
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

และ เลขานุการบริษัท



 

 

 

 

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวมิล 
อาย ุ72 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  ประธานกรรมการ 
•  กรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  28 มีนาคม 2561 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต (การส่ือสารมวลชน)   
    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
•  ศิษยก์ารบินรุ่น น.54-16-3 โรงเรียนการบินก าแพงแสน 
•  โรงเรียนนายทหารชั้นบงัคบัฝงู รุ่นท่ี 43 
•  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นท่ี 29  
•  วทิยาลยัการทพัอากาศ รุ่นท่ี 27  
ความเช่ียวชาญ 
•  การบริหารจดัการองคก์รระดบัภูมิภาคและระดบัโลก  
•  การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
•  การต่างประเทศ  
•  กฎหมาย  
•  การตลาด  
•  การเงิน   
•  ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล (Environmental, Social &  
   Governance หรือ “ESG”) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
(ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (1) 
•  ตั้งแต่ 2561 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพ่ือสังคม 
  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (15) 
•  ตั้งแต่ 2560 ราชเลขานุการในพระองคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  
  ส านกัพระราชวงั 
•  ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ คณะกรรมการทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย ์ 

 

•  ตั้งแต่ 2561  เลขาธิการพระราชวงั 
•  ตั้งแต่ 2561  ประธานกรรมการและผูอ้  านวยการทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย ์
•  ตั้งแต่ 2561 ประธานขา้ราชบริพารในพระองค ์
•  ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษทัทุนลดาวลัย ์จ  ากดั  
  และบริษทัในเครือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
•  ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษทัสหศีนิมา จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษทัศรีพฒัน์ จ  ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษทัศรีธรณี จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษทับา้นบึงเวชกิจ จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษทัสยามสินธร จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษทัสยามไบโอไซเอนซ์ จ  ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษทัเอเพก็ซ์เซล่า จ  ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษทัดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษทัเทเวศประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ  
•  2548 - 2559 ราชเลขานุการในพระองคส์มเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ  
   สยามมกุฎราชกุมาร  
•  2548 - 2559 กองกิจการในพระองคส์มเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ  
 สยามมกุฎราชกุมาร 
•  2548 - 2559 รองเลขาธิการพระราชวงั ส านกัพระราชวงั  
•  2552 - 2556  กรรมการบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 
•  ของตนเอง:  (ไม่มี)     
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 
•  สนับสนุนและให้ค  าปรึกษาดา้นนวตักรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า 
บริการและการพฒันางานวจิยัของทุกธุรกิจในเอสซีจี 
 



 

 

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (1) 
•  Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (4) 
•  ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษทัสยามสินธร จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษทัเคมปินสยาม จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2560 กรรมการและท่ีปรึกษา บริษทัทุนลดาวลัย ์จ  ากดั  
•  ตั้งแต่ 2564 ประธานกรรมการ บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2536 - 2548 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
•  2547 - 2554 ประธานกรรมการ Singapore Telecommunication  
  Company Limited ประเทศสิงคโปร์ 
•  2548 - 2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited 
•  2550 - 2559 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 
•  2555 - 2560 กรรมการ Kempinski International SA 
•  2562 - 2564 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
  บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง: 201,000 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.0168)  
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 
•   สนับสนุนและให้ค  าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชม
นิทรรศการสินคา้ บริการและการพฒันางานวจิยัของทุกธุรกิจ 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  แพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 
•  ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (การบริหารการศึกษา) 
 มหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ 
•  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (การพฒันาทรัพยากรมนุษย)์  
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

นายชุมพล ณ ล าเลยีง 
อาย ุ74 ปี 
เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเกษม วฒันชัย 
อาย ุ80 ปี 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  รองประธานกรรมการ  
•  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  2536 - 2548 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี 
•  ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2535 กรรมการ 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 
•  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล University of Washington  
 สหรัฐอเมริกา 
ความเช่ียวชาญ 
•  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัของเอสซีจี  
•  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืนๆ 
•  การบริหารจดัการองคก์รระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 
•  เศรษฐกิจและการลงทุน 
•  การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
•  การต่างประเทศ 
•  การบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ (Crisis Management) 
•  กฎหมาย 
•  การตลาด 
•  ความเช่ียวชาญดา้นตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ (Market Insight) 
•  บญัชี / Financial Literacy 
•  การเงิน 
•  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
•  การบริหารจดัการทุนมนุษย ์(Human Capital Management) 
•  ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล (Environmental, Social &  
 Governance หรือ “ESG”) 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการ  
•  ประธานกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  28 มีนาคม 2561 

 



 

 

 

 

พนัต ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม 
อาย ุ63 ปี 

 
 

 

 

•  ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (การบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยัคริสเตียน 
•  ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (การบริหารการศึกษา) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
•  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
•  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการการจดัการ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์   
•  แพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยันเรศวร  
•  ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
•  รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  
•  ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (บริหารการศึกษา) สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ 
•  การศึกษาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
•  ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (การบริหารการศึกษา)   
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
•  การศึกษาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (สาขาวชิาการบริหารการศึกษา)  
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
•  ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (พฒันศาสตร์) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
•  ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัมหิดล  
•  วฒิุบตัรสาขาอายุรศาสตร์ โรคหวัใจและหลอดเลือด มหาวทิยาลยัชิคาโก   
•  วฒิุบตัรสาขาอายรุศาสตร์ มหาวทิยาลยัชิคาโก    
•  แพทยศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) คณะแพทยศาสตร์  
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
•  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 36 
ความเช่ียวชาญ 
•  การบริหารจดัการองคก์รระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 
•  การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
•  การต่างประเทศ 
•  การบริหารจดัการทุนมนุษย ์(Human Capital Management)  
•  ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล (Environmental, Social &  
 Governance หรือ “ESG”) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (1) 
•  Director Accreditation Program (DAP) 164/2019  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (10) 
•  ตั้งแต่ 2546 นายกสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
•  ตั้งแต่ 2547 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอานนัทมหิดล 

•  ตั้งแต่ 2552 กรรมการทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย ์
•  ตั้งแต่ 2553 ประธานแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานนัทมหิดล 
•  ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม 
•  ตั้งแต่ 2558 ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย ์
•  ตั้งแต่ 2559 องคมนตรีในรัชสมยัสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู (รัชกาลท่ี 10) 
•  ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการ 
  สารานุกรมส าหรับเยาวชนในพระบาทสมเดจ็ 
  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
  มหาราช บรมนาถบพิตร 
•  ตั้งแต่ 2561 รองประธานมูลนิธิพระดาบส 
•  ตั้งแต่ 2561 รองประธานโครงการทุนเล่าเรียนหลวง 
  ส านกัพระสงฆไ์ทย 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ  
•  2532 - 2535  อธิการบดีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
•  2534 สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  
•  2537  ปลดัทบวงมหาวทิยาลยั  
•  2539 - 2542 สมาชิกวฒิุสภา   
•  2540  อธิการบดีมหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
•  2544  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
•  2544 - 2559 องคมนตรีในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ 
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) 
•  2546  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส 
•  2548  ประธานมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง 
•  2553 ประธานกรรมการมูลนิธิแพทยอ์าสาสมเดจ็ 
  พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  
•  2557 - 2562 ประธานมูลนิธิยวุสถิรคุณ  
•  2559  นายกสภามหาวทิยาลยัมหิดล 
•  2559 ประธานกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
•  2560 ประธานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆไ์ทย 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง: (ไม่มี)     
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 
•  สนับสนุนและให้ค  าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยี่ยมชม
นิทรรศการสินคา้ บริการและการพฒันางานวจิยัของทุกธุรกิจ 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการ 
•  กรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  25 เมษายน 2561 

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



 

 

 

 
นางธาริษา วฒันเกส 
อาย ุ72 ปี 
เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเช่ียวชาญ 
•  การบริหารจดัการองคก์รระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 
•  การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
•  การต่างประเทศ  
•  กฎหมาย 
•  การเงิน 
•  ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล (Environmental, Social &  

Governance หรือ “ESG”) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (1) 
•  ตั้งแต่ 2561 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพ่ือสังคม 
  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (14) 
•  ตั้งแต่ 2560 รองเลขาธิการพระราชวงั ส านกัพระราชวงั 
•  ตั้งแต่ 2560 ผูอ้  านวยการพระคลงัขา้งท่ี 
•  ตั้งแต่ 2561  รองผูอ้  านวยการอาวโุสทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย  ์
•  ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษทัทุนลดาวลัย ์จ  ากดั  
  และบริษทัในเครือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

•  ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษทัสุวรรณชาด จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษทัสหศีนิมา จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษทัศรีพฒัน์ จ  ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษทัศรีธรณี จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษทับา้นบึงเวชกิจ จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษทัสยามสินธร จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษทัสยามไบโอไซเอนซ์ จ  ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษทัเอเพก็ซ์เซล่า จ  ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษทัดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษทัเทเวศประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2540 - 2559    รอง หน. ฝ่ายท่ีประทบั กองกิจการในพระองค ์904 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง:  (ไม่มี)     
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 
การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 
•  สนับสนุนและให้ค  าปรึกษาดา้นนวตักรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการ
สินคา้ บริการและการพฒันางานวิจยัของทุกธุรกิจ 
 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการ  
•  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
•  กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  27 มีนาคม 2556 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม  
•  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์กิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัเคโอะ ประเทศญ่ีปุ่น 
•  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัวอชิงตนั สหรัฐอเมริกา 
•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น  
•  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น 
•  Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 
ความเช่ียวชาญ 
•  การบริหารจดัการองคก์รระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 
•  เศรษฐกิจและการลงทุน 
•  การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
•  การบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ (Crisis Management) 
•  บญัชี / Financial Literacy 
•  การเงิน  
•  Business Continuity Plan  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (3) 
•  Director Certification Program (DCP) 4/2000  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Driving Company Success with IT Governance (ITG) 3/2016  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 13/2020  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (12) 
•  ตั้งแต่ 2549 กรรมการ สถาบนัป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
•  ตั้งแต่ 2549 กรรมการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย  
  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
•  ตั้งแต่ 2553 กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถมัภ ์ 
  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
•  ตั้งแต่ 2554 กรรมการ มูลนิธิหวัใจแห่งประเทศไทย ในพระบรม 
  ราชูปถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
•  ตั้งแต่ 2554 กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย 
  ในการต่อตา้นการทุจริต 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกานต์ ตระกลูฮุน 
อาย ุ66 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  ตั้งแต่ 2556 ท่ีปรึกษาอาวโุส, Advisory Board, Central Banking  
   Publication, U.K. 
•  ตั้งแต่ 2558 ประธาน มูลนิธิสายเดก็ 1387 
•  ตั้งแต่ 2559 กรรมการ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  ตั้งแต่ 2559 อุปนายก สมาคมไทย-ญ่ีปุ่น 
•  ตั้งแต่ 2560 กรรมการ Mitsubishi UFJ Financial Group 
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการ สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  
•  ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพฒันา 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2549 - 2553 ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย  
•  2549 - 2552 ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 
•  2549 - 2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
•  2549 - 2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน 
•  2549 - 2553 ประธานคณะกรรมการระบบการช าระเงิน 
•  2549 - 2553 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 
  และสังคมแห่งชาติ  
•  2549 - 2553 กรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
•  2549 - 2553 กรรมการ คณะกรรมการบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
•  2549 - 2560 กรรมการ คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม 
  การประกอบธุรกิจประกนัภยั 
•  2554 ผูท้รงคุณวฒิุในการประเมินภาคสถาบนัการเงินของ 
  กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ 

•  2554 - 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
  คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
•  2554 - 2560 Member, APD Advisory Group, Asia Pacific Department,  
  IMF, Washington, D.C. 
•  2555 - 2560 กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra 
•  2555 - 2556 Member, International Advisory Panel, State Bank of 

Vietnam, Vietnam 
•  2556 - 2556 Member, World Bank-IMF Joint Committee on Remuneration  
  of Executive Directors and Alternates  
•  2556 - 2557 Associate, Alliance for Financial Inclusion, Thailand 
•  2556 - 2561 Senior Advisor, Promontory Financial Group, Washington,  
   D.C., U.S.A. 
•  2558 - 2558 Short-Term Consultant, World Bank Independent  
   Evaluation Group  
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 
•  ของตนเอง: (ไม่มี)   
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: 41,900 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.0035) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 
•   สนับสนุนและให้ค  าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชม
นิทรรศการสินคา้ บริการและการพฒันางานวจิยัของทุกธุรกิจ 
 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการ 
•  กรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  2548 - 2558  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี 
•  ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2548 กรรมการ 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม  
•  วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ   
 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิต มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 
•  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 
•  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School  
 สหรัฐอเมริกา 

