ นเวลา 1 ปี 6 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล University of Washington สหรัฐอเมริกา
ความรู้ / ความชานาญ / ความเชีย่ วชาญ
- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท และตลาดผูบ้ ริโภค
- ด้านการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
- ด้านการกากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน
- ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ในประเทศไทย (จานวน 1 แห่ง)
- ตัง้ แต่ 2563
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริษัทอืน่ / กิจการอืน่ (จานวน 3 แห่ง)
- ตัง้ แต่ 2560
กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จากัด
- ตัง้ แต่ 2555
กรรมการ บริษัทเคมปิ นสยาม จากัด
- ตัง้ แต่ 2553
กรรมการ บริษัทสยามสินธร จากัด
การดารงตาแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)
13

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ / หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
- 2555 – 2560 กรรมการ Kempinski International SA
- 2550 – 2559 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- 2547 – 2554 ประธานและกรรมการ Singapore Telecommunication Company Limited ประเทศสิงคโปร์
- 2548 – 2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited
- 2536 – 2548 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
- 2535 – 2548 ประธานกรรมการ บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จากัด (มหาชน)
(บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ในปั จจุบนั )
คุณสมบัตติ ้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

10/10 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
0/1 ครัง้ *
4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)

จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- ของตนเอง:
28,329 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0007)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ:
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
หมายเหตุ: *เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาที่จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 และเพื่อลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่วมประชุมตามคาแนะนาการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2563 จึงกาหนดให้กรรมการกึ่งหนึง่ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้

1.2 นายชาลี จันทนยิง่ ยง
อายุ 64 ปี
เป็ นกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 21 มิถนุ ายน 2562 (รวมระยะเวลาดารงตาแหน่งกรรมการและมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม
2563 เป็ นเวลา 1 ปี 6 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
- Master in Business Administration (Finance) Texas A&M University สหรัฐอเมริกา
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ น่ ที่ 5
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ น่ ที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
- 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 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู้ / ความชานาญ / ความเชีย่ วชาญ
- ด้านการกากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน รวมถึงกฎระเบียบ ข้อปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและสถาบันการเงิน
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) (7/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-corruption for Executive Program (ACEP) (8/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) (38/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) (21/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Boards that Make a Difference (BMD) (10/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วิทยากรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ในประเทศไทย (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่งในบริษัทอืน่ / กิจการอืน่ (จานวน 5 แห่ง)
- ตัง้ แต่ 2562
ประธานอนุกรรมการวินยั บริษัทสานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
- ตัง้ แต่ 2562
ประธานกรรมการอุทธรณ์ บริษัทตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- ตัง้ แต่ 2562
ประธานกรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตัง้ แต่ 2561
กรรมการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ตัง้ แต่ 2556
กรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย)
การดารงตาแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ / หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
- 2560 – 2563 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2560 – 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2558 – 2561 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2558 – 2561 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2552 – 2558 รองเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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คุณสมบัตติ ้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

10/10 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
0/1 ครัง้ *
8/8 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)

จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- ของตนเอง:
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ:
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
หมายเหตุ: *เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาที่จัดประชุมสามัญผูถ้ ื อ หุ้น
ประจาปี 2563 และเพื่อลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่วมประชุมตามคาแนะนาการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับ
การจัดการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2563 จึงกาหนดให้กรรมการกึ่งหนึง่ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้

1.3 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
อายุ 51 ปี
ตาแหน่ง
กรรมการ
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
1 ตุลาคม 2561 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็ นเวลา 2 ปี 3 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาโท MBA, London Business School สหราชอาณาจักร (Distinction)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Management Development Program, The Wharton School, The University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Executive Development Program, Columbia University สหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
ความรู้ / ความชานาญ / ความเชีย่ วชาญ
- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
- ด้านการกากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
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-

ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ในประเทศไทย (จานวน 1 แห่ง)
- ตัง้ แต่ 2561
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริษัทอืน่ / กิจการอืน่ (จานวน 42 แห่ง)
- ตัง้ แต่ 2563
Project Director โครงการพัฒนาระบบต้นแบบการชาระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทลั ที่ออกโดย
ธนาคารกลาง
- ตัง้ แต่ 2562
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ตัง้ แต่ 2561
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia*
- ตัง้ แต่ 2561
Authorized Representative at the Members Council, Long Son Petrochemicals
Company Limited, Vietnam
- ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเอสซีจีตามที่ได้รบั มอบหมาย (จานวน 38 แห่ง)
การดารงตาแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ / หรือตาแหน่งทีส่ าคัญ
- 2555 – 2561 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited, Vietnam
- 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited, Vietnam
คุณสมบัตติ ้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

