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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
ที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก



 

 

 

 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 
อาย ุ58 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 

•  ประธานกรรมการ 
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 (1)  
•  ตั้งแต่ 2558 กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี กรรมการกิจการ 
  สังคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนื บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย  
  จ ากดั (มหาชน) 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

ต าแหน่ง 

•  กรรมการ 

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 

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 

 



 

 

 
นายยุทธนา  เจยีมตระการ 
อาย ุ58 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนิธิ ภัทรโชค 
อาย ุ58 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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 
 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการ  
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 
  

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) สภาอุตสาหกรรม 
  แห่งประเทศไทย 
•  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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

นายชนะ  ภูม ี
อาย ุ56 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

ต าแหน่ง 

•   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 

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)  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (3) 

•  ตั้งแต่ 2561 กรรมการบริษทัปูนซีเมนตเ์อเชีย จ ากดั (มหาชน) 

•  ตั้งแต่ 2563 นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไ์ทย 

•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

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 

 



 

 

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน 
อาย ุ54 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรชา อุดมศักดิ์ 
อาย ุ53 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 

•  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 

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) 

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 

 

 

ต าแหน่ง 

•  กรรมการ  

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 

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 

 



 

 

•  ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล (Environmental, Social &  
 Governance หรือ “ESG”) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (1) 
•  Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (1) 
•  ตั้งแต่ 2549 รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  
  และประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา                    
  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (3) 
•  ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษทัสยามสินธร จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษทัเคมปินสยาม จ ากดั 
•  ตั้งแต่ 2560 กรรมการและท่ีปรึกษา บริษทัทุนลดาวลัย ์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) 
 

 

 

นายชุมพล ณ ล าเลยีง 
อาย ุ74 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 
อาย ุ58 ปี 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการอิสระ  
•  ประธานกรรมการ 
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) 
 

ต าแหน่ง 

•  กรรมการ 
•  รองประธานกรรมการ 
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 (1)  
•  ตั้งแต่ 2558 กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี กรรมการกิจการ 
  สังคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนื บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย  
  จ ากดั (มหาชน) 
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 
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 
 



 

 

•  ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (4) 
•  ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการและประธานกรรมการคณะกรรมการ 
  วชิาชีพสอบบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
•  ตั้งแต่ 2560 ท่ีปรึกษาและกรรมการในอนุกรรมการชุดต่างๆ  
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
•  ตั้งแต่ 2559 กรรมการคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2563 - 2564 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บริษทัไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
•  2558 - 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
  ไทย พม่า และลาว บริษทัเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 
 

•  ตั้งแต่ 2562 กรรมการอ านวยการศูนยบ์ริหารโลหิตแห่งชาติ  
  สภากาชาดไทย  
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการก ากบั 
  กองทุนเพ่ือรักษาสภาพคล่องของการระดมทุน 
  ในตลาดตราสารหน้ี (BSF)  
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นประกนัภยัใน 
  คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
  ประกนัภยั (คปภ.)  
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒิุในสถาบนั 
  บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
•  2558 - 2562  เลขาธิการคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด 
   หลกัทรัพย ์ 
•  2557 - 2558   คณะกรรมการนโยบายและก ากบัดูแลรัฐวสิาหกิจ 
   ตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 75/2557  
•  2558 - 2562  กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
•  2562 - 2564  ท่ีปรึกษาดา้นการก ากบัดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริม 
   สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

นายวนิิจ ศิลามงคล 
อาย ุ63 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายรพ ีสุจริตกลุ 
อาย ุ60 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการอิสระ  
•  ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาโทดา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.ม.) 
•  ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ.) 
•  ปริญญาตรีทางกฎหมาย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (น.บ.) 
• Industry/Management Development courses sponsored by  
 KPMG/Arthur Andersen 
•  Kellogg Graduate School of Management, under co-program with SASIN 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (1) 
•  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2021 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (2) 
•  ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษทั และ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ออลล่า จ ากดั (มหาชน) 
 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการอิสระ  
•  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ระดบัปริญญาตรีเกียรตินิยม ดา้นกฎหมาย จาก University of  
 Essex, UK 
•  ปริญญาโท ดา้นกฎหมายจาก University of Bristol, UK 
ความเช่ียวชาญ 
•  การเป็นกรรมการในบริษทัดา้นหลกัทรัพย ์ตลาดทุน ประกนัภยั 
และกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (1) 
•  Director Certification Program (DCP) รุ่น 1/2000 
•  The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 12/2005 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   
(ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (6) 
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในธนาคารแห่งประเทศไทย  
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการนโยบาย 
  การเงิน (กนง.)  
 



 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (19) 
• ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการ บริษทัโชติวฒัน์อุตสาหกรรมการผลิต จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2564  กรรมการในบริษทัธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย  
  จ ากดั (มหาชน) 
• ตั้งแต่ 2564 กรรมการในบริษทัว ีเอน็ บี โฮลด้ิง จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจเพ่ือสังคม 
• ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมาย  
  ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
• ตั้งแต่ 2563 ท่ีปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
  ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
• ตั้งแต่ 2563  กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
• ตั้งแต่ 2563 กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ 
  เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค
  ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) (ศบศ.) 
• ตั้งแต่ 2562 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการอ านวยการ  
  ส านกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา   
  วทิยาศาสตร์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ   
• ตั้งแต่ 2562 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
• ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษทัภิบาล 
  และสรรหา บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการด าเนินการ 
  ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 
• ตั้งแต่ 2561  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
  ในคณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ 
• ตั้งแต่ 2560  ประธานคณะกรรมการ บริษทัชีวามิตร  
  วสิาหกิจเพ่ือสังคม จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2560 รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย 
• ตั้งแต่ 2554 ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบ 
  สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
• ตั้งแต่ 2542 กรรมการ บริษทัสยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2542  กรรมการบริหาร บริษทัสยามพิวรรธน์ จ  ากดั 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
• 2562-2564 กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์รัชคาร จ ากดั 
• 2560-2564 กรรมการ บริษทัเดอะฮบั 99 จ ากดั 
• 2551-2564  ประธานกรรมการ บริษทัเบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ  ากดั 
• 2536-2564  กรรมการ บริษทักลยทุธ์ธุรกิจโฮลด้ิง จ ากดั 