ความเช่ียวชาญ 
•  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัของเอสซีจี  
•  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืนๆ 
•  การบริหารจดัการองคก์รระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 
•  เศรษฐกิจและการลงทุน 
•  การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
•  การต่างประเทศ 
•  การบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ (Crisis Management) 
•  การตลาด 
•  ความเช่ียวชาญดา้นตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ (Market Insight) 
•  บญัชี / Financial Literacy  
•  การเงิน 
•  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
•  การบริหารจดัการทุนมนุษย ์(Human Capital Management) 
•  ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล (Environmental, Social &  
 Governance หรือ “ESG”) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  (2) 
•  Director Certification Program (DCP) 29/2003  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Ethical Leadership (ELP) 24/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (4) 
•  ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการการพัฒนาความเป็นผู ้น าและก าหนด
ค่าตอบแทน บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั (มหาชน) 

•  ตั้งแต่ 2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  
 และบรรษทัภิบาล กรรมการบริหาร 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 
•  ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพฒันา 
 ความเป็นผูน้ าและก าหนดค่าตอบแทน   
 กรรมการสรรหาและก ากบัดูแลกิจการ  
 กรรมการทบทวนกลยทุธ์และโครงสร้างองคก์ร 
 กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพฒันาอยา่ง 
 ยัง่ยนื กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษทั 
 อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน)  
•  ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (18) 
•  ตั้งแต่ 2556 ท่ีปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
•  ตั้งแต่ 2556 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ สมาคมวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
  แห่งประเทศไทย  
•  ตั้งแต่ 2556 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวทิยาลยัมหิดล  
•  ตั้งแต่ 2556 คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนก 
  วศิวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานนัทมหิดล  
•  ตั้งแต่ 2556 กรรมการ คณะกรรมการท่ีปรึกษาสถาบนับณัฑิต 
  บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
•  ตั้งแต่ 2558 กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการกลุ่มบริการทาง 
  การแพทย ์สภากาชาดไทย  
•  ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ  
•  ตั้งแต่ 2561 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
•  ตั้งแต่ 2562 ท่ีปรึกษาทรงคุณวฒิุ การจดัท าร่างกรอบนโยบาย 

ยทุธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจดัสรรและบริหาร 
 งบประมาณดา้นวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

ส านกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์  
วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

•  ตั้งแต่ 2562 ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการ
ปฎิบติังานของเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

•  ตั้งแต่ 2562 ท่ีปรึกษา คณะกรรมการก ากบัโครงการขบัเคล่ือน 
  การปฎิรูประบบบริหารจดัการดา้นอุดมศึกษา  
  วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
•  ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  การสนบัสนุนวทิยาศาสตร์ การวจิยัและนวตักรรม 
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษทัเอสซีบี เทน็เอกซ์ จ  ากดั 
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
  ดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน 
 

•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการสภานโยบายผูท้รงคุณวฒิุในสภานโยบาย 
  การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเร่ือง  
  ดา้นการส่งเสริมระบบนิเวศนวตักรรม และการ 
  พฒันาปรับปรุงกฏหมาย กฎและระเบียบ 
•  ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา  
  ค่าตอบแทน บรรษทัภิบาล และกรรมการบริหาร  
  บริษทัเอสซีบี เอกซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2548-2558 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
•  2552-2554 กรรมการ Kubota Corporation (Japan) 
•  2554-2562 Global Advisor, Kubota Corporation (Japan) 
•  2556-2559 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  
 เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ  
•  2556-2558 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
•  2557-2561 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการ 
 แข่งขนัของประเทศ  
•  2558 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาระบบนวตักรรมของประเทศ  
•  2558-2561 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งชาติ 
•  2558-2562 หวัหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ  
 การยกระดบันวตักรรมและ Digitalization 
•  2558-2562 หวัหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ  
  การปรับแกก้ฎหมายและกลไกภาครัฐ  
•  2558-2562 คณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ การศึกษาพ้ืนฐานและการพฒันาผูน้ า  
•  2558-2562 Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc. 
•  2559-2561      กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการเมืองนวตักรรมอาหาร  
•  2559-2561 กรรมการ คณะกรรมการกลัน่กรองโครงการตามแนวการ 
 สร้างความเขม้แขง็และยัง่ยนืใหก้บัเศรษฐกิจภายในประเทศ  
•  2560-2561 ท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์  
•  2560-2561 คณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการตามแผนพฒันาภาค  
 ในคณะกรรมการพิจารณาการจดัท างบประมาณ 

ในลกัษณะบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์แผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเขม้แขง็และยัง่ยนืใหก้บัเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พศ. 2561   

•  2560-2561 คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวตักรรมดิจิทลั 
•  2560-2561 กรรมการ สภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ  
•  2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการก ากบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 
•  2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายกาารพฒันาระเบียง 
 เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  
•  2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพือ่รองรับ 
 การปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0  
•  2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน  
•  2561-2562 คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
•  2561-2562 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา 
 พิเศษภาคตะวนัออก  
•  2561-2562 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการขบัเคล่ือนและ 
 ประสานงานการลงทุน 
•  2561-2562 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการ Innovation Hubs  
  เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวตักรรมของประเทศ 
  ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
    
 



 

 

 

 

 

 

 

นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
อาย ุ69 ปี 
เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วนัท่ี 26 สิงหาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง:  (ไม่มี)   
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี) 
 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 
•  สนบัสนุนและใหค้ าปรึกษาดา้นนวตักรรมจากการเยีย่มชมนิทรรศการสินคา้ 
บริการและการพฒันางานวิจยัของทุกธุรกิจ 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการ 
•  ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
•  กรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  26 สิงหาคม 2560 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา 
•  Master in Business Administration, Harvard University,  
 Massachusetts สหรัฐอเมริกา 
•  Master of Engineering in Industrial Engineering and Management,  
 Asian Institute of Technology ประเทศไทย 
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  
 (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
•  เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
•  ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  
 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
•  เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
ความเช่ียวชาญ 
•  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืนๆ 
•  การบริหารจดัการองคก์รระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 
•  เศรษฐกิจและการลงทุน 
•  การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
•  การบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ (Crisis Management) 
•  ดา้นการตลาด  
•  บญัชี / Financial Literacy 
•  การเงิน 
•  การบริหารจดัการทุนมนุษย ์(Human Capital Management) 
•  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล (Environmental,  
 Social & Governance หรือ “ESG”) 
•  กฎระเบียบดา้นการเงิน (Financial Regulation) 
•  ธุรกิจคา้ปลีก (Retailing) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  (5) 
•  The Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Director Certification Program (DCP) 21/2002  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (3) 
•  ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษทัพฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั  
  (มหาชน) (เป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 2559) 
•  ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษทัเซ็นทรัล รีเทล 
 คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
•  ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (15) 
•  ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
•  ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการบริษทัตลาดสัญญาซ้ือขาย 
 ล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
•  ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน 
•  ตั้งแต่ 2564 กรรมการอ านวยการวชิราวธุวทิยาลยั 
•  ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 
•  ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษทัสยามสินธร จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษทัทุนลดาวลัย ์จ  ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอ 
 ภาคทางการศึกษา 
•  ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการบริหารจดัการทรัพยสิ์น วชิราวธุวทิยาลยั 
•  ตั้งแต่ 2560 กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆไ์ทย 
•  ตั้งแต่ 2560 Chairman of the Board of Directors, Thailand  
 Development Research Institute (TDRI) 
•  ตั้งแต่ 2559 ท่ีปรึกษาอาวโุส กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล 
•  ตั้งแต่ 2559 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการจดัการทรัพยสิ์น  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  ตั้งแต่ 2558 ท่ีปรึกษา ส านกังานทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย ์
•  ตั้งแต่ 2541 กรรมการ และกรรมการบริหารสภากาชาดไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพสุ เดชะรินทร์ 
อาย ุ53 ปี 
เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2542 - 2546 เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
  และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
•  2547 - 2553 กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
•  2553 - 2558 ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย 
•  2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
•  2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถ 
  ในการแข่งขนัของประเทศ 
•  2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตแห่งชาติ 
•  2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัการจดัซ้ือ 
  จดัจา้งของหน่วยงานรัฐ 

•  2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
•  2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นเศรษฐกิจ 
•  2561 - 2563 ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง:  (ไม่มี)     
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 
การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 
•   สนับสนุนและให้ค  าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชม
นิทรรศการสินคา้ บริการและการพฒันางานวจิยัของทุกธุรกิจ 
 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการ 
•  กรรมการตรวจสอบ 
•  กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  27 มีนาคม 2562 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management of  
 Technology School of Management สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT) 
•  ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), University  
 of Colorado (Boulder) สหรัฐอเมริกา 
•  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการทัว่ไป)  
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ความเช่ียวชาญ 
•  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืนๆ 
•  การบริหารจดัการองคก์รระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 
•  เศรษฐกิจและการลงทุน 
•  การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
•  การตลาด 
•  บญัชี / Financial Literacy 
•  การบริหารจดัการทุนมนุษย ์(Human Capital Management) 
•  ความรู้ความช านาญหรือประสบการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และการก ากบัดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) 

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (7) 
•  Director Accreditation Program (DAP) 121/2015  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

•  Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 3 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
•  Leadership Development Program (LDP) รุ่นท่ี 6 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
•  Directors Certification Program (DCP) 280/2019  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

•  Audit Committee Forum 1/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2020  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Ethical Leadership (ELP) 23/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) 
•  ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทัไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
•  ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
  ก ากบัความเส่ียง ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (6) 
•  ตั้งแต่ 2536 อาจารยป์ระจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ บริษทัอกัษรเอด็ดูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
•  ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทัวอริกซ์ สปอร์ต จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2561 บริษทัเดชะรินทร์ (2018) จ  ากดั 
•  ตั้งแต่ 2564 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ องคก์ารพิพิธภณัฑ ์
  วทิยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา 
  วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  
•  ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางพรรณสิรี อมาตยกลุ 
อาย ุ51 ปี 
เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ  
•  2547 - 2554 ผูช่้วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  2550 - 2554 หวัหนา้ภาควชิาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ 
  และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  2557 - 2561 กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ  
  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
•  2554 - 2562 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  2559 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

 บริษทักรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 
•  2560 - 2563 กรรมการสถานสอนภาษาเอยเูอ 
 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง: (ไม่มี)     
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)   

                 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 
•   สนับสนุนและให้ค  าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ ยมชม
นิทรรศการสินคา้ บริการและการพฒันางานวจิยัของทุกธุรกิจ 
 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการอิสระ 
•  กรรมการตรวจสอบ 
•  กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  27 มีนาคม 2562 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาโท Master of Business Administration, UCLA Anderson  

School of Management, University of California สหรัฐอเมริกา 
•  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ความเช่ียวชาญ    
•  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืนๆ 
•  การบริหารจดัการองคก์รระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 
•  เศรษฐกิจและการลงทุน 
•  การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
•  การต่างประเทศ 
•  การบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ (Crisis Management) 
•  การตลาด  
•  บญัชี หรือ Financial Literacy 
•  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
•  การปฏิรูปองคก์ร (Organization Transformation) 
•  Digital Transformation   
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (2) 
•  Director Certification Program (DCP) 99/2008  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 40/2021 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (3) 
•  ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ บริษทัไทยวา จ ากดั (มหาชน) 
•  ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
•  ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ บริษทัไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (1) 
•  ตั้งแต่ 2556 กรรมการ คณะกรรมการสมาคมการจดัการธุรกิจ 
 แห่งประเทศไทย (TMA) 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2554 - 2561 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัไอบีเอม็ประเทศไทย จ ากดั 
•  2559 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการหอการคา้อเมริกนั  
 The American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM)  
•  2560 - 2561 กรรมการ คณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูป 
 เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย THAILAND 4.0 
•  2561 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิวจิยัเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ (รางวลัเจา้ฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ) 
•  2561 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ 
  และสังคมแห่งชาติ 
•  2562 – 2564 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่  
   และลูกคา้คอมเมอร์เชียล ไอบีเอม็ ภูมิภาคอาเซียน 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง:  (ไม่มี)     
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 
การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 
•  สนบัสนุนและใหค้ าปรึกษาดา้นนวตักรรมจากการเยีย่มชมนิทรรศการ 
สินคา้ บริการและการพฒันางานวิจยัของทุกธุรกิจ 



 

 

 