10/10 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
1 ครัง้

จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- ของตนเอง:
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ:
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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(ไม่มี)

1.4 นายวิชาญ จิตร์ภักดี
อายุ 54 ปี
ตาแหน่ง
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
1 มิถนุ ายน 2562 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็ นเวลา 1 ปี 7 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Pulp & Paper Technology มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
- Advanced Management Program (AMP) - Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Executive Education Program – Columbia Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Management Development Program XIX – The Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Building Competitive Advantage Through Operations Program – Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT#10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ความรู้ / ความชานาญ / ความเชีย่ วชาญ
- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
- ด้านการกากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ในประเทศไทย (ไม่มี)
การดารงตาแหน่งในบริษัทอืน่ / กิจการอืน่ (จานวน 2 แห่ง)
- ตัง้ แต่ 2562 กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
- ตัง้ แต่ 2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., ประเทศอินโดนีเซีย*
การดารงตาแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ (จานวน 42 แห่ง)
- ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ที่
อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รบั มอบหมาย
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การดารงตาแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ / หรือตาแหน่งทีส่ าคัญ
- 2562
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิง้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
- 2561 – 2562 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทกลุม่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด
- 2560 – 2561 นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
- 2557 – 2562 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จากัด
- 2554 – 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
- 2554
ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดหา บริษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จากัด
- 2553 – 2554 ผูอ้ านวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
- 2550 – 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
คุณสมบัตติ ้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

10/10 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
1 ครัง้

จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- ของตนเอง:
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ของผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อ
ผู้ได้รับการเสนอชือ่

จานวนหุ้น

คิดเป็ นร้อยละของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

1. นายชุมพล

ณ ลาเลียง

28,329

0.0007

2. นายชาลี

จันทนยิ่งยง

ไม่มี

ไม่มี

3. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

ไม่มี

ไม่มี

4. นายวิชาญ

ไม่มี

ไม่มี

จิตร์ภกั ดี
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3. ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ
บริษัทจดทะเบียนอืน่ ในประเทศไทย
ผู้ได้รับการเสนอชือ่

จานวน

1. นายชุมพล ณ ลาเลียง

1 แห่ง

2. นายชาลี จันทนยิ่งยง

ไม่มี

3. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

1 แห่ง

4. นายวิชาญ จิตร์ภกั ดี

ไม่มี

ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
ไม่มี
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
ไม่มี

บริษัท/กิจการอื่น
(ทีไ่ ม่ใช่
บริษัท
จดทะเบียน
ในไทย)

บริษัท/กิจการทีอ่ าจทา
ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็ นการแข่งขัน
ทางธุรกิจของบริษัท

3 แห่ง

ไม่มี

5 แห่ง

ไม่มี

42 แห่ง

ไม่มี

44 แห่ง

ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อผู้ได้รับเสนอชือ่ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
(2 คน)
นายชุมพล ณ ลาเลียง
นายชาลี จันทนยิง่ ยง

ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุน้ ในบริษัท
- จานวนหุน้
- สัดส่วนของจานวนหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
เป็ นญาติสนิ ทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่/ผู้มีอานาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท/บริษัทย่อย
การมี ค วามสั ม พั น ธ์ใ นลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้ กั บ บริ ษั ท /
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งในปั จจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
- เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือที่ปรึกษา
กฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่
สามารถท าหน้าที่ ได้อย่างเป็ น อิ สระ (เช่ น การซื อ้ /ขาย
วัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กยู้ ืมเงินหรือการกูย้ ืมเงิน)
โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)
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28,329
0.0007%

ไม่มี
-

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่มี

ข้อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัท
หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริษัทหรือตัง้ แต่ 20
ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นีก้ ารคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ื อหุน้ ซึง่ เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่
มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกิน
ร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ทัง้ นีภ้ ายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 1-12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ น
กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ในกรณี ที่ บุคคลที่ บริษัท แต่งตัง้ ให้ดารงต าแหน่ง กรรมการอิสระเป็ น บุคคลที่ มีห รือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุร กิ จหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ตอ่ เมื่อบริษัทได้จดั ให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
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