 
ศาสตราจารย์พเิศษกติพิงศ์ อุรพพีฒันพงศ์ 
อาย ุ66 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการอิสระ  
•  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  LL.M., The University of British Columbia ประเทศแคนาดา 
•  นิติศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  เนติบณัฑิตไทย  
•  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขานิติศาสตร์  
 ประเภทวชิาการ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
•  วฒิุบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์ 
 รุ่นท่ี 1 สถาบนัวทิยาการคา้ (TEPCoT) 
•  วฒิุบตัรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 4 
•  ประกาศนียบตัรหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Director Executive  
 Program) School of Management มหาวทิยาลยัเยล สหรัฐอเมริกา 
•  ประกาศนียบตัร หลกัสูตรกรรมการบริษทั (Certificate of  
 Completion on Company Directors) สถาบนักรรมการแห่ง 
 ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย 
•  ประกาศนียบตัรส าหรับผูบ้ริหาร (Certificate Executive Program)  
 เจแอล เคลลอ็ค มหาวทิยาลยันอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา 
ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษทั 
• ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภูมิภาค  
 และการบริหารความแตกต่างทางวฒันธรรม 
• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่  
 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
• ดา้นการบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ 
• ดา้นกฎหมายธุรกิจและการลงทุน 
• ดา้นกฎหมายตลาดทุน ภาษี การควบรวมกิจการ  
 การปรับโครงสร้าง และธุรกิจครอบครัว 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (4) 
• Role of the Chairman Program (RCP) 21/2009  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
• Director Certification Program (DCP) 0/2000  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
• Director Leadership Certification Program – DLCP 0/2021 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (1) 
•  ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
  ระดบัองคก์าร บริษทัพฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 



 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (1) 
•  ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทนบริษทั เซ็นทรัล รีเทล  
  คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (51 บริษัท) 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
• 2554-2561 กรรมการ บริษทั เซ็นทรัล เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ  ากดั 
• 2553-2560 กรรมการ บริษทั เซ็นทรัลแอมบาสซีพลาซ่า จ ากดั 
 

• ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี  
   วสิาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2562 ประธานสภาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ 
   ภาคสังคม มูลนิธิรางวลัสมเดจ็เจา้ฟ้ามหาจกัรี 
• ตั้งแต่ 2558 ประธาน โครงการโกลบอลคอมแพก็ประเทศไทย  
   องคก์ารสหประชาชาติ 
• ตั้งแต่ 2553 กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี 
• ตั้งแต่ 2563 นายกกิตติมศกัด์ิ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย  
   ในพระบรมราชูปถมัภ ์
• ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษทั ซิทริน โกลบอล จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษทั ซีนิเพลก็ซ์ จ  ากดั 
• ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษทั ซี.พี.รีเทล โฮลด้ิง จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษทั แซทเทลไลท ์เซอร์วสิ จ  ากดั 
• ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษทั ทรูโฟร์ย ูสเตชัน่ จ  ากดั 
• ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษทั ทรู มิวสิค จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษทั ทรู มีเดีย โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 
• ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั 
• ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษทั ทรู วชิัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษทั ทรู อินคิวบ ์จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษทั แพนเทอร์ เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษทั ฟรีวลิล ์โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 
• ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษทั โลตสัส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

นายทศ จริาธิวฒัน์ 
อาย ุ57 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายศุภชัย เจยีรวนนท์ 
อาย ุ54 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการอิสระ  
•  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์จาก Wesleyan University 
•  ปริญญาโท MBA Finance จาก Columbia University 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  (1) 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2021 
 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการอิสระ  
•  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวทิยาลยับอสตนั  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
•  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาส่ือสารมวลชน  
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
•  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการตลาด  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  (1) 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (4) 
• ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
• ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
• ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์
  อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (21) 
• ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี  
   วสิาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากดั 
 



 

 

• 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 ประธาน 
  คณะกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณา 
  ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความยัง่ยนืและ 
  ความเส่ียงบริษทัเสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (7) 
• ปัจจุบนั กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ กรรมการบริหาร  
  และกรรมการบริหารความยัง่ยนืและความเส่ียง 
  บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)* 
• ปัจจุบนั กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ 
  สรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ 
  กรรมการบริหารความยัง่ยนืและความเส่ียง 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  
  วสิาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากดั 
หมายเหตุ: *บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์ 
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 

 
นายฐาปน สิริวฒันภักด ี
อาย ุ47 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการอิสระ  
•  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สถาบนับณัฑิต 
 บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการบริหารทัว่ไป  
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
•  ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
•  ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการพฒันาชุมชน  
 มหาวทิยาลยัราชภฎั เชียงใหม่ 
•  ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการโรงแรม  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  
•  ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช 
 มงคลพระนคร 
•  ปริญญาวทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการจดัการ 
 โลจิสติกส์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
•  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวทิยาลยั 
 บอสตนั 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  (5) 
• ตั้งแต่ 2563 กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
 



 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (2) 
• ตั้งแต่ 2563 กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
• ตัง้แต ่2562 รองประธานกรรมการ บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้  
  จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (7) 
•  ตั้งแต่ 2552 ท่ีปรึกษาสมาคมวศิวกรรมเคมีและเคมีประยกุต ์
  แห่งประเทศไทย 
•  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  
  และยาปราศจากเช้ือ 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 นายกสมาคมวศิวกรรมเคมีและเคมีประยกุต ์
   แห่งประเทศไทย 
•  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 