นายชลณัฐ ญาณารณพ 
อาย ุ62 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการ 
•  กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  8 มิถุนายน 2563 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  Master of Chemical Engineering, Imperial College London ประเทศองักฤษ 
•  Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  
 Salford University, Manchester ประเทศองักฤษ 
•  Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา  
•  Inno-Leadership Program, INSEAD 
•  Chairman’s Role: Energy Literacy for the world, TEA 5, สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
•  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 16   
•  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 5 
ความเช่ียวชาญ 
•  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัของเอสซีจี  
•  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืน ๆ 
•  การบริหารจดัการองคก์รระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 
•  เศรษฐกิจและการลงทุน  
•  การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
•  การต่างประเทศ 
•  การบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ 
•  การตลาด  
•  ความเช่ียวชาญดา้นตลาดในประเทศหรือต่างประเทศ 
•  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
•  การบริหารจดัการทุนมนุษย ์(Human Capital Management) 
•  ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล (Environmental, Social &  
 Governance หรือ “ESG”) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (2) 
•  Director Accreditation Program (DAP) 39/2005  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (1) 
•  ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง  
  จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (7) 
•  ตั้งแต่ 2552 ท่ีปรึกษาสมาคมวศิวกรรมเคมีและเคมีประยกุตแ์ห่งประเทศไทย 
•  ตั้งแต่ 2558 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี 
•  ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษทัเอเพก็ซ์เซล่า จ  ากดั 
•  ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษทัสยามไบโอไซเอนซ์ จ  ากดั 
•  ตั้งแต่ 2559 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคมี 
  และปิโตรเคมี วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
  ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) 
•  ตั้งแต่ 2564 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
•  ตั้งแต่ 2564 กรรมการในคณะกรรมการขบัเคล่ือนโครงการ 
  ยทุศาสตร์และการยา้ยโรงงานผลิตชีววตัถุ และยา 
  ปราศจากเช้ือ สภากาชาดไทย 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ  
•  2548 - 2553 กรรมการบริษทัปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
•  2548 - 2562 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 
•  2549 - 2563 กรรมการ บริษทักรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั   
•  2549 - 2563 กรรมการ บริษทับีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั  
•  2549 กรรมการอ านวยการสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
•  2550 - 2551 นายกสมาคมวศิวกรรมเคมีและเคมีประยกุตแ์ห่งประเทศไทย 
•  2551  กรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd.   
•  2554 - 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia* 
•  2556 - 2558 นายกสมาคมเพ่ือนชุมชน 
•  2557 - 2563 กรรมการ SENFI Norway AS (Norner Holding AS) 
•  2558 - 2559 อุปนายกสมาคมเพ่ือนชุมชน 
•  2558 - 2562 กรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
•  2560 - 2562 รองผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี 
•  2560 - 2563 กรรมการ SENFI UK Limited 
•  2561 - 2563 กรรมการ SENFI Swiss GmbH 
หมายเหตุ: *บริษทัจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง: 18,500 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.0015) 
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี) 
การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 
•   สนับสนุนและให้ค  าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชม
นิทรรศการสินคา้ บริการและการพฒันางานวจิยัของทุกธุรกิจ 



 

 

 

นายฐาปน สิริวฒันภักด ี
อาย ุ47 ปี 
เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการอิสระ 
•  กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  8 มิถุนายน 2563 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สถาบนับณัฑิต 
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

•  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการบริหารทัว่ไป  
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
•  ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  
 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
•  ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการพฒันาชุมชน  
 มหาวทิยาลยัราชภฎั เชียงใหม่ 
•  ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการโรงแรม  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  
•  ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
•  ปริญญาวทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการจดัการ 
 โลจิสติกส์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
•  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  
 มหาวทิยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 
•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวทิยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 
ความเช่ียวชาญ 
•  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืน ๆ 
•  การบริหารจดัการองคก์รระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 
•  เศรษฐกิจและการลงทุน  
•  การบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ 
•  การตลาด  
•  ความเช่ียวชาญดา้นตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
•  การเงิน 
•  การบริหารจดัการทุนมนุษย ์(Human Capital Management) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (1) 
•  Director Accreditation Program (DAP) 2547  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (4) 
•  ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
   และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
   บริษทัยนิูเวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
•  ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
 บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
•  ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภิบาล  
   บริษทัเครือไทย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

•  ปัจจุบนั รองประธานกรรมการคนท่ี 3 ประธานคณะกรรมการบริหาร  
   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร 
   ความยัง่ยนืและความเส่ียง บริษทัเสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (จ านวน 12 กลุ่มธุรกิจ) 
•  ปัจจุบนั กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ กรรมการบริหาร  
   และกรรมการบริหารความยัง่ยนืและความเส่ียง 
   บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)* 
•  ปัจจุบนั กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา  
   กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหาร 
   ความยัง่ยนืและความเส่ียง Fraser and Neave, Limited* 
•  ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ Times Publishing Limited 
•  ปัจจุบนั กรรมการ กลุ่มบริษทัไทยเบฟเวอเรจ (63 บริษทั) 
•  ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษทัอาคเนย ์(3 บริษทั) 
•  ปัจจุบนั กรรมการ กลุ่มบริษทัทีซีซี (19 บริษทั) 
•  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัประชารัฐรักสามคัคี วสิาหกิจ 
   เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากดั 
หมายเหต:ุ *บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอนัมีสภาพอย่างเดยีวกนั 
และเป็นการแข่งขันกบักจิการของบริษัท (จ านวน 2 แห่ง) 
•  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัจรัญธุรกิจ 52 จ  ากดั 
•  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากดั 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ   
•  2544 - 2560 กรรมการ บริษทัเบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
•  2546 - 2551 กรรมการ รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  
   บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
•  2547 - 2561 รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษทัสุรากระทิงแดง 
•  2549 - 2563 รองประธานกรรมการ บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
•  2550 - 2558 รองประธานกรรมการ บริษทัอาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 
•  2554 - 2563 ประธานกรรมการบริหาร บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
•  2556 - 2563 กรรมการ บริษทัแผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี  
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
•  2558 - 2563 กรรมการ บริษทัทีซีซี โฮลด้ิง (2519) จ  ากดั 
•  2560 - 2563 กรรมการ บริษทัจีเอม็เอม็ แชนแนล โฮลด้ิง จ ากดั 
•  2560 - 2562 ประธานกรรมการบริหาร บริษทัจีเอม็เอม็ แชนแนล โฮลด้ิง จ ากดั 
•  2562 - 2563 ประธานกรรมการ บริษทัจีเอม็เอม็ แชนแนล โฮลด้ิง จ ากดั 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 
•  ของตนเอง: (ไม่มี)   
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 
•   สนับสนุนและให้ค  าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชม
นิทรรศการสินคา้ บริการและการพฒันางานวจิยัของทุกธุรกิจ 



 

 

 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 
อาย ุ58 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 

•  กรรมการ 
•  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี 
•  กรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  25 มีนาคม 2558 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 
•  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ University of Texas  
 (Arlington) สหรัฐอเมริกา 
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ความเช่ียวชาญ 
•  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัของเอสซีจี 
•  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืนๆ  
•  การบริหารจดัการองคก์รระดบัภูมิภาคและระดบัโลก   
•  เศรษฐกิจและการลงทุน  
•  การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision)  
•  การต่างประเทศ 
•  การบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ (Crisis Management) 
•  การตลาด 
•  ความเช่ียวชาญดา้นตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ (Market Insight) 
•  บญัชี / Financial Literacy 
•  การเงิน 
•  การบริหารจดัการทุนมนุษย ์(Human Capital Management) 
•  ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล (Environmental, Social &  
 Governance หรือ “ESG”) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  (1) 
•  Director Accreditation Program (DAP) 2004  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (22) 
•  ตั้งแต่ 2558 คณะกรรมการอ านวยการจดัหาทุน อาคารนวมินทรบพิตร  
  84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
  มหาวทิยาลยัมหิดล  
•  ตั้งแต่ 2558 ท่ีปรึกษา สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
  ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วปอ.) 
 

•  ตั้งแต่ 2558 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการพฒันา 
  วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีห่งชาติ (กวทช.) 
•  ตั้งแต่ 2559 กรรมการเตรียมการดา้นดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
•  ตั้งแต่ 2559 หวัหนา้ทีมภาคเอกชน คณะท างานร่วมรัฐ-เอกชน- 
  ประชาชน (ประชารัฐ) ภายใตค้ณะกรรมการภาครัฐ 
  และเอกชนเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ E2  
  การยกระดบัคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) 
•  ตั้งแต่ 2559 Council Member, World Business Council for  
   Sustainable Development 
•  ตั้งแต่ 2559 Member, Asia Business Council  
•  ตั้งแต่ 2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานนัทมหิดล 
•  ตั้งแต่ 2559 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี 
•  ตั้งแต่ 2560 อนุกรรมการการพฒันาระบบราชการ เก่ียวกบัการ 
   ขบัเคล่ือนระบบราชการ 4.0 ส านกันายกรัฐมนตรี 
•  ตั้งแต่ 2560 กรรมการบริหารสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
•  ตั้งแต่ 2561 คณะกรรมการพฒันานวตักรรมการบริหารจดัการ 
   สถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรองรับการ 
   ขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0 
•  ตั้งแต่ 2561 กรรมการมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั  
   ในพระอุปถมัภส์มเดจ็พระเจา้ภคินีเธอ 
   เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี 
•  ตั้งแต่ 2561 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม  
   มูลนิธิรางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหาจกัรี 
•  ตั้งแต่ 2561 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
•  ตั้งแต่ 2562 คณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการอุดมศึกษา  
   วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  
•  ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการพฒันาระบบราชการเก่ียวกบัการ 
   ขบัเคล่ือนระบบราชการเพื่อนาคต 
•  ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงาน 
   เพื่อการพฒันา ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยแีห่งชาติ 
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการปฎิรูปประเทศดา้นท่ี 13: วฒันธรรม กีฬา  
    แรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
    กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
•  ตั้งแต่ 2564 กรรมการอ านวยการสถานบริบาลผูสู้งอายรุามาธิบดี 
•  ตั้งแต่ 2564 อนุกรรมการนโยบายและยทุธศาสตร์ของส านกังาน 
    พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ  
•  ตั้งแต่ 2564 อนุกรรมการบูรณะพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด ารงต าแหน่งอ่ืนในเอสซีจี 
•  ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการในบริษทัยอ่ยของเอสซีจีท่ีอยูน่อก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 7 บริษทั 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2554 - 2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
   บริษทัไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
•  2554 - 2558 ประธานกรรมการ บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน)  
•  2554 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน)  
 ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็นบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
•  2555 - 2558 กรรมการ บริษทัไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 
•  2556 - 2557 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการกองทุน 
   บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 
•  2556 - 2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง กองทุน 
   บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 
•  2556 - 2558 กรรมการบริหารโครงการวจิยัท่ีมุ่งผลกระทบเชิง 
  เศรษฐกิจระดบัพนัลา้นบาท ส านกังานพฒันา 
  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)  
 
 

•  2558 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
•  2560 - 2561  กรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรับรองการ 
  ปรับเปล่ียนตามนโยบาย THAILAND 4.0  
•  2560 - 2562 ท่ีปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   ในพระบรมราชูปถมัภ ์
•  2560 - 2564 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นจิตวทิยาองคก์าร  
   คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
•  2561 - 2562 ท่ีปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าวศิวกรรมศาสตร์ 
   แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)      
•  ของตนเอง: 30,000 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.0025)  
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 
•   สนับสนุนและให้ค  าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชม
นิทรรศการสินคา้ บริการและการพฒันางานวจิยัของทุกธุรกิจ 
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ธุรกิจซเีมนตแ์ละผลิตภัณฑก่์อสร้าง X ประธานกรรมการ
บริษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

1 บรษัิทเอสซีจี ซิเมนต ์จ  ากดั X / กรรมการ
2 บรษัิทผลิตภณัฑแ์ละวตัถกุ่อสรา้ง จ  ากดั X // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
3 บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ากดั /// กรรมการผูจ้ดัการ
4 บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย (ทา่หลวง) จ ากดั
5 บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย (ทุง่สง) จ ากดั
6 บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย (ล าปาง) จ ากดั
7 Khammouane Cement Co., Ltd.
8 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ จ ากดั
9 บรษัิทอีโค ่แพลนท ์เซอรว์ิสเซส จ ากดั

10 บรษัิทเอสซีไอ โค ่เซอรว์ิสเซส 
11 บรษัิทคิวมิกซซ์พัพลาย จ ากดั
12 บรษัิทศิลาไทยสงวน (2540) จ ากดั
13 บรษัิทศิลาสานนท ์จ  ากดั
14 PT SCG Pipe and Precast Indonesia 
15 PT Semen Lebak
16 PT SCG Readymix Indonesia
17 PT CPAC Surabaya
18 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
19 SCG Cement-Building Materials Vietnam Limited Liability Company
20 Vietnam Construction Materials Joint Stock Company
21 Song Gianh Cement Joint Stock Company
22 Mien Trung Cement One Member Company Limited
23 Danang Cement One Member Company Limited
24 Phu Yen Cosevco Cement Company Limited
25 บรษัิทซีแพคคอนสตรคัชั่นโซลชูั่น จ  ากดั
26 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก์่อสรา้ง จ  ากดั X
27 บรษัิทยิปซมัซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
28 บรษัิทเอ็มอารซี์ รูฟฟ่ิง จ  ากดั
29 บรษัิทเซรามิคซิเมนตไ์ทย จ ากดั X
30  Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
31 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. 
32 บรษัิทกระเบือ้งกระดาษไทย จ ากดั X
33 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุป๊ จ  ากดั
34 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จ ากดั
35 บรษัิทสยามไฟเบอรก์ลาส จ ากดั
36 บรษัิทเอสซีจี รูฟฟ่ิง จ  ากดั
37 SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
38 SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.      
39 SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.
40 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia
41 บรษัิทเอสซีจี ดิสทรบิิวชั่น จ  ากดั
42 บรษัิทเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก์่อสรา้ง จ  ากดั X
43 บรษัิทเอสซีจี อินเตอรเ์นชั่นแนล คอรป์อเรชั่น จ  ากดั
44 SCG International Australia Pty. Ltd.
45 SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
46 SCG International Hong Kong Limited
47 SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.
48 SCG International USA Inc.
49 PT SCG International Indonesia
50 SCG International Laos Co., Ltd.
51 SCG Marketing Philippines Inc.
52 SCG International Malaysia Sdn. Bhd.
53 SCG International (Cambodia) Co., Ltd.
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54 SCG International Middle East Dmcc X ประธานกรรมการ
55 SCG International Vietnam Co., Ltd. * รองประธานกรรมการ
56 SCG International India Private Limited / กรรมการ
57 บรษัิทเอสซีจี โลจิสติกส ์แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
58 SCG Logistics Lao Co., Ltd. /// กรรมการผูจ้ดัการ
59 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.

