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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน 

และ เลขานุการบริษัท



 

 

คณะกรรมการบริษัท 
 

พลอากาศเอก สถติยพ์งษ ์สุขวิมล 

อายุ 73 ปี 

ต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 28 มีนาคม 2561 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
- ปรญิญาตรศีิลปศาสตรบณัฑิต (การสือ่สารมวลชน) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ศิษยก์ารบินรุน่ น.54-16-3 โรงเรยีนการบินก าแพงแสน 
- โรงเรยีนนายทหารชัน้บงัคบัฝงู รุน่ท่ี 43 
- โรงเรยีนเสนาธิการทหารอากาศ รุน่ที ่29 
- วิทยาลยัการทพัอากาศ รุน่ท่ี 27 

ความเชี่ยวชาญ 
- การบรหิารจดัการองคก์รระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- การก าหนดนโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์การมีวิสยัทศันร์ะดบัโลก (Global Vision)การตา่งประเทศ 
- การตา่งประเทศ 
- กฎหมาย 
- การตลาด 
- การเงิน เช่น Financial Landscape/ Payment System 
- การบรหิารจดัการขอ้มลู (Data Management) 
- การบรหิารจดัการทนุมนษุย ์(Human Capital Management) 
- สขุภาพและความปลอดภยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไมม่ี) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (1) 
- ตัง้แต ่2564  กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม 
  บรษัิทเอสซีบี เอกซ ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (17) 
- ตัง้แต ่2560 ราชเลขานกุารในพระองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ส  านกัพระราชวงั 
- ตัง้แต ่2560 ประธานกรรมการ คณะกรรมการทรพัยส์นิพระมหากษัตรยิ ์ 
- ตัง้แต ่2561  เลขาธิการพระราชวงั 
- ตัง้แต ่2561  ประธานกรรมการและผูอ้  านวยการทรพัยส์นิพระมหากษัตรยิ ์
- ตัง้แต ่2561 ประธานขา้ราชบรพิารในพระองค ์
- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิททนุลดาวลัย ์จ ากดั และบรษัิทในเครอืตามที่ไดร้บัมอบหมาย 



 

 

- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทสหศีนิมา จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทศรพีฒัน ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทศรธีรณี จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทบา้นบงึเวชกิจ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทสยามสนิธร จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทสยามไบโอไซเอนซ ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทเอเพ็กซเ์ซลา่ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทดอยค าผลติภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทเทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2561  กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม 
  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2564 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ  
- 2548 - 2559 ราชเลขานกุารในพระองคส์มเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร  
- 2548 - 2559 กองกิจการในพระองคส์มเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 
- 2548 - 2559 รองเลขาธิการพระราชวงั ส านกัพระราชวงั  
- 2552 - 2556 กรรมการบรษัิทการบินไทย จ ากดั (มหาชน)  

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 
- ของตนเอง:  (ไมม่ี)    
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายชุมพล ณ ลาํเลียง  

อายุ 75 ปี 

เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แตว่นัท่ี 30 กรกฎาคม 2557)  

ตาํแหน่ง 

- รองประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- 2536 – 2548  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี 

- ตัง้แต ่1 สงิหาคม 2535 กรรมการ 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาเครือ่งกล University of Washington ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ความเชี่ยวชาญ 

- ธุรกิจหรอือตุสาหกรรมหลกัของเอสซีจี  

- ธุรกิจหรอือตุสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืนๆ 

- การบรหิารจดัการองคก์รระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 

- เศรษฐกิจและการลงทนุ 

- การกาํหนดนโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์การมีวิสยัทศันร์ะดบัโลก (Global Vision) 

- การตา่งประเทศ 

- การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 

- การตลาดในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ  

- ความเช่ียวชาญดา้นตลาดในประเทศ หรอืตา่งประเทศ (Market Insight) 

- บญัชี หรอื Financial Literacy 

- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System 

- การบรหิารจดัการขอ้มลู (Data Management) 