 
นายชลณัฐ ญาณารณพ 
อาย ุ62 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการ 
•  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• Master of Chemical Engineering, Imperial College London  
 ประเทศองักฤษ 
•  Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยม 
 อนัดบั 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 ากับดูแล (Environmental, Social & 
Governance หรือ “ESG”) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (2) 
• Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
• Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 
   
 



 

 

• ตั้งแต่ 2562 ประธานอนุกรรมการการทดสอบดา้นวชิาการสอบ 
  บญัชีท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ และ 
  คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบติังาน 
  เก่ียวกบัการสอบบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรม 
  ราชูปถมัภ ์
• ตั้งแต่ 2562 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ (กพว.)  
  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวตัน์, มหาวทิยาลยั 
  เทคโนโลยมีหานคร, มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี,  
  มหาวทิยาลยัศรีปทุม, มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล 
• ตั้งแต่ 2562 ท่ีปรึกษา โครงการปริญญาโทระบบสารสนเทศ 
  เพื่อการจดัการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ตั้งแต่ 2559 คณะกรรมการประจ าคณะ วทิยาลยันานาชาติปรีดี 
  พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
• ตั้งแต่ 2557 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ (กพว.)  
  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
• 2558- 2562  คณะอนุกรรมการตรวจสอบส านกังานพฒันา 
   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
• 2556-2559 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ดร. ศิริลกัษณ์ โรจนกจิอ านวย 
อาย ุ64 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ 
อาย ุ58 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการ 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• ปริญญาตรี บญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
•  ปริญญาโท บญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
•  ปริญญาโท Master of Business Administration, University of Texas  
 at Austin, สหรัฐอเมริกา 
•  ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Management of Technology),  
 Asian Institute of Technology 
• Accounting & Auditing International Student Exchange Program  
 (ISEP), University of Utah, Salt Lake City. สหรัฐอเมริกา  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (7) 
•  ตั้งแต่ 2556 International Executive Board Members,  
  International Conference of Electronic Business 
•  ตั้งแต่ 2564 ท่ีปรึกษา บริษทัทวนิโฟลวส์จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2564 กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัชินวตัร 
• ตั้งแต่ 2564 กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัตาปี 
 
   
 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
•  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยี 
 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  (1) 
•  ตั้งแต่ 2562  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์  
   บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (4) 
•  ตั้งแต่ 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.* 
•  ตั้งแต่ 2560 กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี 
 

•  ตั้งแต่ 2561 อนุกรรมการ มูลนิธิโครงการ 
•  ตั้งแต่ 2563 Chairman of PTIT Refining and Petrochemical  
  Standing Committee, Petroleum Institute of Thailand 
หมายเหตุ: *บริษทัจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

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) 
 



 

 

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม 
อาย ุ52 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 

•  กรรมการ 

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 

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 

 



 

 

 

 

นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
อาย ุ69 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  ประธานกรรมการ 
•  กรรมการอิสระ 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  21 มิถุนายน 2562 
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 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  
  (เร่ิมเป็นกรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2562) 
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 



 

 

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 2563 กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (7) 
•  ตั้งแต่ 2552 ท่ีปรึกษาสมาคมวศิวกรรมเคมีและเคมีประยกุต ์
  แห่งประเทศไทย 
•  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  
  และยาปราศจากเช้ือ 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายชลณัฐ ญาณารณพ 
อาย ุ62 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
 

ต าแหน่ง 
•  รองประธานกรรมการ 
•  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• Master of Chemical Engineering, Imperial College London  
 ประเทศองักฤษ 
•  Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยม 
 อนัดบั 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 ากับดูแล (Environmental, Social & 
Governance หรือ “ESG”) 
 
   
 



 

 

•  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:   2,607 หุน้  (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)   
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 
 

 

 

 

 

 

 
 

นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพยีร 
อาย ุ60 ปี 
เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  2550 - 2551 นายกสมาคมวศิวกรรมเคมีและเคมีประยกุต ์
   แห่งประเทศไทย 
•  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 
 
 
   
 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการอิสระ 
•  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  1 มิถุนายน 2562 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
•  ปริญญาตรี ดา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
•  ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาต 
ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษทั 
• ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
• ดา้นการก าหนดวสัิยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธ์ 
 ขององคก์รขนาดใหญ่ 
• ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภูมิภาค  
 และการบริหารความแตกต่างทางวฒันธรรม 
• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่  
 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
• ดา้นการบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ 
• ดา้นบญัชี และการเงิน 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  (5) 
•  Director Certification Program (DCP) 0/2000  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2013  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

•  Advance Audit Committee Program (AACP) 36/2020  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Director Leadership Certification Program 0/2020  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) 
•  ตั้งแต่ 2563 กรรมการอิสระ บริษทัอินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 
•  ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร  
  บริษทัแมค็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (5) 
• ตั้งแต่ 2564  กรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• ตั้งแต่ 2562  ประธานกรรมการ บริษทับูโอโน่ (ประเทศไทย)  
  จ ากดั (มหาชน) 
• ตั้งแต่ 2561  กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรากแกว้ 
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษทัท๊อป ที 2015 จ  ากดั  
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
• 2561 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
  บริษทัเอสซีจี เซรามิกส์ จ  ากดั (มหาชน) 
• 2559 - 2564 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• 2559 - 2560 ท่ีปรึกษา ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
  และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
• 2553 - 2557 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2546 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัเคพีเอม็จี ภูมิไชย  
  โฮลด้ิง จ ากดั 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง:  (ไม่มี)     
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 (ไม่มี) 
 



 

 