60 Unify Smart Tech Joint Stock Company

61 บรษัิทเน็กซเตอร ์ลฟีวิ่ง จ  ากดั

62 Myanmar CBM Services Co., Ltd.

63 บรษัิทเน็กซเตอร ์ดิจิตอล จ ากดั

64 บรษัิทเบ็ตเตอรบ์ี มารเ์ก็ตเพลส จ ากดั

65 บรษัิทเน็กซเตอร ์เวนเจอรส์ จ  ากดั

66 บรษัิท เอสซีจี ลฟีวงิ แอนด ์เฮาสซิ์ง โซลชูนั จ  ากดั

67 บรษัิทเอสซีจี เอ็กซพีเรยีนซ ์จ  ากดั 

68 บรษัิทเอสซีจี สกิลส ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 

69 บรษัิทเอสซีจี รเีทล โฮลดิง้ จ  ากดั

70 Prime Group Joint Stock Company

71 Prime Trading, Import and Export One Member Limited Liability Company

72 Prime International Import-Export and Service Trading Company Limited

73 Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company 

74 Prime Pho Yen Joint Stock Company  

75 Prime - Yen Binh Joint Stock Company 

76 Prime - Tien Phong Joint Stock Company 

77 Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company 

78 Prime - Truong Xuan Joint Stock Company

79 Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company

80 PT Semen Jawa

81 Mawlamyine Cement Limited

82 Prime Dai An Joint Stock Company  

83 Kampot Cement Co., Ltd.

84 PT KIA Serpih Mas

85 PT KIA Keramik Mas

86 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.

87 PT Kokoh Inti Arebama Tbk.

88 บรษัิทสยามซานิทารฟิีตติง้ส ์จ  ากดั

89 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จ  ากดั (มหาชน)

90 บรษัิทโสสโุก ้เซรามิค จ ากดั

91 Prime Dai Viet Joint Stock Company

92 Prime Thein Phuc Joint Stock Company  

93 Prime Phong Dien Joint Stock Company  

94 Prime Dai Loc Joint Stock Company 

95 CPAC Cambodia Co., Ltd.

96 บรษัิทสระบรุรีชัต ์จ  ากดั 

97 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.

98 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.

99 PT Surya Siam Keramik 

100 บรษัิทกรนี คอนเซอรเ์วชั่น โซลชูั่น จ  ากดั 

101 บรษัิทสยามซานิทารแีวร ์จ  ากดั 

102 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอิ์นดสัทร ีจ  ากดั

103 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอิ์นดสัทร ี(หนองแค) จ ากดั 

104 Prime Hao Phu Joint Stock Company  

105 บรษัิทควอลติีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ  ากดั (มหาชน)

106 บรษัิทคิว-คอน อีสเทอรน์ จ  ากดั
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107 บรษัิทเอสซีจีที ออโตโมบลิ จ  ำกดั X ประธำนกรรมกำร
108 บรษัิทเอสซีจี ยำมำโตะ เอ็กซเ์พรส จ ำกดั * รองประธำนกรรมกำร
109 บรษัิทรูดี ้เทคโนโลยี จ  ำกดั

110 บรษัิทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิง้ส ์จ  ำกดั / กรรมกำร
111 Prime Dai Quang Joint Stock Company  // กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
112 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.

113 บรษัิทพำเนล เวิลด ์จ  ำกดั

114 บรษัิทจมัโบบ้ำจส ์แอนด ์ทกัส ์จ  ำกดั 

115 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.

116 บรษัิทไทยคอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จ ำกดั

117 บรษัิทบำงกอก อินเตอร ์เฟรท ฟอรเ์วิรด์ดิง้ จ  ำกดั

118 บรษัิทเอสซีจี-เซกิซยุ เซลส ์จ  ำกดั

119 บรษัิทเอสซีจีโฮม รเีทล จ ำกดั

120 บรษัิทเอสซีจี-บญุถำวร โฮลดิง้ จ  ำกดั

121 Smart Build Bangladesh Co., Ltd.

122 Mingalar Motor Co., Ltd.

123 PT Siam-Indo Gypsum Industry

124 PT Siam-Indo Concrete Products

125 PT Pion Quarry Nusantara

126 Home Center Quaung Ninh Joint Stock Company

127 PT SCG Barito Logistics

128 PT Renos Marketplace Indonesia

129 PT Tambang Semen Sukabumi

130 Kampot Land Co., Ltd.

131 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.

บริษัทร่วม การร่วมค้าและบริษัทอ่ืน

132 บรษัิทโกลบอลเฮำ้ส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั

133 บรษัิทบมิอ็อบเจ็คท ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั

134 บรษัิทซีแพค เอสบแีอนดเ์อ็ม ไลฟ์ไทมโ์ซลชูั่น จ  ำกดั

135 บรษัิทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส ์จ  ำกดั

136 บรษัิทสยำม สมำรท์ ดำตำ้ จ  ำกดั

137 บรษัิทเซกิซยุ-เอสซีจี อินดสัทร ีจ  ำกดั

138 China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd.

139 บรษัิทเซอรเ์วย ์มำรนี เซอรว์ิส จ  ำกดั 

140 Green Siam Resources Corporation 

141 Mariwasa Holdings, Inc.

142 CMPI Holdings, Inc.
143 บรษัิทสยำมโกลบอลเฮำ้ส ์จ  ำกดั (มหำชน) 
144 บรษัิทสยำม เซยซ์อน จ ำกดั
145 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
146 PT Catur Mitra Sejati Sentosa
147 PT Catur Sentosa Berhasil
148 PT Catur Sentosa  Anugerah
149 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
150 บรษัิทสยำมอตุสำหกรรมยิปซมั จ  ำกดั
151 บรษัิทสยำมอตุสำหกรรมยิปซมั (สระบรุ)ี จ ำกดั
152 บรษัิทสยำมอตุสำหกรรมยิปซมั (สงขลำ) จ ำกดั
153 PT M Class Industry
154 PT Caturaditya Sentosa
155 PT Catur Logamindo Sentosa
156 บรษัิทสยำม วำลิตสั แคปปิตอล จ ำกดั
157 Global House (Cambodia) Company Limited
158 PT Catur Hasil Sentosa
159 PT Kusuma Kemindo Sentosa
160 PT Caturadiluhur Sentosa
161 PT Eleganza Tile Indonesia
162 บรษัิทปนูซีเมนตเ์อเซีย จ  ำกดั (มหำชน)
163 บรษัิทนอรติำเก ้เอสซีจี พลำสเตอร ์จ  ำกดั
164 Finfloor S.p.A.
165 บรษัิท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด ์แมเนจเมนท ์จ  ำกดั (มหำชน)
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X ประธานกรรมการ
บริษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

166 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จ  ากดั X / / / กรรมการ
167 บรษัิทไทยโพลเิอททีลนี จ  ากดั // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
168 บรษัิทเอสซีจี พลาสติกส ์จ  ากดั /// กรรมการผูจ้ดัการ
169 บรษัิทเอสซีจี เพอรฟ์อรม์านซ ์เคมิคอลส ์จ  ากดั
170 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
171 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่มบ ารุง จ  ากดั
172 บรษัิทโปรเทค เอา้ทซ์อสซ่ิง จ  ากดั
173 บรษัิทเรป็โก เมนเทนแนนซ ์จ  ากดั
174 บรษัิทอาร ์ไอ แอล 1996  จ ากดั
175 บรษัิทเท็กซพ์ลอร ์จ  ากดั 
176 บรษัิทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส ์จ  ากดั
177 Long Son Petrochemicals Co., Ltd. /
178 บรษัิทดบัเบิล้ย ูที อี จ  ากดั
179 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
180 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
181 Hexagon International, Inc.
182 SENFI Norway AS
183 Norner AS
184 Norner Research AS
185 SCGN AS
186 Norner Verdandi AS
187 CO2 Technologies AS
188 บรษัิทเอส เอ็ม เอช จ ากดั
189 PT TPC Indo Plastic and Chemicals
190 บรษัิทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ  ากดั (มหาชน)
191 บรษัิททีพีซี เพสต ์เรซิน จ  ากดั
192 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากดั
193 บรษัิทนวอินเตอรเ์ทค จ ากดั
194 Chemtech Co., Ltd.
195 บรษัิทโทเทิลแพลนทเ์ซอรว์ิส จ  ากดั
196 HTExplore S.R.L.
197 SENFI UK Limited
198 SENFI Swiss GmbH
199 บรษัิทระยองไปป์ไลน ์จ  ากดั
200 บรษัิทเอสซีจี ไอโค พอลเิมอร ์จ  ากดั
201 บรษัิทมาบตาพดุ แทงค ์เทอรมิ์นัล จ  ากดั
202 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
203 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
204 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
205 บรษัิทระยองโอเลฟินส ์จ  ากดั 
206 บรษัิทมาบตาพดุโอเลฟินส ์จ  ากดั
207 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. 
208 บรษัิทเซอรค์ลูาร ์พลาส จ ากดั
209 PT Nusantara Polymer Solutions
210 Binh Minh Plastics Joint Stock Company
211 North Binh Minh Plastics Limited Company
212 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia
213 บรษัิทโฟลวแ์ลบ็ แอนด ์เซอรว์ิส จ  ากดั

บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน

214 SCG Plastics (China) Co., Limited
215 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
216 บรษัิทสยามสไตรนีโมโนเมอร ์จ  ากดั
217 บรษัิทสยามเลเทกซส์งัเคราะห ์จ  ากดั
218 บรษัิทสยามโพลเิอททีลนี จ  ากดั