- การบรหิารจดัการทนุมนษุย ์(Human Capital Management) 

- ซพัพลายเชน (Supply Chain) 

- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) 

- ธุรกิจคา้ปลกี (Retail Business)/ พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) 

- สขุภาพและความปลอดภยั 

- สิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรอื “ESG”)  

      เช่น Governance การกาํกบัดแูลและการตรวจสอบ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1) 

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

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (ไมม่ี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4) 

- ตัง้แต ่2553 กรรมการ บรษัิทสยามสนิธร จาํกดั 



- ตัง้แต ่2555 กรรมการ บรษัิทเคมปินสยาม จาํกดั 

- ตัง้แต ่2560 กรรมการและท่ีปรกึษา บรษัิททนุลดาวลัย ์จาํกดั  

- ตัง้แต ่2564 ประธานกรรมการ บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 

 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ 

- 2536 – 2548 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

- 2547 – 2554 ประธานกรรมการ Singapore Telecommunication Company Limited ประเทศสงิคโปร ์

- 2548 – 2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited 

- 2550 – 2559 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

- 2555 – 2560 กรรมการ Kempinski International SA 

- 2562 – 2564 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  

  บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  

- ของตนเอง: 201,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0168)     

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายเกษม วัฒนชัย 

อายุ 81 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

28 มีนาคม 2561 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- แพทยศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

- ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์(การบรหิารการศกึษา) มหาวิทยาลยันอรท์-เชียงใหม ่

- ปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์(การพฒันาทรพัยากรมนษุย)์ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์ 

- ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์(การบรหิารการศกึษา) มหาวทิยาลยัครสิเตียน 

- ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์(การบรหิารการศกึษา) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุ ี

- สาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวชิาการการจดัการ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์  

- แพทยศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

- ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย 

- รฐัประศาสนศาตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

- ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์(บรหิารการศกึษา) สถาบนัราชภฏัเชียงใหม ่

- การศกึษาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

- ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์(การบรหิารการศกึษา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- การศกึษาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์(สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์(พฒันศาสตร)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

- วฒุิบตัรสาขาอายรุศาสตร ์โรคหวัใจและหลอดเลอืด มหาวิทยาลยัชิคาโก   

- วฒุิบตัรสาขาอายรุศาสตร ์มหาวทิยาลยัชิคาโก   

- แพทยศาสตรบณัฑติ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ท่ี 36 

ความเชี่ยวชาญ 

- การบรหิารจดัการองคก์รระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 

- การกาํหนดนโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์การมีวิสยัทศันร์ะดบัโลก (Global Vision) 

- การตา่งประเทศ 

- การบรหิารจดัการทนุมนษุย ์(Human Capital Management) 

- สขุภาพและความปลอดภยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (1) 

- Director Accreditation Program (DAP) 164/2019 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ไม่มี) 

 



การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ (10) 

- ตัง้แต ่2546 นายกสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- ตัง้แต ่2547 กรรมการและเลขาธิการมลูนิธิอานนัทมหิดล 

- ตัง้แต ่2552 กรรมการทรพัยส์นิพระมหากษัตรยิ ์

- ตัง้แต ่2553 ประธานแผนกแพทยศาสตร ์มลูนิธิอานนัทมหิดล 

- ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการมลูนิธิขาเทียม 

- ตัง้แต ่2558 ประธานมลูนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย ์

- ตัง้แต ่2559 องคมนตรใีนรชัสมยัสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู (รชักาลท่ี 10) 

- ตัง้แต ่2560 ประธานกรรมการบรหิารมลูนิธิโครงการสารานกุรมสาํหรบัเยาวชนในพระบาทสมเด็จ 

  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานมลูนิธิพระดาบส 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานโครงการทนุเลา่เรยีนหลวงสาํนกัพระสงฆไ์ทย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั  