นายชาล ีจนัทนยิง่ยง 
อาย ุ65 ปี 
เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วนัท่ี 21 มิถุนายน 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 

•  กรรมการอิสระ 

•  กรรมการตรวจสอบ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

•  21 มิถุนายน 2562 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• Master in Business Administration (Finance) Texas A&M  

 University สหรัฐอเมริกา 

• พาณิชยศาสตรบณัฑิต สาขาการเงินการธนาคาร  

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 5 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT)  

 รุ่นท่ี 5 สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

• Advance Senior Executive Program (ASEP) (2006),  

 SASIN GRADUATE Institute of Business Administration of  

 Chulalongkorn University in collaboration with Kellogg School of  

 management, Northwestern University, Chicago. IL สหรัฐอเมริกา 

ความเช่ียวชาญ 

• ดา้นการก าหนดวสัิยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธ์ 

• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่  

 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ดา้นการบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ 

• ดา้นกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ รวมถึง 

 กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนและสถาบนัการเงิน 

• ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล 

• ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  (6) 

• Director Certification Program (DCP) 7/2001  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• Anti-corruption for Executive Program (ACEP) 8/2013  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• Advanced Audit Committee Program (AACP) 38/2020  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 21/2020  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• Boards that Make a Difference (BMD) 10/2020  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

• วทิยากรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ  

 Audit Committee Program (ACP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั 

 กรรมการบริษทัไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(ไม่มี)  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (4) 

• ตั้งแต่ 2562  ประธานอนุกรรมการวนิยั บริษทัส านกัหกับญัชี  

  (ประเทศไทย) จ ากดั 

• ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการอุทธรณ์ บริษทัตลาดสัญญาซ้ือขาย 

  ล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

• ตั้งแต่ 2556 กรรมการ องค์กรต่อตา้นคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

• 2562 - 2564 ประธานกรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลกัทรัพย ์

   แห่งประเทศไทย 

• 2562 - 2564 ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  

   บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 

• 2560 - 2563 กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

• 2560 - 2561    ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

• 2558 - 2561 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย 

• 2558 - 2561 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

• 2552 - 2558 รองเลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั 

   หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  

•  ของตนเอง:  (ไม่มี)     

•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 (ไม่มี) 

 



 

 

นางผ่องเพญ็ เรืองวรียุทธ    
อาย ุ66 ปี 
เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วนัท่ี 21 มิถุนายน 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการอิสระ 
•  กรรมการตรวจสอบ 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  21 มิถุนายน 2562 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• Master of Business Administration (Finance), Katholieke  
 University ประเทศเบลเยยีม 
• บญัชีมหาบณัฑิต สาขาวชิาบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
• บญัชีบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
• Advanced Management Program, Wharton School of Management  
 สหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 3 
• หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นท่ี 3  
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• หลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในสินทรัพยต่์างประเทศ  
 การบริหารความเส่ียง การด าเนินนโยบายการเงิน และการธนาคารกลาง 
ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
• ดา้นการก าหนดวสัิยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธ์ 
 ขององคก์รขนาดใหญ่ 
• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่  
 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
• ดา้นการบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  (1) 
• Director Certification Program (DCP) 262/2018  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (7) 
• ตั้งแต่ 2564 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการก ากบั 
  กองทุนเพ่ือรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนใน 
  ตลาดตราสารหน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะอนุกรรมการนโยบายทางการเงิน  
  กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
• ตั้งแต่ 2563 กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 

• ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลการลงทุนหา 
  ผลประโยชน์จากเงินและทรัพยสิ์นของกองทุน  
  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
• ตั้งแต่ 2562 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ สภามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
• ตั้งแต่ 2562 ผูพ้ิพากษาสมทบ ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ 
  ระหวา่งประเทศกลาง 
• ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกองทุนดชันี 
  พนัธบตัรไทยเอบีเอฟ (ABFTH) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
• 2561 - 2563 อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง  
   กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
• 2561 กรรมการ ในคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
• 2559 - 2564 อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน  
   กองทุนประกนัสังคม 
• 2559 - 2563 ประธานคณะกรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์
   สุขมุวทิ จ  ากดั  
• 2558 - 2559 ท่ีปรึกษาผูว้า่การ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• 2556 - 2560 กรรมการ ในคณะกรรมการค่าจา้ง ชุดท่ี 19 กระทรวงแรงงาน 
• 2555 - 2558  กรรมการ ในคณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
   ขา้ราชการ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
• 2555 - 2558  กรรมการ ในคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
   กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน  
   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
   กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน  
   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
   รองผูว้า่การ ดา้นเสถียรภาพการเงิน  
   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• 2553 - 2554 ผูช่้วยผูว้า่การ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• 2552 - 2553 ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายนโยบายความเส่ียง  
   สายนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• 2548 - 2552 ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงิน 
   ส ารอง สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง:  (ไม่มี)     
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไม่มี) 
 



 

 

ศาสตราจารย์พเิศษกติพิงศ์ อุรพพีฒันพงศ์ 
อาย ุ66 ปี 
เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 

•  กรรมการอิสระ 

•  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

•  21 สิงหาคม 2562 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• LL.M., The University of British Columbia ประเทศแคนาดา 

• นิติศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• เนติบณัฑิตไทย  

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขานิติศาสตร์  

 ประเภทวชิาการ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 

• วฒิุบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์ 

 รุ่นท่ี 1 สถาบนัวทิยาการคา้ (TEPCoT) 

• วฒิุบตัรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 4 

• ประกาศนียบตัรหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Director Executive  

 Program) School of Management มหาวทิยาลยัเยล สหรัฐอเมริกา 

• ประกาศนียบตัร หลกัสูตรกรรมการบริษทั (Certificate of  

 Completion on Company Directors) สถาบนักรรมการแห่ง 

 ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย 

• ประกาศนียบตัรส าหรับผูบ้ริหาร (Certificate Executive Program)  