       ธุรกิจเคมิคอลส์
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       ธุรกิจเคมิคอลส์219 บรษัิทสยามโพลสีไตรนี จ  ากดั
220 บรษัิทระยอง เทอรมิ์นัล จ  ากดั
221 PT Siam Maspion Terminal
222 บรษัิทกรุงเทพ ซินธิติกส ์จ  ากดั
223 บรษัิทไทย เอ็มเอ็มเอ จ  ากดั
224 บรษัิทแกรนด ์สยาม คอมโพสติ จ  ากดั
225 บรษัิทไทย เอ็มเอฟซี จ  ากดั
226 บรษัิทสยาม โทเซลโล จ ากดั
227 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
228 PT Trans-Pacific Polyethylindo
229 บรษัิทรเิกน้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั
230 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
231 PT Styrindo Mono Indonesia
232 Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
233 Future Materials AS
234 Da Nang Plastics Joint Stock Company
235 Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate Joint Stock Company
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X ประธานกรรมการ
      บริษัทย่อย * รองประธานกรรมการ
236 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) X * / กรรมการ
237 บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จ ากดั // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
238 บรษัิทอินวีนิค จ  ากดั /// กรรมการผูจ้ดัการ
239 บรษัิทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ ์เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จ  ากดั
240 บรษัิทเอสซีจี เปเปอร ์เอ็นเนอรย์ี่ จ  ากดั
241 บรษัิทเอสซีจีพี โซลชูั่น จ  ากดั
242 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
243 บรษัิทเอสซีจีพี รจิีด พลาสติกส ์จ  ากดั
244 บรษัิท เอสเคไอซี อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั
245 บรษัิทไทยเคนเปเปอร ์จ  ากดั (มหาชน)
246 บรษัิทวีซ่ี แพ็คเกจิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
247 United Pulp and Paper Co., Inc. 
248 บรษัิทพรซิีชั่น พริน้ท ์จ  ากดั
249 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จ  ากดั
250 บรษัิทไทยคอนเทนเนอรข์อนแก่น จ  ากดั 
251 บรษัิทไทยคอนเทนเนอรร์ะยอง จ ากดั
252 Vina Kraft Paper Co., Ltd.
253 New Asia Industries Co., Ltd.
254 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
255 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
256 Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
256 บรษัิทโอเรยีนทค์อนเทนเนอร ์จ  ากดั
257 PT Indoris Printingdo
258 PT Indocorr Packaging Cikarang
259 บรษัิทฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร ์จ  ากดั (มหาชน)
260 บรษัิทฟินิคซ ยทูิลติีส้ ์จ  ากดั
261 บรษัิทผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั
262 บรษัิทสยามฟอเรสทร ีจ  ากดั
263 บรษัิทพนัสนิมิต จ  ากดั
264 บรษัิทไทยพนาสณฑ ์จ ากดั
265 บรษัิทไทยพนาดร จ ากดั
266 บรษัิทไทยพนาราม จ ากดั
267 บรษัิทสวนป่ารงัสฤษฎ ์จ ากดั
268 บรษัิทสยามพนาเวศ จ ากดั
269 บรษัิทไทยพนาบรูณ ์จ ากดั
270 บรษัิทไทยวนภมิู จ  ากดั
271 TCG Solutions Pte. Ltd.
272 Interpress Printers Sendirian Berhad 
273 PT Primacorr Mandiri
274 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
275 PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
276 PT Dayasa Aria Prima
277 Tin Thanh Packing Joint Stock Company
278 บรษัิทพรแีพค ประเทศไทย จ ากดั 
279 บรษัิททีซี เฟลก็ซิเบิล้แพคเกจจิง้ จ  ากดั
280 บรษัิทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส ์จ  ากดั 
281 บรษัิทตะวนันาบรรจภุณัฑ ์จ  ากดั
282 บรษัิทคอนิเมก จ ากดั
   บริษัทร่วมและบริษัทอ่ืน 

283 บรษัิทสยามทบพนัแพคเกจจิง้ จ  ากดั
284 P&S Holdings Corporation
285 บรษัิทสยามนิปปอน อินดสัเตรยีล เปเปอร ์จ  ากดั
286 บรษัิทสหกรนี ฟอเรสท ์จ  ากดั 

      ธุรกิจแพคเกจจิง้
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ส่วนงานอ่ืน X ประธานกรรมการ
บริษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

288 บรษัิทซิเมนตไ์ทยโฮลดิง้ จ  ากดั X / กรรมการ
289 บรษัิทซิเมนตไ์ทยพรอ็พเพอรต์ี ้(2001) จ ากดั (มหาชน) // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
290 บรษัิทพรอ็พเพอรต์ี ้แวล ูพลสั จ  ากดั /// กรรมการผูจ้ดัการ
291 บรษัิทเอสซีจีแอคเคา้นต์ิง้ เซอรว์สิเซส จ ากดั
292 บรษัิทกฎหมายเอสซีจี จ  ากดั X
293 บรษัิทซีทีโอ แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั
294 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
295 บรษัิทสยามผลิตภณัฑน์วตักรรมและโซลชูั่น จ  ากดั 
296 บรษัิทเอสซีจี เลิรน์น่ิง เอ็กเซลเลนซ ์จ  ากดั
296 บรษัิทเอสซีจี เอชอาร ์โซลชูั่นส ์จ  ากดั
297 SCG Vietnam Co., Ltd.
298 PT SCG Indonesia
299 บรษัิทบางซ่ืออตุสาหกรรม จ ากดั
300 บรษัิทแอด เวนเจอรส์ แคปปิตอล จ ากดั 
301 บรษัิทแอด เวนเจอรส์ แคปปิตอล อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
302 บรษัิทสยาม จีเอ็นอี โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ  ากดั

บริษัทร่วมและบริษัทอ่ืน

303 บรษัิทสยามคโูบตา้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั
304 Kubota Cambodia Co., Ltd.
305 Kubota Lao Sole Co., Ltd.
306 บรษัิทสยามคโูบตา้เมททลัเทคโนโลยี จ  ากดั
307 บรษัิทสยามคโูบตา้ ลีสซ่ิง จ  ากดั
308 Kubota Leasing (Cambodia) Plc.
309 บรษัิทสยามเอทีอตุสาหกรรม จ ากดั
310 บรษัิทผลิตภณัฑว์ศิวไทย จ ากดั
311 บรษัิทนวโลหะอตุสาหกรรม จ ากดั
312 บรษัิทไอซิน ทาคาโอกา้ ฟาวนด์ร ิบางปะกง จ ากดั
313 บรษัิทนวโลหะไทย จ ากดั
314 Lysando AG
315 บรษัิทไอทีวนั จ  ากดั
316 บรษัิทโตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั
317 บรษัิทเหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั
318 บรษัิทสยามโตโยตา้อตุสาหกรรม จ ากดั



 

 

 

 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 
อาย ุ58 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 

•  กรรมการ 
•  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี 
•  กรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  25 มีนาคม 2558 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 
•  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ University of Texas  
 (Arlington) สหรัฐอเมริกา 
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ความเช่ียวชาญ 
•  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัของเอสซีจี 
•  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืนๆ  
•  การบริหารจดัการองคก์รระดบัภูมิภาคและระดบัโลก   
•  เศรษฐกิจและการลงทุน  
•  การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision)  
•  การต่างประเทศ 
•  การบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ (Crisis Management) 
•  การตลาด 
•  ความเช่ียวชาญดา้นตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ (Market Insight) 
•  บญัชี / Financial Literacy 
•  การเงิน 
•  การบริหารจดัการทุนมนุษย ์(Human Capital Management) 
•  ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล (Environmental, Social &  
 Governance หรือ “ESG”) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  (1) 
•  Director Accreditation Program (DAP) 2004  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (22) 
•  ตั้งแต่ 2558 คณะกรรมการอ านวยการจดัหาทุน อาคารนวมินทรบพิตร  
  84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
  มหาวทิยาลยัมหิดล  
•  ตั้งแต่ 2558 ท่ีปรึกษา สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
  ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วปอ.) 
 

•  ตั้งแต่ 2558 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการพฒันา 
  วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีห่งชาติ (กวทช.) 
•  ตั้งแต่ 2559 กรรมการเตรียมการดา้นดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
•  ตั้งแต่ 2559 หวัหนา้ทีมภาคเอกชน คณะท างานร่วมรัฐ-เอกชน- 
  ประชาชน (ประชารัฐ) ภายใตค้ณะกรรมการภาครัฐ 
  และเอกชนเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ E2  
  การยกระดบัคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) 
•  ตั้งแต่ 2559 Council Member, World Business Council for  
   Sustainable Development 
•  ตั้งแต่ 2559 Member, Asia Business Council  
•  ตั้งแต่ 2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานนัทมหิดล 
•  ตั้งแต่ 2559 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี 
•  ตั้งแต่ 2560 อนุกรรมการการพฒันาระบบราชการ เก่ียวกบัการ 
   ขบัเคล่ือนระบบราชการ 4.0 ส านกันายกรัฐมนตรี 
•  ตั้งแต่ 2560 กรรมการบริหารสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
•  ตั้งแต่ 2561 คณะกรรมการพฒันานวตักรรมการบริหารจดัการ 
   สถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรองรับการ 
   ขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0 
•  ตั้งแต่ 2561 กรรมการมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั  
   ในพระอุปถมัภส์มเดจ็พระเจา้ภคินีเธอ 
   เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี 
•  ตั้งแต่ 2561 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม  
   มูลนิธิรางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหาจกัรี 
•  ตั้งแต่ 2561 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
•  ตั้งแต่ 2562 คณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการอุดมศึกษา  
   วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  
•  ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการพฒันาระบบราชการเก่ียวกบัการ 
   ขบัเคล่ือนระบบราชการเพื่อนาคต 
•  ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงาน 
   เพื่อการพฒันา ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยแีห่งชาติ 
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการปฎิรูปประเทศดา้นท่ี 13: วฒันธรรม กีฬา  
    แรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
    กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
•  ตั้งแต่ 2564 กรรมการอ านวยการสถานบริบาลผูสู้งอายรุามาธิบดี 
•  ตั้งแต่ 2564 อนุกรรมการนโยบายและยทุธศาสตร์ของส านกังาน 
    พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ  
•  ตั้งแต่ 2564 อนุกรรมการบูรณะพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม 
อาย ุ52 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด ารงต าแหน่งอ่ืนในเอสซีจี 
•  ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการในบริษทัยอ่ยของเอสซีจีท่ีอยูน่อก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 7 บริษทั 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2554 - 2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
   บริษทัไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
•  2554 - 2558 ประธานกรรมการ บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน)  
•  2554 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน)  
 ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็นบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
•  2555 - 2558 กรรมการ บริษทัไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 
•  2556 - 2557 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการกองทุน 
   บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 
•  2556 - 2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง กองทุน 
   บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 
•  2556 - 2558 กรรมการบริหารโครงการวจิยัท่ีมุ่งผลกระทบเชิง 
  เศรษฐกิจระดบัพนัลา้นบาท ส านกังานพฒันา 
  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)  
 
 

•  2558 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
•  2560 - 2561  กรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรับรองการ 
  ปรับเปล่ียนตามนโยบาย THAILAND 4.0  
•  2560 - 2562 ท่ีปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   ในพระบรมราชูปถมัภ ์
•  2560 - 2564 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นจิตวทิยาองคก์าร  
   คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
•  2561 - 2562 ท่ีปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าวศิวกรรมศาสตร์ 
   แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)      
•  ของตนเอง: 30,000 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.0025)  
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 
•   สนับสนุนและให้ค  าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชม
นิทรรศการสินคา้ บริการและการพฒันางานวจิยัของทุกธุรกิจ 
 
 

ต าแหน่ง 
•  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และดูแลงาน การเงินและการลงทุน 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาโท MBA, London Business School สหราชอาณาจกัร (Distinction) 
•  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  Management Development Program, The Wharton School,  
 The University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา 
• Executive Development Program, Columbia University สหรัฐอเมริกา 
•  Total Quality Management for Executive, JUSE ประเทศญี่ปุ่น 
•  Marketing for Management, Kellogg School สหรัฐอเมริกา 
•  Innovation Management Program, Dupont สหรัฐอเมริกา 
•  Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School  
 สหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (2) 
•  Directors Accreditation Program (DAP) 159/2019  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Directors Certification Program (DCP) 298/2020  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (1) 
•  ตั้งแต่ 2561 กรรมการบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (2) 
•  ตั้งแต่ 2561 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia* 
•  ตั้งแต่ 2562 กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  
หมายเหตุ: *บริษทัจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

การด ารงต าแหน่งอ่ืนในเอสซีจี 
•  ด  ารงต าแหน่งกรรมการ ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืน ๆ 
ของเอสซีจี ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2543 - 2547  eCommerce and eBusiness Manager ธุรกิจเคมิคอลส์ 
•  2547 - 2553 Business Development and Corporate Planning Director  
  ธุรกิจเคมิคอลส์  
•  2551 - 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals  
  Company Limited 
•  2555 - 2561  General Director, Long Son Petrochemicals  
  Company Limited 
•  2561 - 2564 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ – การเงินและการลงทุน เอสซีจี 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 
•  ของตนเอง: (ไม่มี)     
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ:  (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี) 
 



 

 

 

นายยุทธนา  เจยีมตระการ 
อาย ุ58 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

นายอารีย์ ชวลติชีวนิกลุ 
อาย ุ59 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่-การบริหารกลาง  
•  กรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
•  ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (1) 
•  Director Accreditation Program (DAP) 149/2018  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (5) 
•  ตั้งแต่ 2558 ท่ีปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
•  ตั้งแต่ 2559 กรรมการอ านวยการศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นอนามยั 
  ส่ิงแวดลอ้มและพิษวทิยา 
•  ตั้งแต่ 2559 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี 
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการมูลนิธิรอยลัแบงคค์อกซิมโฟนีออร์เคสตร้า 
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9 
การด ารงต าแหน่งอ่ืนในเอสซีจี 
•  ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษทัยอ่ย  

บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอกตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2551 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ ากดั 
•  2553 - 2556 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัเอสซีจี โพลิโอเลฟินส์ จ ากดั 
•  2554 - 2558 หวัหนา้กลุ่มธุรกิจ Compound and Formulation ธุรกิจเคมิคอลส์ 
•  2555 - 2559 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
•  2555 - 2559 ประธานกิตติมศกัด์ิกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก  
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
•  2555 - 2559 ท่ีปรึกษา สถาบนัการจดัการบรรจุภณัฑแ์ละรีไซเคิล 
  เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
•  2558 - 2562 ท่ีปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย 
•  2559 - 2561 กรรมการร่วมทุน NSTDA Chair Professor  
  โครงการทุน NSTDA Chair Professor 
•  2560 - 2562 กรรมการจดัตั้งศูนยว์จิยัและฝึกอบรมก าลงัคน 
  เพื่อสนบัสนุนอุตสาหกรรม 4.0  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
•  2560 - 2562 กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง: 2,000 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.0002) 
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไม่มี) 
 