- 2532 - 2535  อธิการบดมีหาวทิยาลยัเชียงใหม ่  

- 2534 สมาชิกสภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ  

- 2537  ปลดัทบวงมหาวิทยาลยั  

- 2539 - 2542 สมาชิกวฒุิสภา   

- 2540  อธิการบดมีหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ  

- 2544  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธิการ 

- 2544 - 2559 องคมนตรใีนรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช (รชักาลท่ี 9) 

- 2546  กรรมการและเลขาธิการมลูนิธิพระดาบส 

- 2548  ประธานมลูนิธิศาลาเฉลมิกรุง 

- 2553 ประธานกรรมการมลูนิธิแพทยอ์าสาสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  

- 2557 - 2562 ประธานมลูนิธิยวุสถิรคณุ  

- 2559  นายกสภามหาวิทยาลยัมหิดล 

- 2559 ประธานกรรมการมลูนิธิหอจดหมายเหตพุทุธทาส 

- 2560 ประธานโครงการทนุเลา่เรยีนหลวงสาํหรบัพระสงฆไ์ทย 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  

- ของตนเอง: (ไมม่)ี    

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 



พันโท สมชาย กาญจนมณี 

อายุ 64 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ 

- กรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- 30 มีนาคม 2565 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาตร ีคณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

ความเชี่ยวชาญ 

- ธุรกิจหรอือตุสาหกรรมหลกัของเอสซีจี 

- การกาํหนดนโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์การมีวิสยัทศันร์ะดบัโลก (Global Vision)  

- การตา่งประเทศ 

- การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤติ 

- กฎหมาย 

- บญัชี หรอื Financial Literacy  

- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System 

- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity 

- Digital Transformation 

- การบรหิารจดัการทนุมนษุย ์(Human Capital Management) 

- สขุภาพและความปลอดภยั 

- สิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรอื “ESG”)  

      เช่น Decarbonization และ Governance การกาํกบัดแูลและการตรวจสอบ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (23) 

- ตัง้แต ่2560 รองเลขาธิการพระราชวงั ฝ่ายบรหิารนโยบายและปฏิบตัิการ สาํนกัพระราชวงั 

- ตัง้แต ่2560 กรรมการสาํนกังานทรพัยส์นิพระมหากษัตรยิ ์

- ตัง้แต ่2560 รองประธานกรรมการ มลูนิธิโครงการหลวง 

- ตัง้แต ่2560 รองประธานกรรมการบรหิาร มลูนิธิราชประชานเุคราะหใ์นพระบรมราชปูถมัภ ์

- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทมงคลชยัพฒันา จาํกดั 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทบา้นบงึเวชกิจ จาํกดั 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทสวุรรณชาด จาํกดั 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทศรพีฒัน ์จาํกดั 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทศรธีรณี จาํกดั 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทสยามสนิธร จาํกดั 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิททนุลดาวลัย ์จาํกดั  

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทสยามไบโอไซเอนซ ์จาํกดั  



- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทเอเพ็กซเ์ซลา่ จาํกดั 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทสหศีนิมา จาํกดั 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทเทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ มลูนิธิสวนสมเด็จพระนางเจา้สริกิิติ ์พระบรมราชินีนาถ 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ มลูนิธิสง่เสรมิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา้สริกิิติ ์พระบรมราชินีนาถ 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ มลูนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการบรหิาร กองทนุพระราชทานสาํหรบัศนูยศ์กึษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการบรหิาร คนท่ี 2 มลูนิธิการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม 

- ตัง้แต ่2562 กรรมการ โครงการพฒันาชมุชนในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าและอทุยานแหง่ชาติ จงัหวดักาญจนบรุ ี

- ตัง้แต ่2562 กรรมการ โครงการอนรุกัษ์ชา้งป่ารอยตอ่ 5 จงัหวดั ในภาคตะวนัออก 

- ตัง้แต ่2564 รองประธานกรรมการ โครงการราชทณัฑปั์นสขุ ทาํความดเีพ่ือชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ  

- 2559 – 2560 รองเลขาธิการพระราชวงั ฝ่ายท่ีประทบั สาํนกัพระราชวงั 

- 2562 – 2563 รองประธานกรรมการ โครงการราชทณัฑปั์นสขุ ทาํความดีดว้ยหวัใจ 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 

- ของตนเอง:  (ไมม่ี)    

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พันตาํรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถ์นอม 

อายุ 64 ปี  

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ 

- กรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- 25 เมษายน 2561 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท Public Administration, Western Kentucky University, U.S.A. 