 เจแอล เคลลอ็ค มหาวทิยาลยันอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา 

ความเช่ียวชาญ 

• ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภูมิภาค  

 รวมไปถึงประสบการณ์การบริหารความแตกต่างทางวฒันธรรม 

• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่  

 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ดา้นกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ 

• ดา้นกฎหมายตลาดทุน ภาษี การปรับโครงสร้าง และธุรกิจครอบครัว 

 บริษทัพฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  (4) 

• Director Leadership Certification Program (DLCP) 1/2564  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

• Role of the Chairman Program (RCP) 21/2009  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• Director Certification Program (DCP) 0/2000  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (1) 

• ตั้งแต่ 2562  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

  ระดบัองคก์าร  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (20) 

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหาร 

   ความเส่ียง บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษทัธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอ่ย  

   จ ากดั (มหาชน) 

• ตั้งแต่ 2564 ท่ีปรึกษา บริษทัเบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ  ากดั 

• ตั้งแต่ 2564 ประธานกรรมการ บริษทัว ีเอน็ บี โฮลด้ิง จ ากดั 

• ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

   บริษทัโชติวฒัน์อุตสาหกรรมการผลิต จ ากดั (มหาชน) 

• ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจเพ่ือสังคม 

• ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมาย  

   ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

• ตั้งแต่ 2563 ท่ีปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

   ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

• ตั้งแต่ 2563  กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ 

   เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ 

   โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) (ศบศ.) 

• ตั้งแต่ 2562 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการอ านวยการ  

   ส านกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 

   วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 
อาย ุ62 ปี 
เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการด าเนินการ 
   ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 
• ตั้งแต่ 2561  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
   ในคณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ 
• ตั้งแต่ 2560  ประธานคณะกรรมการ บริษทัชีวามิตร วสิาหกิจเพ่ือสังคม จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2560 รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย 
• ตั้งแต่ 2555  ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบ 
   สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
• ตั้งแต่ 2542  กรรมการ บริษทัสยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2542  กรรมการบริหาร บริษทัสยามพิวรรธน์ จ  ากดั 
• ตั้งแต่ 2536  กรรมการ บริษทักลยทุธ์ธุรกิจโฮลด้ิง จ ากดั 
 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
• 2562 - 2564 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
• 2552 - 2564 ประธานกรรมการ บริษทัเบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ  ากดั 
• 2561 - 2564 กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์รัชคาร จ ากดั 
• 2560 - 2564 กรรมการ บริษทัเดอะฮบั 99 จ ากดั 
• 2557 - 2558  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
• 2542  กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง:  (ไม่มี)     
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
(ไม่มี) 
 
 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการอิสระ 
•  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  24 มีนาคม 2563 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัซานตาคลาร่า  
 สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• ปรัชญาดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (เทคโนโลยกีารผลิตสัตว)์  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นการก าหนดวสัิยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธ์ 
 ขององคก์รขนาดใหญ่ 
• ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 
 ในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการท างาน  
• ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  (1) 

• Director Certification Program (DCP) 70/2006  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   
(ไม่มี) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (57) 
• ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษทัโซดาบิซ จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษทักว ิจ  ากดั  
• ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษทัสฤก จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2539 กรรมการบริหาร บริษทัเบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ กลุ่มบริษทัเบทาโกร (32 บริษทั) 
• กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผูท้รงคุณวฒิุ สถาบนัเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
• กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผูท้รงคุณวฒิุ มหาวทิยาลยัซีเอม็เคแอล  
• กรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัซีเอม็เคแอล 
• กรรมการสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (มจธ.) 
• ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลา้ธนบุรี (มจธ.)  
• กรรมการอ านวยการส านกัเคเอก็ซ์   
• กรรมการยทุธศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
• กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
• กรรมการบริหารสถาบนัการจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตร (สท.)    
• ท่ีปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (กสว.) 
• ท่ีปรึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษาภารกิจการส่งเสริมระบบการน า 
 ผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ ส านกังานคณะกรรมการ 
 ส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวบูิลย์  ตวงสิทธิสมบัต ิ
อาย ุ56 ปี 
เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กรรมการอ านวยการสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม  
 ส านกังานการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 
• กรรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีปรึกษาการจดัท ากรอบนโยบายและ 
 ยทุธศาสตร์ดา้นการอุดมศึกษาและพฒันาก าลงัคนของประเทศ  
 ส านกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ 
 นวตักรรมแห่งชาติ (สอวช)    
• กรรมการบริหารการส่งเสริมและพฒันาก าลงัคนใหมี้ทกัษะชั้นสูง 
 ตามความตอ้งการของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา  
 วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
• กรรมการพฒันานวตักรรมการบริหารจดัการสถานศึกษาในรูปแบบ  
 Partnership School เพื่อรองรับการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา 
 ตามนโยบาย Thailand 4.0  ส านกัคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
 พ้ืนฐาน (สพฐ)   
• กรรมการบริหาร หอการคา้นานาชาติแห่งประเทศไทย    
• กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม  
 มูลนิธิรางวลัสมเดจ็เจา้ฟ้ามหาจกัรี 
• กรรมการสรรหากรรมการอ านวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ ์  
• ท่ีปรึกษา คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• ท่ีปรึกษา คณะกรรมการนวตัรกรรมแห่งชาติ (สนช.) 
• ประธานมูลนิธิสายธาร 
 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
• 2562 - 2564 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ในคณะกรรมการพฒันา 
   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (กวทช.) 
• 2561 - 2564 กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผูท้รงคุณวฒิุ  
   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
• 2561 - 2564 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทัเบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
• 2560 - 2564 ประธานกรรมการมูลนิธิเบทาโกร 
• 2558 - 2564 กรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
• 2561 - 2562 คณะกรรมการด าเนินงานพฒันานวตักรรมการ 
   บริหารจดัการสถานท่ีศึกษาในรูปแบบ  
   Partnership School ส านกังานคณะกรรมการ 
   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
• 2560 - 2562 คณะท างานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ 
   กระทรวงศึกษาธิการ (ศ. คลินิก นพ. อุดม คชินทร) 
• 2559 - 2562  กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
• 2557 - 2561 กรรมการสภาผูท้รงคุณวุฒิ สถาบนัอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
• 2556 - 2561 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เครือเบทาโกร 
• 2556 - 2559 กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• 2530 - 2556 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เครือเบทาโกร   
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง:  (ไม่มี)     
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
(ไม่มี) 
 