 

 ต าแหน่ง 
•  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัซิเมนตไ์ทยโฮลด้ิง จ ากดั 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมอุตสาหการและการจดัการ  
 สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
•  ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
•  Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School  
 สหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (1) 
•  Director Accreditation Program (DAP) 132/2018  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(ไม่มี) 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (3) 
•  ตั้งแต่ 2557 กรรมการโครงการกิจการเพ่ือสังคม วตท.18 (SE-Project-SEP) 
•  ตั้งแต่ 2559 กรรมการสานพลงัประชารัฐ ดา้นการส่งเสริมการ 
  ส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ (D4) (ภาคเอกชน) 
•  ตั้งแต่ 2562 ท่ีปรึกษา Member of the AIT Solutions Advisory  
  Board, Asian Institute of Technology 
การด ารงต าแหน่งอ่ืนในเอสซีจี 
•  ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษทัยอ่ย  
บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอกตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ 
อาย ุ58 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 ธุรกิจเคมิคอลส์       
•  กรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนื                                                                                                                                                   
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลา้ธนบุรี 
•  Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (2) 
•  Director Accreditation Program (DAP) 149/2018  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Director Certification Program (DCP) 305/2021  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยไทย 
(ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (5) 
•  ตั้งแต่ 2560  กรรมการบริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.* 
•  ตั้งแต่ 2560 กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี 
•  ตั้งแต่ 2561  อนุกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง 
•  ตั้งแต่ 2563 Chairman of PTIT Refining and Petrochemical  
  Standing Committee, Petroleum Institute of Thailand 
หมายเหตุ: *บริษทัจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

 

การด ารงต าแหน่งอ่ืนในเอสซีจี 
•  ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษทัยอ่ย  
บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอกตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2550 - 2553 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัระยองโอเลฟินส์ จ ากดั 
•  2551 - 2555 General Director, Long Son Petrochemicals  
   Company Limited 
•  2555 - 2558 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี 
•  2557 - 2561 กรรมการบริหาร ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
•  2558 - 2560  กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
•  2558 - 2562  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง  
   จ ากดั (มหาชน) 
•  2562 - 2562 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 
•  2562 - 2564 กรรมการบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)      
•  ของตนเอง: (ไม่มี)     
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)   
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารผู้บริหาร 
(ไม่มี) 
 

 ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2551 - 2561  กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
  และบรรษทัภิบาล และกรรมการบริหาร  
  บริษทัไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทร่ี จ  ากดั (มหาชน) 
•  2554 - 2560 Commissioner, PT Keramika Indonesia Assosiasi  
  Tbk, Indonesia* และ PT Kokoh Inti Arebama Tbk, Indonesia* 
•  2554 - 2561 กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
   และบรรษทัภิบาล และกรรมการบริหาร  

 บริษทัควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) 
•  2555 - 2559 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑ ์
   ก่อสร้าง จ ากดั 
•  2555 - 2561 กรรมการ บริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
•  2557 - 2561 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล  
   บริษทัไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทร่ี จ  ากดั (มหาชน) 

 บริษทัควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

•  2559 - 2561  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ 
   ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั 
•  2561 ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร  
  และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
  บริษทัเอสซีจี เซรามิกส์จ ากดั (มหาชน)  
•  2560 - 2562 President Commissioner, PT Keramika Indonesia  
  Assosiasi Tbk, Indonesia*  
•  2560 - 2562 President Commissioner, PT Kokoh Inti Arebama  
  Tbk, Indonesia* 
หมายเหตุ: *บริษทัจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)    
•  ของตนเอง: (ไม่มี)  
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี) 
 
 



 

 

 

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ 
อาย ุ54 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายมงคล เฮงโรจนโสภณ 
อาย ุ53 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานพาณิชย ์และรองผูจ้ดัการใหญ่  
 ธุรกิจต่างประเทศ และรองผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจไวนิล ธุรกิจเคมิคอลส์ 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
•  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School  
 สหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (2) 
•  Director Accreditation Program (DAP) 148/2018  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Director Certification Program (DCP) 312/2021  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน  (2) 
•  ตั้งแต่ 2562 ท่ีปรึกษาสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
•  ตั้งแต่ 2563 ผูแ้ทนสมาคมนิสิตเก่าวศิวกรรมศาสตร์ 
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

การด ารงต าแหน่งอ่ืนในเอสซีจี 
•  ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษทัยอ่ย  
บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2548 - 2552 Managing Director, Mehr Petrochemical Company, Iran  
•  2552 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัเอสซีจี พลาสติกส์ จ ากดั 
•  2557 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการบริษทัเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์  
  เคมิคอลส์ จ ากดั และหวัหนา้กลุ่มฝ่ายBasics/ 
  Formulations/Fabrications บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั  
•  2558 - 2562 กรรมการสถาบนัพลาสติก 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง: (ไม่มี)     
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี) 
 

ต าแหน่ง 
•  ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานปฏิบติัการ และรองผูจ้ดัการใหญ่ 
 สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศไทย ธุรกิจเคมิคอลส์ 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคมี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
•  Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (3) 
•  Director Certification Program (DCP) 275/2019  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Executive Development Program (EDP) ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์
•  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน รุ่น 14  
 ของสถาบนัวทิยาการพลงังาน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (4) 
•  ตั้งแต่ 2561 รองประธานคณะกรรมการสถาบนัพลงังาน 
  เพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
•  ตั้งแต่ 2562 นายกสมาคมเพ่ือนชุมชน 
 

•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
•  ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการบริษทัเซอร์คูลาร์ พลาส จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งอ่ืนในเอสซีจี 
•  ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษทัยอ่ย  
บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2553 - 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต บริษทัมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ ากดั 
•  2556 - 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ ากดั 
•  2558 - 2560 Olefins Leader บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 
•  2560 - 2562 รองประธานสายงานสังคมและภาพลกัษณ์ 
  อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง: 2,000 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.0002)  
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
 



 

 

 

นายสุรชา อุดมศักดิ์ 
อาย ุ53 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกลุเชฏฐ์ ธาราจนัทร์ 
อาย ุ48 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานนวตักรรม และรองผูจ้ดัการใหญ่  
 New Business ธุรกิจเคมิคอลส์ 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคมี Texas A&M University 
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School  
 สหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  (1)  
•  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 182/2021  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน  (7) 
•  ตั้งแต่ 2561 กรรมการศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยปิีโตรเคมี 
  และวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  ตั้งแต่ 2561 ท่ีปรึกษา Japan Advanced Institute of Science and Technology 
•  ตั้งแต่ 2561 ผูแ้ทนสมาคม Thai-UK Business Leadership Council 
•  ตั้งแต่ 2561 ท่ีปรึกษาวทิยาลยัปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

•  ตั้งแต่ 2562 กรรมการสมาคมการบริหารการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ  
  (ประเทศไทย) 
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
•  ตั้งแต่ 2564 กรรมการอ านวยการศูนยค์วามเป็นเลิศดา้น 
  เทคโนโลยชีีวภาพทางการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหิดล 
การด ารงต าแหน่งอ่ืนในเอสซีจี 
•  ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษทัยอ่ย  
บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอกตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2547 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัแกรนด ์สยาม คอมโพสิต จ ากดั 
•  2550 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัไทยโพลิเอททีลีน จ ากดั 
•  2556 - 2560 Research and Development Director, Business  
  Group Head - Technology บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 
•  2561 - 2562 Research and Development Director, Emerging  
  Business Director บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 
•  ของตนเอง: (ไม่มี)   
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี) 
 

ต าแหน่ง 
•  ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน ธุรกิจเคมิคอลส์ 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   (1) 
•  Director Accreditation Program (DAP) 175/2020  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   (ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน  (ไม่มี)   
การด ารงต าแหน่งอ่ืนในเอสซีจี 
•  ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษทัยอ่ย  
บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2562 - 2564 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายการเงิน  
  บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
 

•  2559 - 2562 Vice President Director and Chief Operating Officer,  
  PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย 
•  2556 - 2559 ผูอ้  านวยการส านกังานวางแผนกลาง  
  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
•  2555 - 2556 ผูอ้  านวยการส านกังานการเงินและการลงทุน  
  บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 
•  2553 - 2555 ผูจ้ดัการพฒันาธุรกิจ บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 
•  2552 - 2553 Deputy Business Development Manager  
  บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 
•  2548 - 2552 พนกังานจดัการประจ าส านกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
  ปฏิบติังาน โครงการในประเทศอิหร่าน 
  บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง: (ไม่มี) 
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
 



 

 

 

นายนิธิ ภัทรโชค 
อาย ุ58 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชนะ  ภูม ี
อาย ุ56 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  President ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาโท MBA (Finance and Operations Management),  
 University of Chicago สหรัฐอเมริกา 
•  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School  
 สหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (1) 
•  Director Accreditation Program (DAP) 140/2017  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (3) 
•  ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
•  ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร  
  และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล  
  บริษทัเอสซีจี เซรามิกส์ จ  ากดั (มหาชน) 
•  ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริษทั และประธาน 
  กรรมการบริหาร บริษทัควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่ 
  โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (4) 
•  ตั้งแต่ 2556 รองประธานสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
•  ตั้งแต่ 2562 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี 
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ 
•  ตั้งแต่ 2564 กรรมการสมาคมมิตรภาพไทย-เวยีดนาม 

การด ารงต าแหน่งอ่ืนในเอสซีจี 
•  ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม และบริษัท อ่ืน ๆ ของเอสซีจี  ท่ีอยู่นอกตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ  
•  2548 - 2553 ผูอ้  านวยการส านกังานวางแผนกลาง  
   บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
•  2553 - 2556 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
•  2556 - 2560 Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซิเมนต-์ 
   ผลิตภณัฑก่์อสร้าง 
•  2557 - 2561 กรรมการ บริษทัปูนซีเมนตเ์อเชีย จ ากดั (มหาชน) 
•  2559 - 2561  รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
•  2560 - 2561 Vice President-Building Products and Distribution  
  Business ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 
•  2560 - 2562  Commissioner, PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk, Indonesia* 
•  2561 - 2563 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
•  2562 - 2563 President Commissioner, PT KERAMIKA  

 INDONESIA ASSOSIASI, Tbk.* 
•  2562 – 2563 President Commissioner, PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk.*  
หมายเหตุ: *บริษทัจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง:  4,000 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.0003)  
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: 15,000 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.0013) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี) 
 

ต าแหน่ง 
•  Vice President-Cement and Green Solution Business  

  ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 
 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

•  ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
วศิวกรรมอุตสาหการ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

•  ปริญญาโท สส.ม. ส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
•  Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School  
 สหรัฐอเมริกา 

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (2) 
•  Director Accreditation Program (DAP) 136/2017  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

•  Director Certification Program (DCP) 261/2018  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) 
•  ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร  
 และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
 บริษทัควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) 
•  ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษทัทีม คอนซลัต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด ์ 
  แมเนจเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน 
อาย ุ54 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 

•  Vice President – SCG Home Business  

 ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

•  ปริญญาโท M.S. Operational Management & Finance,  

 Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนือ 

• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School  

 สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (1) 

•  Director Certification Program (DCP) 258/2018  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (1) 

•  ตั้งแต่ 2561  กรรมการบริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน  

(ไม่มี) 

 

การด ารงต าแหน่งอ่ืนในเอสซีจี 

•  ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษทัยอ่ย  

บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทยตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

•  2550 - 2554 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทันวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากดั 

•  2554 - 2555 หวัหนา้กลุ่มธุรกิจ Fabricated Products  

  บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 

•  2555 - 2559 Operations Vice President Director, PT. Chandra  

  Asri Petrochemicals Tbk, Indonesia* 

•  2559 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทักรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั 

หมายเหตุ: *บริษทัจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)    

•  ของตนเอง: (ไม่มี)  

•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

(ไม่มี) 

 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (3) 

•  ตั้งแต่ 2561 กรรมการบริษทัปูนซีเมนตเ์อเชีย จ ากดั (มหาชน) 

•  ตั้งแต่ 2563 นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไ์ทย 

•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งอ่ืนในเอสซีจี 

•  ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษทัยอ่ย  

บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอกตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทยตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

•  2548 - 2550 Managing Director, Kampot Cement Co., Ltd. 