- ปรญิญาตร ี รฐัประศาสนศาสตร ์โรงเรยีนนายรอ้ยตาํรวจ 

ความเชี่ยวชาญ 

- การบรหิารจดัการองคก์รระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 

- การกาํหนดนโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์การมีวิสยัทศันร์ะดบัโลก (Global Vision) 

- การตา่งประเทศ 

- กฎหมาย 

- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System 

- การบรหิารจดัการขอ้มลู (Data Management) 

- การบรหิารจดัการทนุมนษุย ์(Human Capital Management) 

- สขุภาพและความปลอดภยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2) 

- ตัง้แต ่2564 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคม บรษัิทเอสซีบี เอกซ ์จาํกดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2565 กรรมการ บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน)  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ (19) 

- ตัง้แต ่2560 รองเลขาธิการพระราชวงั สาํนกัพระราชวงั 

- ตัง้แต ่2560 ผูอ้าํนวยการพระคลงัขา้งท่ี 

- ตัง้แต ่2561 รองผูอ้าํนวยการอาวโุสทรพัยส์นิพระมหากษัตรยิ ์

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิททนุลดาวลัย ์จาํกดั และบรษัิทในเครอืตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทสวุรรณชาด จาํกดั 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทสหศีนิมา จาํกดั 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทศรพีฒัน ์จาํกดั 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทศรธีรณี จาํกดั 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทบา้นบงึเวชกิจ จาํกดั 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทสยามสนิธร จาํกดั 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทสยามไบโอไซเอนซ ์จาํกดั 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทเอเพ็กซเ์ซลา่ จาํกดั 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั 



- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทเทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคม ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการ บรษัิทบา้นบงึเวชกิจ 904 จาํกดั 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการ บรษัิทมงคลชยัพฒันา จาํกดั 

- ตัง้แต ่2565 กรรมการ บรษัิทออโต ้เอกซ ์จาํกดั 

- ตัง้แต ่2565 กรรมการ บรษัิทอลัฟ่า เอกซ ์จาํกดั 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ 

- 2540 - 2559    รอง หน. ฝ่ายท่ีประทบั กองกิจการในพระองค ์904 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  

- ของตนเอง:  (ไมม่ี)     

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายกานต ์ตระกูลฮุน 

อายุ 67 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ 

- กรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- 2548 – 2558  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี 

- ตัง้แต ่20 สงิหาคม 2548 กรรมการ 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม  

- วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตร ์The Georgia Institute of Technology สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟา้ (เกียรตินิยมอนัดบั 1) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา 

ความเชี่ยวชาญ 

- ธุรกิจหรอือตุสาหกรรมหลกัของเอสซีจี  

- ธุรกิจหรอือตุสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืนๆ 

- การบรหิารจดัการองคก์รระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 

- เศรษฐกิจและการลงทนุ 

- การกาํหนดนโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์การมีวิสยัทศันร์ะดบัโลก (Global Vision) 

- การตา่งประเทศ 

- การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 

- การตลาด 

- ความเช่ียวชาญดา้นตลาดในประเทศ หรอืตา่งประเทศ (Market Insight) 

- บญัชี / Financial Literacy  

- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ /เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity 

- การบรหิารจดัการขอ้มลู (Data Management) 

- การบรหิารจดัการทนุมนษุย ์(Human Capital Management) 

- ซพัพลายเชน (Supply Chain) 

- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) 

- ธุรกิจคา้ปลกี (Retail Business)/ พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) 

- การจดัการพลงังาน เช่น Renewable Energy 

- Mobility Business 

- สขุภาพและความปลอดภยั 

- Medical and Well-being เช่น Biotechnology 

- สิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรอื “ESG”)  

 เช่น Decarbonization, Diversity, Equity & Inclusion (DE&I), Governance การกาํกบัดแูลและการตรวจสอบ 

 



การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2) 

- Director Certification Program (DCP) 29/2003 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Ethical Leadership (ELP) 24/2021 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (4) 

- ตัง้แต ่2559 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการการพฒันาความเป็นผูน้าํและกาํหนดคา่ตอบแทน 
บรษัิทแอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2560 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพฒันาความเป็นผูน้าํและกาํหนดคา่ตอบแทน   
กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ  

กรรมการทบทวนกลยทุธแ์ละโครงสรา้งองคก์ร 

กรรมการความรบัผิดชอบตอ่สงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน  

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรษัิทอินทชั โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน)  

- ตัง้แต ่2560 กรรมการอิสระ  

บรษัิทกรุงเทพดสุติเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

 กรรมการบรหิาร บรษัิทเอสซีบี เอกซ ์จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (18) 
-  ตัง้แต ่2556 ท่ีปรกึษา สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  

-  ตัง้แต ่2556 ท่ีปรกึษากิตตมิศกัดิ ์สมาคมวศิวกรรมสิง่แวดลอ้มแหง่ประเทศไทย  

-  ตัง้แต ่2556 ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรหิารมลูนิธิมหาวิทยาลยัมหิดล  

-  ตัง้แต ่2556 คณะกรรมการบรหิารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร ์มลูนิธิอานนัทมหิดล  

-  ตัง้แต ่2556 กรรมการ คณะกรรมการท่ีปรกึษาสถาบนับณัฑติบรหิารธุรกิจศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

-  ตัง้แต ่2558 กรรมการ คณะกรรมการอาํนวยการกลุม่บรกิารทางการแพทย ์สภากาชาดไทย  

- ตัง้แต ่2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
   กรรมการบรหิาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
-  ตัง้แต ่2560 กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตรช์าต ิ 

-  ตัง้แต ่2561 ท่ีปรกึษากิตตมิศกัดิ ์สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

-  ตัง้แต ่2562 ท่ีปรกึษาทรงคณุวฒุ ิการจดัทาํรา่งกรอบนโยบาย ยทุธศาสตร ์แผน และรา่งแนวทางการจดัสรรและบรหิาร 

 งบประมาณดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์ 

วิจยัและนวตักรรมแหง่ชาติ (สอวช.) 

-  ตัง้แต ่2562 ประธานอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการประเมินผลการปฎิบตังิานของเลขาธิการ 

   คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

-  ตัง้แต ่2562 ท่ีปรกึษา คณะกรรมการกาํกบัโครงการขบัเคลือ่นการปฎิรูประบบบรหิารจดัการดา้นอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์ 

   วิจยัและนวตักรรม 

-  ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการสนบัสนนุวิทยาศาสตร ์การวิจยัและนวตักรรม 

- ตัง้แต ่2563 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 

- ตัง้แต ่2563 กรรมการ บรษัิทเอสซีบี เท็นเอกซ ์จาํกดั 



- ตัง้แต ่2563 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นการบรหิารราชการแผน่ดิน 

- ตัง้แต ่2563 กรรมการสภานโยบายผูท้รงคณุวฒุิในสภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมแหง่ชาติ (สอวช.) 