 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการอิสระ 
• กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  24 มีนาคม 2563 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State  
 University สหรัฐอเมริกา 
• Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing the  
 Organization to Drive Results, Michigan Ross Executive  
 Education, University of Michigan สหรัฐอเมริกา 
• Advanced Human Resource Executive Program, Michigan Ross  
 Executive Education, University of Michigan สหรัฐอเมริกา 
• Leading in a Disruptive world (LDW), Stanford Center for  
 Professional Development, Stanford University สหรัฐอเมริกา 

• Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business  
 School ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่นท่ี 57) 
• สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นท่ี 16) 
ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นธุรกิจหลกัของบริษทัและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษทั  
• ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือของงบการเงิน 
• ดา้นการก าหนดวสัิยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธ์ 
 ขององคก์รขนาดใหญ่ 
• ดา้นตลาดผูบ้ริโภค ตลาดบรรจุภณัฑอ์าหาร ตลาดบรรจุภณัฑ์ 
 ดา้นสุขภาพและการแพทย ์
• ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภูมิภาค  
 และการบริหารความแตกต่างทางวฒันธรรม 
• ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีน 
 อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการท างาน  
• การบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางศุภจ ีสุธรรมพนัธ์ุ 
อาย ุ57 ปี 
เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วนัท่ี 17 กนัยายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  (1) 

• Director Certification Program (DCP) 237/2017  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

(ไม่มี) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (24) 

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษทัจีเอเบิล จ ากดั 

• ตั้งแต่ 2562  ท่ีปรึกษา  หอการคา้ไทย 

• ตั้งแต่ 2560  กรรมการ บริษทัไอคอนิค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

• ตั้งแต่ 2558  กรรมการ บริษทัท๊อปที 2015 จ  ากดั 

 

• ตั้งแต่ 2556 กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

  กลุ่มบริษทันนัยางเทก็ซ์ไทล ์(19 บริษทั) 

• ตั้งแต่ 2544  กรรมการ บริษทัแพดด้ี โฮลด้ิง จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

• ด ารงต าแหน่งในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทันนัยางเทก็ซ์ไทล ์ 

• กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกยอ้มพิมพแ์ละตกแต่งส่ิงทอไทย  

• กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  

•  ของตนเอง:  (ไม่มี)     

•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: 1,042 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.00002) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   

(ไม่มี) 

 

 

ต าแหน่ง 

•  กรรมการอิสระ 

•  กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

•  17 กนัยายน 2564 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินและการบญัชีระหวา่งประเทศ  

 Northrop University สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 16/2556 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส) รุ่น 19  

 วทิยาลยัการยติุธรรม 

• หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่น 1  

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ความเช่ียวชาญ 

• ดา้นการก าหนดวสัิยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธ์ 

 ขององคก์รขนาดใหญ่ 

• ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภูมิภาค  

 และการบริหารความแตกต่างทางวฒันธรรม 

• ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีน 

 อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชแ้ทนการ 

 ท างานแบบเดิม 

• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหาร 

 ทรัพยากรบุคคล 

• ดา้นการบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ 

• ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  (2) 
• Director Certification Program (DCP) 89/2007  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
• Advanced Audit Committee Program (AACP) 23/2016  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (2) 
• ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดอตัรา 
   ค่าตอบแทน  
ตั้งแต่ 2561 กรรมการก ากบัความเส่ียง 
ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

   บริษทัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (KBANK) 
• ตั้งแต่ 2562 กรรมการการลงทุน 
ตั้งแต่ 2559 กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 
ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษทัดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) (DUSIT) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (30) 

• กรรมการในกลุ่มบริษทัดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) (21 บริษทั) 

ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษทั เดอะ คุ๊กก้ิง แคปิตอล แบงคอก จ ากดั 

ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษทั เดอะ ฟู้ดเอด็ดูเคชัน่ แบงคอก จ ากดั 

ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษทั ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ จ  ากดั 

ตั้งแต่ 2562 กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management  

  (Shanghai) Co., Ltd. 

ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท จ ากดั 

ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษทั เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั 

ตั้งแต่ 2561 กรรมการ LVM Holdings Pte. Ltd. 

ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษทั ดุสิต กูร์เมต ์จ  ากดั 

ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ  ากดั 

 ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 

ตั้งแต่ 2560 กรรมการ D & J Co., Ltd. 

ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษทั วมิานสุริยา จ ากดั 

ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั 

ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ ากดั 

ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จ ากดั 

ตั้งแต่ 2559 กรรมการ DMS Property Investment Pvt. Ltd. 

ตั้งแต่ 2559 กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd.  

ตั้งแต่ 2559 กรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc. 

ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) 

• ตั้งแต่ 2563 ประธานคณะอนุกรรมการเร่ือง Digital Literacy  

  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวฒันธรรม กีฬา 

 แรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการ ในคณะกรรมการท่ีปรึกษาสถาบนับณัฑิต 

  บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการดา้นการสร้างและ 

  พฒันาบณัฑิต ภายใตค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา 

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการนโยบาย 

  รัฐวสิาหกิจ  

• ตั้งแต่ 2562 กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ วทิยาลยัพุทธศาสตร์ 

  นานาชาติ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

• ตั้งแต่ 2559 Member of the International Advisory Board of  

  Ecole Hôtelière de Lausanne 

 

• ตั้งแต่ 2558 กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ วทิยาลยัดุสิตธานี 

• ตั้งแต่ 2558 กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  

  มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 

• ตั้งแต่ 2557 กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแห่ง 

  ประเทศไทย 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

• 2561 - 2563 กรรมการ บริษทัเอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ  ากดั (มหาชน)   

• 2559 - 2563 กรรมการ บริษทัสวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั                  

• 2560 – 2561 กรรมการอิสระ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

   กรรมการตรวจสอบ  

   บริษทัสายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน)   

• 2554-2558 กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ 

   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทัไทยคม จ ากดั (มหาชน)   

• 2554-2558 ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจส่ือโฆษณา และ 

   ธุรกิจใหม่ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน)   

• 2554-2558 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

   ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

   และประธานกรรมการสรรหาและก ากบัดูแลกิจการ  

   บริษทัซีเอส ลอ็กซ์อินโฟ จ ากดั (มหาชน)   

• 2554-2558 ประธานกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการ 

   บริหาร บริษทัเชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ  ากดั  

• 2554-2558 กรรมการบริหาร บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ  

   จ ากดั (มหาชน)  

• 2553-2554 ผูจ้ดัการทัว่ไปและรองประธานโกลบอลเทคโนโลย ี

   เซอร์วสิเซส IBM ASEAN  

• 2552-2553 ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ส านกัประธาน 

   เจา้หนา้ท่ีบริหาร IBM, New York, U.S.A.  

• 2550-2552 ผูจ้ดัการทัว่ไปและรองประธานธุรกิจทัว่ไป IBM ASEAN  

• 2546-2550 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัไอบีเอม็ ประเทศไทย จ ากดั   

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  

•  ของตนเอง:  (ไม่มี)     

•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   

(ไม่มี) 

 

 



 

 

นายธีรพงศ์ จนัศิริ 
อาย ุ56 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 

•  กรรมการ 

•  กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

•  16 กนัยายน 2564 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ  

 มหาวทิยาลยัซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 62  

 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

ความเช่ียวชาญ 

• ดา้นธุรกิจหลกัของบริษทั ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษทั 

• ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

• ดา้นการก าหนดวสัิยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธ์ 

 ขององคก์รขนาดใหญ่ 

• ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภูมิภาค  

 และการบริหารความแตกต่างทางวฒันธรรม 

• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่  

 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ดา้นการบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ 

• ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  (1) 

• Director Leadership Certification Program (DLCP) 10/2001  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (3) 

• ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษทัไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 

• ตั้งแต่ 2556  กรรมการและกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

  บริษทัไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

• ตั้งแต่ 2533  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

  บริษทัไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (39) 

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษทับีม เดตา้ จ  ากดั 

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการบริหาร บริษทัอินเตอร์ฟาร์มา-ซีวติา้ จ  ากดั 

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษทัไทยยเูน่ียน ไลฟ์ไซเอนซ์ จ  ากดั 

• ตั้งแต่ 2563  กรรมการบริหาร บริษทัฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ  

   ยไูนเตด็ จ  ากดั 

• ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหาร บริษทัไทยยเูน่ียน อินกรีเดียนท ์จ ากดั 

• ตั้งแต่ 2562  กรรมการ บริษทัไทยยเูน่ียนพฒันาไมก้ฤษณา จ ากดั     

• ตั้งแต่ 2560 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษทัทุนธนศิริ จ  ากดั  

   (รวมบริษทัในกลุ่ม 7 บริษทั) 

• ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษทัไทยยเูน่ียน พร้อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

• ตั้งแต่ 2560 กรรมการบริหาร บริษทัไทยยเูน่ียน เอเชีย  

   อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง จ ากดั (Hong Kong) 

• ตั้งแต่ 2559 กรรมการบริหาร บริษทัไท่หวา้น เซ่ิง อควาติค  

   เทรดด้ิง (ไชน่า) จ  ากดั (China) 

• ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษทัประชารัฐรักสามคัคี  

   สมุทรสาคร (วสิาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากดั 

• ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษทัเรดลอ็บสเตอร์มาสเตอร์ 

   โฮลด้ิงส์ แอลพี (Red Lobster) (USA) 

• ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษทัไทยยเูน่ียน ไฮเทค เพิร์ล คลัทิเวชัน่ จ  ากดั 

• ตั้งแต่ 2555 กรรมการบริหาร บริษทัแพค็ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) 

• ตั้งแต่ 2555 กรรมการบริหาร บริษทัโอคินอสฟู้ด จ ากดั 

• ตั้งแต่ 2553  ประธานกรรมการบริหาร บริษทัไทยยเูน่ียน  

   อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง จ ากดั (Mauritius) 

• ตั้งแต่ 2553  ประธานกรรมการบริหาร บริษทัไทยยเูน่ียน  

   ยโุรป (France) 

• ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษทัไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์  

   จ ากดั (USA) 

• ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษทัยเูอส เพท็ นูทรีชัน่ จ  ากดั (USA) 

• ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษทัทีเอน็ ฟายน์ เคมีคอลส์ จ ากดั 

• ตั้งแต่ 2543 กรรมการ บริษทับีส ไดเมนชัน่ จ  ากดั 

• ตั้งแต่ 2542  กรรมการบริหาร บริษทัไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  

   (มหาชน) (ช่ือเดิม บริษทัสงขลาแคนน่ิง จ ากดั (มหาชน)) 

• ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษทัไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์ จ  ากดั (USA) 

• ตั้งแต่ 2539  กรรมการบริหาร บริษทัไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ากดั 
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• ตั้งแต่ 2539 ประธานกรรมการบริหาร บริษทัไทยยเูน่ียน  
  นอร์ท อเมริกา จ ากดั (USA) 
• ตั้งแต่ 2538  ประธานกรรมการบริหาร บริษทัไทยยเูน่ียน  
  กราฟฟิกส์ จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษทัเอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษทัลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ จ  ากดั 
• ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษทัไวยไทย จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2532  กรรมการบริหาร บริษทัไทยรวมสินพฒันา 
  อุตสาหกรรม จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2531  กรรมการ บริษทัจนัศิริ เรียล เอสเตท จ ากดั 
• ตั้งแต่ 2531  กรรมการ บริษทัไทยยเูน่ียน ปร็อปเปอร์ต้ีส์ จ  ากดั 
• ตั้งแต่ 2527   กรรมการ บริษทัเพนเวน (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
• 2559 - 2564 กรรมการบริหาร บริษทัไทยยเูน่ียนออนไลน์ชอ็ป จ ากดั 
• กรรมการ บริษทัไทยยเูน่ียน ครอวฟิ์ช ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
• กรรมการ บริษทัเจา้พระยาหอ้งเยน็ จ  ากดั 
• กรรมการ บริษทัทกัษิณสมุทร จ ากดั 
• กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
• กรรมการ สภาวทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 
• กรรมการ การขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจ BCG Model  
• ท่ีปรึกษาคณะกรรมการหอการคา้ไทย   
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง:  (ไม่มี)     
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   (ไม่มี) 
 
 

ต าแหน่ง 
•  กรรมการ 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  1 ตุลาคม 2561 
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 
ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นธุรกิจหลกัของบริษทั และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษทั 
• ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
• ดา้นการก าหนดวสัิยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธ์ 
 ขององคก์รขนาดใหญ่ 
• ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภูมิภาค  
 และการบริหารความแตกต่างทางวฒันธรรม  
• ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 
 ในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชแ้ทน 
 การท างานแบบเดิม 
• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหาร 
 ทรัพยากรบุคคล 
• ดา้นการบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ 
• ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล 
• ดา้นเศรษฐกิจและการลงทุน 
• ดา้นการตลาด บญัชี และการเงิน 
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (2) 
•  Directors Accreditation Program (DAP) 159/2019  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
•  Directors Certification Program (DCP) 298/2020  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (1) 
•  ตั้งแต่ 2565 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และดูแลงานการเงินและ 
  การลงทุน บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
•  ตั้งแต่ 2561 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ การเงินและการลงทุน  
  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (3) 
• ตั้งแต่ 2564 คณะผูท้รงคุณวฒิุ สมาคมการจดัการธุรกิจ 
  แห่งประเทศไทยร่วมกบัสถาบนับณัฑิต  
  บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• ตั้งแต่ 2562 กรรมการ  สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
• ตั้งแต่ 2561 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia 
*หมายเหตุ: *บริษทัจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
• 2563 - 2564 Project Director โครงการพฒันาระบบตน้แบบการ 
   ช าระเงินโดยใชส้กุลเงินดิจิทลัท่ีออกโดยธนาคารกลาง 
• 2561 - 2564 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่-การเงินและการลงทุน  
   บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
• 2555 - 2561  General Director, Long Son Petrochemicals  
   Company Limited ประเทศเวยีดนาม 
• 2551 - 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals  
   Company Limited ประเทศเวยีดนาม 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง:  (ไม่มี)     
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   (ไม่มี) 
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ต าแหน่ง 
•  กรรมการ 
•  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
•  1 มิถุนายน 2562 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ  
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Pulp & Paper Technology, The University  
 of Auckland ประเทศนิวซีแลนด ์
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School,  
 Harvard University สหรัฐอเมริกา 
• Executive Education Program, Columbia Business School,  
 Columbia University สหรัฐอเมริกา  
• Management Development Program XIX, The Wharton School,  
 University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา  
• Building Competitive Advantage Through Operations Program,  
 Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา 
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Top Executive Program in Commerce  
 and Trade (TEPCoT#10) มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 29  
 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) 
• ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 63  
 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ (วปอ.) 
ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นธุรกิจหลกัของบริษทั และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษทั 
• ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
• ดา้นการก าหนดวสัิยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธ์ 
 ขององคก์รขนาดใหญ่ 
• ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภูมิภาค  
 และการบริหารความแตกต่างทางวฒันธรรม  
• ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 
ในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชแ้ทน
การท างานแบบเดิม 

• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่  
 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
• ดา้นการบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ 
• ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล 
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (1) 
•  Directors Accreditation Program (DAP) 163/2019  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (2) 
• ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหาร หอการคา้ไทย 
• ตั้งแต่ 2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.,  
   ประเทศอินโดนีเซีย* 
หมายเหตุ: *บริษทัจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

การด ารงต าแหน่งอ่ืนในเอสซีจีพ ี(10) 
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย 
บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืน ๆ ของเอสซีจีพีท่ีอยู่นอกตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
• 2562  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจ้ิง  
   บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
• 2561 - 2562 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
• 2560 - 2561 นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย 
• 2557 - 2562 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 
• 2554 - 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc.  
   ประเทศฟิลิปปินส์ 
• 2554 ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัหา บริษทัสยามคราฟท ์
   อุตสาหกรรม จ ากดั 
• 2553 - 2554 ผูอ้  านวยการพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยืน บริษทัเอสซีจี  
   เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
• 2550 - 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and  
   Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  
•  ของตนเอง:  (ไม่มี)     
•  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    
(ไม่มี) 
 