•  2551 - 2553 Supply Chain Director บริษทัเอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั 

•  2551 - 2553 Managing Director บริษทัเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากดั  

•  2553 - 2556 Energy Director บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑ ์

 ก่อสร้าง จ ากดั 

 

•  2556 - 2558  Country Director-Myanmar บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ 

 ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั 

•  2556 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัอีโค่ แพลนท ์เซอร์วสิเซส จ ากดั 

•  2556 - 2557 Managing Director, Mawlamyine Cement Limited 

•  2557 - 2559 Managing Director, Myanmar CBM Services  

 Company Limited 

•  2558 - 2560 Vice President-Operations บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ 

 ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)     

•  ของตนเอง: 5,800 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.0005)  

•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ:  500 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.00004) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

(ไม่มี) 

 



 

 

 

นายวโิรจน์  รัตนชัยสิทธ์ิ 
อาย ุ51 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 

•  Vice President – Regional CBM Business ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 

 และดูแลงาน Vice President - Housing Products and Solution  

 Business อีกต าแหน่งหน่ึง 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

•  ปริญญาตรี บริหารธุรการ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (1) 

•  Director Accreditation Program (DAP) 163/2019  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

(ไม่มี) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (1)    

•  ตั้งแต่ 2563  Country Director – Indonesia, SCG Indonesia  

การด ารงต าแหน่งอ่ืนในเอสซีจี 

•  ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษทัยอ่ย  

บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

•  2555  ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั 

•  2556 ผูอ้  านวยการฝ่ายผูแ้ทนจ าหน่าย บริษทัเอสซีจี เน็ตเวร์ิค  

  แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

•  2556 Managing Director-Sales and Channels, Domestic  

  Market, SCG Cement-Building Materials Co., Ltd. 

•  2560 Managing Director-Sales and Channels, 

 Building Products and Distribution Business,   

 SCG Cement-Building Materials Co., Ltd. 

•  2561 Managing Director-Distribution and e-Channel  

  Business, Building Products and Distribution Business,  

  SCG Cement-Building Materials Co., Ltd. 

•  2561 Head of Distribution and Retail Business, SCG Cement- 

  Building Materials Co., Ltd. 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  

•  ของตนเอง: (ไม่มี) 

•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

(ไม่มี) 

 

 



 

 

 

 

นายพชิิต ลลีะพนัธ์เมธา 
อาย ุ57 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางจนัทนิดา สาริกะภูต ิ
อาย ุ53 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  ผูอ้  านวยการส านกังานบญัชีกลาง 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
•  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (2) 
•  Director Certification Program (DCP) 118/2009  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Advanced Strategic Management (ASM), International Institute  
 for Management Development ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (1) 
•  ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะกรรมการวชิาชีพบญัชีดา้นการท าบญัชี  
  สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

การด ารงต าแหน่งอ่ืนในเอสซีจี  
•  ด  ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัในเอสซีจี  
ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2555 - 2557 คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการบญัชีบริหาร  
   สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
•  2557 - 2560 คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี  
   สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง: (ไม่มี)   
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
 

ต าแหน่ง 
•  ผูอ้  านวยการส านกังานวางแผนและการเงิน 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาโท Finance, University of Illinois สหรัฐอเมริกา 
•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School  
 สหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (2) 
•  Company Secretary Program (CSP) 43/2011  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Directors Certification Program (DCP) 312/2021  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ไม่มี) 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน  (ไม่มี) 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2551 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัเอสซีที เซอร์วสิเซส จ ากดั 
•  2551 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการธุรกิจระหวา่งประเทศ  
  บริษทัคา้สากลซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
•  2553 ผูจ้ดัการทัว่ไป-กลุ่มสนบัสนุนธุรกิจ  
  บริษทัไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 
•  2555 – 2560 ผูอ้  านวยการส านกังานการเงิน 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง: (ไม่มี) 
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี) 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน)

การด ารงต าแหน่งของคณะจัดการบริษัทปูนซเิมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) ในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2565)
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หมายเหตุ

ธุรกิจซเีมนตแ์ละผลิตภัณฑก่์อสร้าง X ประธานกรรมการ
บริษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

1 บรษัิทเอสซีจี ซิเมนต ์จ  ากดั X // / / / / / / กรรมการ
2 บรษัิทผลิตภณัฑแ์ละวตัถกุ่อสรา้ง จ  ากดั X / / / / / // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
3 บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ากดั / X / /// กรรมการผูจ้ดัการ
4 บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย (ทา่หลวง) จ ากดั / X /
5 บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย (ทุง่สง) จ ากดั / X
6 บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย (ล าปาง) จ ากดั / X
7 Khammouane Cement Co., Ltd. X
8 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ จ ากดั X
9 บรษัิทอีโค ่แพลนท ์เซอรว์ิสเซส จ ากดั X

10 บรษัิทเอสซีไอ โค ่เซอรว์ิสเซส X
11 บรษัิทคิวมิกซซ์พัพลาย จ ากดั X
12 บรษัิทศิลาไทยสงวน (2540) จ ากดั
13 บรษัิทศิลาสานนท ์จ  ากดั X
14 PT SCG Pipe and Precast Indonesia X /
15 PT Semen Lebak X /// คุณวิโรจน ์President Director

16 PT SCG Readymix Indonesia X /
17 PT CPAC Surabaya / คณุวิโรจน ์เป็น Comissioner
18 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd. X
19 SCG Cement-Building Materials Vietnam Limited Liability Company X
20 Vietnam Construction Materials Joint Stock Company
21 Song Gianh Cement Joint Stock Company
22 Mien Trung Cement One Member Company Limited
23 Danang Cement One Member Company Limited
24 Phu Yen Cosevco Cement Company Limited
25 บรษัิทซีแพคคอนสตรคัชั่นโซลชูั่น จ  ากดั X
26 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก์่อสรา้ง จ  ากดั X // / / / /
27 บรษัิทยิปซมัซิเมนตไ์ทย จ ากดั X /
28 บรษัิทเอ็มอารซี์ รูฟฟ่ิง จ  ากดั
29 บรษัิทเซรามิคซิเมนตไ์ทย จ ากดั X / / / / /
30 Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc. /
31 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. /
32 บรษัิทกระเบือ้งกระดาษไทย จ ากดั X / / / / /
33 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุป๊ จ  ากดั X /
34 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จ ากดั X /
35 บรษัิทสยามไฟเบอรก์ลาส จ ากดั X /
36 บรษัิทเอสซีจี รูฟฟ่ิง จ  ากดั X
37 SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd. X
38 SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.      X
39 SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc. /
40 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia X /
41 บรษัิทเอสซีจี ดิสทรบิวิชั่น จ  ากดั / X / /
42 บรษัิทเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก์่อสรา้ง จ  ากดั X / // / / / / /
43 บรษัิทเอสซีจี อินเตอรเ์นชั่นแนล คอรป์อเรชั่น จ  ากดั X /
44 SCG International Australia Pty. Ltd.
45 SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
46 SCG International Hong Kong Limited
47 SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.
48 SCG International USA Inc.
49 PT SCG International Indonesia
50 SCG International Laos Co., Ltd.
51 SCG Marketing Philippines Inc. /
52 SCG International Malaysia Sdn. Bhd.

53 SCG International (Cambodia) Co., Ltd.
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54 SCG International Middle East Dmcc X ประธานกรรมการ
55 SCG International Vietnam Co., Ltd. * รองประธานกรรมการ
56 SCG International India Private Limited / กรรมการ
57 บรษัิทเอสซีจี โลจิสติกส ์แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั X / // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
58 SCG Logistics Lao Co., Ltd. /// กรรมการผูจ้ดัการ
59 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
60 Unify Smart Tech Joint Stock Company
61 บรษัิทเน็กซเตอร ์ลีฟวิ่ง จ  ากดั
62 Myanmar CBM Services Co., Ltd. X
63 บรษัิทเน็กซเตอร ์ดิจิตอล จ ากดั
64 บรษัิทเบต็เตอรบ์ ีมารเ์ก็ตเพลส จ ากดั
65 บรษัิทเน็กซเตอร ์เวนเจอรส์ จ  ากดั X
66 บรษัิทเน็กซเตอร ์รเีทล จ ากดั
67 บรษัิทเอสซีจี เอ็กซพีเรยีนซ ์จ  ากดั 
68 บรษัิทเอสซีจี สกิลส ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั X
69 บรษัิทเอสซีจี รเีทล โฮลดิง้ จ  ากดั X /
70 Prime Group Joint Stock Company X
71 Prime Trading, Import and Export One Member Limited Liability Company
72 Prime International Import-Export and Service Trading Company Limited
73 Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company 
74 Prime Pho Yen Joint Stock Company  
75 Prime - Yen Binh Joint Stock Company 
76 Prime - Tien Phong Joint Stock Company 
77 Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company 
78 Prime - Truong Xuan Joint Stock Company
79 Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company X
80 PT Semen Jawa X /
81 Mawlamyine Cement Limited X
82 Prime Dai An Joint Stock Company  
83 Kampot Cement Co., Ltd. X
84 PT KIA Serpih Mas
85 PT KIA Keramik Mas /
86 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. X /
87 PT Kokoh Inti Arebama Tbk. ///
88 บรษัิทสยามซานิทารฟิีตติง้ส ์จ  ากดั X
89 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จ  ากดั (มหาชน) X
90 บรษัิทโสสโุก ้เซรามิค จ ากดั X
91 Prime Dai Viet Joint Stock Company
92 Prime Thein Phuc Joint Stock Company  
93 Prime Phong Dien Joint Stock Company  
94 Prime Dai Loc Joint Stock Company 
95 CPAC Cambodia Co., Ltd. X
96 บรษัิทสระบรุรีชัต ์จ  ากดั X /
97 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. /
98 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd. X
99 PT Surya Siam Keramik X ///

100 บรษัิทกรนี คอนเซอรเ์วชั่น โซลชูั่น จ  ากดั 
101 บรษัิทสยามซานิทารแีวร ์จ  ากดั X
102 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอิ์นดสัทร ีจ  ากดั
103 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอิ์นดสัทร ี(หนองแค) จ ากดั 
104 Prime Hao Phu Joint Stock Company  
105 บรษัิทควอลิตีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ  ากดั (มหาชน) X /
106 บรษัิทคิว-คอน อีสเทอรน์ จ  ากดั X /
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107 บรษัิทเอสซีจีท ีออโตโมบลิ จ  ากดั X X ประธานกรรมการ
108 บรษัิทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซเ์พรส จ ากดั X * รองประธานกรรมการ
109 บรษัิทรูดี ้เทคโนโลยี จ  ากดั
110 บรษัิทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิง้ส ์จ  ากดั / / กรรมการ
111 Prime Dai Quang Joint Stock Company  // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
112 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd. /
113 บรษัิทพาเนล เวลิด ์จ  ากดั X
114 บรษัิทจมัโบบ้าจส ์แอนด ์ทกัส ์จ  ากดั X
115 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd. /
116 บรษัิทไทยคอนเน็คทวิติ ีเทอมินอล จ ากดั
117 บรษัิทบางกอก อินเตอร ์เฟรท ฟอรเ์วริด์ดิง้ จ  ากดั
118 บรษัิทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส ์จ  ากดั X
119 บรษัิทเอสซีจีโฮม รเีทล จ ากดั X / /
120 บรษัิทเอสซีจี-บญุถาวร โฮลดิง้ จ  ากดั X /
121 Smart Build Bangladesh Co., Ltd.
122 Mingalar Motor Co., Ltd. X
123 PT Siam-Indo Gypsum Industry X /
124 PT Siam-Indo Concrete Products X /
125 PT Pion Quarry Nusantara X /
126 Home Center Quaung Ninh Joint Stock Company
127 PT SCG Barito Logistics
128 PT Renos Marketplace Indonesia /
129 PT Tambang Semen Sukabumi / /
130 Kampot Land Co., Ltd. X
131 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd. /

บริษัทร่วม การร่วมค้าและบริษัทอ่ืน

132 บรษัิทโกลบอลเฮา้ส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั / /
133 บรษัิทบมิอ็อบเจ็คท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั x
134 บรษัิทซีแพค เอสบแีอนดเ์อ็ม ไลฟ์ไทมโ์ซลชูั่น จ  ากดั
135 บรษัิทเอสซีจี นิชิเร โลจิสตกิส ์จ  ากดั /
136 บรษัิทสยาม สมารท์ ดาตา้ จ  ากดั
137 บรษัิทเซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทร ีจ  ากดั /
138 China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd. *
139 บรษัิทเซอรเ์วย ์มารนี เซอรว์สิ จ  ากดั 
140 Green Siam Resources Corporation 
141 Mariwasa Holdings, Inc. X
142 CMPI Holdings, Inc.
143 บรษัิทสยามโกลบอลเฮา้ส ์จ  ากดั (มหาชน) / /
144 บรษัิทสยาม เซยซ์อน จ ากดั
145 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk /
146 PT Catur Mitra Sejati Sentosa
147 PT Catur Sentosa Berhasil
148 PT Catur Sentosa  Anugerah
149 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
150 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมยิปซมั จ  ากดั /
151 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมยิปซมั (สระบรุ)ี จ ากดั /
152 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมยิปซมั (สงขลา) จ ากดั /
153 PT M Class Industry /
154 PT Caturaditya Sentosa
155 PT Catur Logamindo Sentosa
156 บรษัิทสยาม วาลติสั แคปปิตอล จ ากดั
157 Global House (Cambodia) Company Limited
158 PT Catur Hasil Sentosa
159 PT Kusuma Kemindo Sentosa
160 PT Caturadiluhur Sentosa
161 PT Eleganza Tile Indonesia
162 บรษัิทปนูซีเมนตเ์อเซีย จ  ากดั (มหาชน) /
163 บรษัิทนอรติาเก ้เอสซีจี พลาสเตอร ์จ  ากดั /
164 Finfloor S.p.A. /
165 บรษัิท ทมี คอนซลัติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด ์แมเนจเมนท ์จ  ากดั (มหาชน) /
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X ประธานกรรมการ
บริษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

166 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จ  ากดั / // / / กรรมการ
167 บรษัิทไทยโพลเิอททีลนี จ  ากดั X / / / // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
168 บรษัิทเอสซีจี พลาสติกส ์จ  ากดั X / / / /// กรรมการผูจ้ดัการ
169 บรษัิทเอสซีจี เพอรฟ์อรม์านซ ์เคมิคอลส ์จ  ากดั X / / /
170 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd. / /
171 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง จ  ากดั X
172 บรษัิทโปรเทค เอา้ทซ์อสซ่ิง จ  ากดั X
173 บรษัิทเรป็โก เมนเทนแนนซ ์จ  ากดั X
174 บรษัิทอาร ์ไอ แอล 1996  จ ากดั X
175 บรษัิทเท็กซพ์ลอร ์จ  ากดั X
176 บรษัิทวนีา เอสซีจี เคมิคอลส ์จ  ากดั X /
177 Long Son Petrochemicals Co., Ltd. X / * /
178 บรษัิทดบัเบิล้ย ูที อี จ  ากดั X
179 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd. / /
180 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd. /
181 Hexagon International, Inc. X
182 SENFI Norway AS X /
183 Norner AS X /
184 Norner Research AS
185 SCGN AS X
186 Norner Verdandi AS X
187 CO2 Technologies AS X
188 บรษัิทเอส เอ็ม เอช จ ากดั
189 PT TPC Indo Plastic and Chemicals X /
190 บรษัิทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ  ากดั (มหาชน) X / / /
191 บรษัิททีพีซี เพสต ์เรซิน จ  ากดั X
192 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากดั X /
193 บรษัิทนวอินเตอรเ์ทค จ ากดั X
194 Chemtech Co., Ltd. X /
195 บรษัิทโทเทิลแพลนทเ์ซอรว์สิ จ  ากดั X
196 HTExplore S.R.L. X
197 SENFI UK Limited X /
198 SENFI Swiss GmbH X /
199 บรษัิทระยองไปป์ไลน ์จ  ากดั X
200 บรษัิทเอสซีจี ไอโค พอลเิมอร ์จ  ากดั X /
201 บรษัิทมาบตาพดุ แทงค ์เทอรมิ์นัล จ  ากดั X / /
202 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd. X
203 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd. X /
204 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd. / /
205 บรษัิทระยองโอเลฟินส ์จ  ากดั X / / /
206 บรษัิทมาบตาพดุโอเลฟินส ์จ  ากดั X / /
207 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. X
208 บรษัิทเซอรค์ลูาร ์พลาส จ ากดั X
209 PT Nusantara Polymer Solutions X
210 Binh Minh Plastics Joint Stock Company X
211 Northern Binh Minh Plastics One Member Limited Company
212 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia X
213 บรษัิทโฟลวแ์ลบ็ แอนด ์เซอรว์สิ จ  ากดั X

บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน

214 SCG Plastics (China) Co., Limited X /
215 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
216 บรษัิทสยามสไตรนีโมโนเมอร ์จ  ากดั X / / /
217 บรษัิทสยามเลเทกซส์งัเคราะห ์จ  ากดั X / / /
218 บรษัิทสยามโพลเิอททีลนี จ  ากดั X / / /
219 บรษัิทสยามโพลสีไตรนี จ  ากดั X / / /
220 บรษัิทระยอง เทอรมิ์นัล จ  ากดั X / /
221 PT Siam Maspion Terminal X
222 บรษัิทกรุงเทพ ซินธิติกส ์จ  ากดั / / / /
223 บรษัิทไทย เอ็มเอ็มเอ จ  ากดั X /

        ธุรกิจเคมิคอลส์
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        ธุรกิจเคมิคอลส์224 บรษัิทแกรนด ์สยาม คอมโพสติ จ  ากดั X /
225 บรษัิทไทย เอ็มเอฟซี จ  ากดั X /
226 บรษัิทสยาม โทเซลโล จ ากดั X /
227 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
228 PT Trans-Pacific Polyethylindo
229 บรษัิทรเิกน้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั / /
230 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. / / /
231 PT Styrindo Mono Indonesia
232 Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. /
233 Future Materials AS
234 Da Nang Plastics Joint Stock Company
235 Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate Joint Stock Company
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236 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) / / กรรมการ
237 บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จ ากดั // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
238 บรษัิทอินวีนิค จ  ากดั /// กรรมการผูจ้ดัการ
239 บรษัิทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ ์เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จ  ากดั
240 บรษัิทเอสซีจี เปเปอร ์เอ็นเนอรย์ี่ จ  ากดั
241 บรษัิทเอสซีจีพี โซลชูั่น จ  ากดั
242 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
243 บรษัิทเอสซีจีพี รจิีด พลาสติกส ์จ  ากดั
244 บรษัิท เอสเคไอซี อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั
244 บรษัิทไทยเคนเปเปอร ์จ  ากดั (มหาชน)
245 บรษัิทวีซ่ี แพ็คเกจิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั
246 United Pulp and Paper Co., Inc.
247 บรษัิทพรซิีชั่น พริน้ท ์จ  ากดั
248 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จ  ากดั
249 บรษัิทไทยคอนเทนเนอรข์อนแก่น จ  ากดั 
250 บรษัิทไทยคอนเทนเนอรร์ะยอง จ ากดั
251 Vina Kraft Paper Co., Ltd.
252 New Asia Industries Co., Ltd.
253 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
254 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
255 Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
256 บรษัิทโอเรยีนทค์อนเทนเนอร ์จ  ากดั
257 PT Indoris Printingdo
258 PT Indocorr Packaging Cikarang
259 บรษัิทฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร ์จ  ากดั (มหาชน)
260 บรษัิทฟินิคซ ยทูลิิตีส้ ์จ  ากดั
261 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั
262 บรษัิทสยามฟอเรสทร ีจ  ากดั
263 บรษัิทพนสันิมิต จ  ากดั
264 บรษัิทไทยพนาสณฑ ์จ ากดั
265 บรษัิทไทยพนาดร จ ากดั
266 บรษัิทไทยพนาราม จ ากดั
267 บรษัิทสวนป่ารงัสฤษฎ ์จ ากดั
268 บรษัิทสยามพนาเวศ จ ากดั
269 บรษัิทไทยพนาบรูณ ์จ ากดั
270 บรษัิทไทยวนภมิู จ  ากดั
271 TCG Solutions Pte. Ltd.
272 Interpress Printers Sendirian Berhad 
273 PT Primacorr Mandiri
274 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
275 PT Fajar Surya Wisesa Tbk. /
276 PT Dayasa Aria Prima
277 Tin Thanh Packing Joint Stock Company
278 บรษัิทพรแีพค ประเทศไทย จ ากดั 
279 บรษัิททซีี เฟล็กซิเบิล้แพคเกจจิง้ จ  ากดั
280 บรษัิทเอสซีจีพี-ท ีพลาสติกส ์จ  ากดั
281 บรษัิทตะวนันาบรรจภุณัฑ ์จ  ากดั
282 บรษัิทคอนิเมก จ ากดั

   บริษัทร่วมและบริษัทอ่ืน 

283 บรษัิทสยามทบพนัแพคเกจจิง้ จ  ากดั
284 P&S Holdings Corporation
285 บรษัิทสยามนิปปอน อินดสัเตรยีล เปเปอร ์จ  ากดั
286 บรษัิทสหกรนี ฟอเรสท ์จ  ากดั 

      ธุรกิจแพคเกจจิง้
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ส่วนงานอ่ืน X ประธานกรรมการ
บริษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

287 บรษัิทซิเมนตไ์ทยโฮลดิง้ จ  ากดั X / / / // / กรรมการ
288 บรษัิทซิเมนตไ์ทยพรอ็พเพอรต์ี ้(2001) จ ากดั (มหาชน) / X // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
289 บรษัิทพรอ็พเพอรต์ี ้แวล ูพลสั จ  ากดั X /// กรรมการผูจ้ดัการ
290 บรษัิทเอสซีจีแอคเคา้นต์ิง้ เซอรว์สิเซส จ ากดั X
291 บรษัิทกฎหมายเอสซีจี จ  ากดั X /
292 บรษัิทซีทีโอ แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั X
293 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
294 บรษัิทเอสซีจี คลีนเนอรย์ี ่จ  ากดั X / / / /
295 บรษัิทเอสซีจี เลิรน์น่ิง เอ็กเซลเลนซ ์จ  ากดั X
296 บรษัิทเอสซีจี เอชอาร ์โซลชูั่นส ์จ  ากดั X
297 SCG Vietnam Co., Ltd.
298 PT SCG Indonesia
299 บรษัิทบางซ่ืออตุสาหกรรม จ ากดั X
300 บรษัิทแอด เวนเจอรส์ แคปปิตอล จ ากดั /
301 บรษัิทแอด เวนเจอรส์ แคปปิตอล อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั X /
302 บรษัิทสยาม จีเอ็นอี โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ  ากดั X /

บริษัทร่วมและบริษัทอ่ืน

303 บรษัิทสยามคโูบตา้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั /1 / /
304 Kubota Cambodia Co., Ltd. /
305 Kubota Lao Sole Co., Ltd. /
306 บรษัิทสยามคโูบตา้เมททลัเทคโนโลยี จ  ากดั /
307 บรษัิทสยามคโูบตา้ ลีสซ่ิง จ  ากดั
308 Kubota Leasing (Cambodia) Plc.
309 บรษัิทสยามเอทีอตุสาหกรรม จ ากดั *
310 บรษัิทผลิตภณัฑว์ศิวไทย จ ากดั *
311 บรษัิทนวโลหะอตุสาหกรรม จ ากดั *
312 บรษัิทไอซิน ทาคาโอกา้ ฟาวนด์ร ิบางปะกง จ ากดั *
313 บรษัิทนวโลหะไทย จ ากดั *
314 Lysando AG /
315 บรษัิทไอทีวนั จ  ากดั X /
316 บรษัิทโตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั /
317 บรษัิทเหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั / /
318 บรษัิทสยามโตโยตา้อตุสาหกรรม จ ากดั *

หมายเหต ุ1. ขอ้มลูกรรมการ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565
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ต าแหน่ง 
•  ผูอ้  านวยการส านกังานเลขานุการบริษทัและเลขานุการบริษทั 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาโท  นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
•  ปริญญาตรี  นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท/อบรมหลักสูตรอ่ืน  ๆ (11) 
•  COMPSEC Virtual Conference 2021, Trueventus 
•  Board Reporting Program (BRP) รุ่นท่ี 38/2021  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 23/2021  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นท่ี 47/2020  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Company Reporting Program (CRP) รุ่นท่ี 26/2020  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Company Secretary Program (CSP) 102/2019  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Industrial Property Rights Course for Operational Staff  
 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น  
•  หลกัสูตร กฎหมายและสถาบนัทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา  
 ท่ี University of Wisconsin สหรัฐอเมริกา  
 

•  หลกัสูตร 2013 JPPA IP Practitioners Seminar 
•  หลกัสูตร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายการเงิน หลกัทรัพย ์ 
 และการจดัการกองทุนรวม: บริหารการเงินหลกัทรัพย ์ 
 และการจดัการกองทุนรวมอยา่งไรใหไ้กลจากการถูกด าเนินคดี  
•  หลกัสูตร Advance Management Program (AMP)  
 ณ ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (1) 
•  ตั้งแต่ 2562 กรรมการ ชมรมเลขานุการบริษทัไทย  
   สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
การด ารงต าแหน่งอ่ืนในเอสซีจี 
•  ด  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัและกรรมการของบริษทัยอ่ย 
ในเอสซีจี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2559 - 2562 Head of Corporate, Securities & IP  
  บริษทักฎหมายเอสซีจี จ  ากดั 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง:  (ไม่มี)    
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
 