- ตัง้แต ่2563 กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรือ่ง ดา้นการสง่เสรมิระบบนิเวศนวตักรรม และการพฒันา 

 ปรบัปรุงกฏหมาย กฎและระเบียบ 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ 

- 2548-2558 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

- 2552-2554 กรรมการ Kubota Corporation (Japan) 

- 2554-2562 Global Advisor, Kubota Corporation (Japan) 

- 2556-2559 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ  

- 2556-2558 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ

- 2557-2561 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ  

- 2558  กรรมการ คณะกรรมการพฒันาระบบนวตักรรมของประเทศ  

- 2558-2561 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรพัยส์นิทางปัญญาแหง่ชาต ิ

- 2558-2562 หวัหนา้ทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลงัประชารฐั การยกระดบันวตักรรมและ Digitalization 

-  2558-2562 หวัหนา้ทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลงัประชารฐั การปรบัแกก้ฎหมายและกลไกภาครฐั  

-  2558-2562 คณะกรรมการสานพลงัประชารฐั การศกึษาพืน้ฐานและการพฒันาผูน้าํ  

-     2558-2562  Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc. 

- 2559-2561      กรรมการ คณะกรรมการอาํนวยการเมอืงนวตักรรมอาหาร  

- 2559-2561 กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวการสรา้งความเขม้แข็งและ 

 ยั่งยนืใหก้บัเศรษฐกิจภายในประเทศ  

- 2560-2561 ท่ีปรกึษา คณะกรรมการบรหิารราชการแผน่ดินเชิงยทุธศาสตร ์ 

- 2560-2561 คณะอนกุรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพฒันาภาค ในคณะกรรมการพิจารณาการจดัทาํงบประมาณ 

ในลกัษณะบรูณาการเชิงยทุธศาสตรแ์ผนงานบรูณาการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และยั่งยืนใหก้บัเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ ประจาํปีงบประมาณ พศ. 2561   

- 2560-2561 คณะอนกุรรมการเขตสง่เสรมิอตุสาหกรรมและนวตักรรมดิจิทลั 

- 2560-2561 กรรมการ สภานโยบายวิจยัและนวตักรรมแหง่ชาติ  

- 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการกาํกบัการจดัซือ้จดัจา้ง 

- 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายกาารพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  

- 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏิรูปเพ่ือรองรบัการปรบัเปลีย่นตาม  

 นโยบาย Thailand 4.0  

- 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นการบรหิารราชการแผน่ดิน  

- 2561-2562 คณะท่ีปรกึษารฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

- 2561-2562 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  

- 2561-2562 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ คณะกรรมการขบัเคลือ่นและประสานงานการลงทนุ 

- 2561-2562 ท่ีปรกึษาคณะกรรมการอาํนวยการ Innovation Hubs เพ่ือสรา้งเศรษฐกิจฐานนวตักรรมของประเทศ 

   ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 



จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  

- ของตนเอง:  (ไมม่ี)   

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นายประสาร ไตรรัตนว์รกุล 

อายุ 70 ปี 

เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แตว่นัท่ี 26 สงิหาคม 2562) 

ต าแหน่ง 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 26 สงิหาคม 2560 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
- Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรฐัอเมรกิา 

- Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรฐัอเมรกิา 
- Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology ประเทศไทย 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- บรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
- เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์ 

ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจหรอือตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ 
- การบรหิารจดัการองคก์รระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- เศรษฐกิจและการลงทนุ 
- การก าหนดนโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์การมีวิสยัทศันร์ะดบัโลก (Global Vision) 
- การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 
- ดา้นการตลาด  
- ตลาดในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ (Market Insight) 
- บญัชี หรอื Financial Literacy 
- การเงิน 
- Digital Transformation 
- การบรหิารจดัการทนุมนษุย ์(Human Capital Management) 
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) 
- ธุรกิจคา้ปลกี (Retail Business)/ พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) 
- ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Diversity, Equity & 

Inclusion (DE&I) และ Governance การก ากบัดแูลและการตรวจสอบ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (5) 
- The Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 



 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (3) 
- ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ บรษัิทพฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
  (เป็นกรรมการอิสระตัง้แต ่2559) 
- ตัง้แต ่2562      ประธานกรรมการ บรษัิทเซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการบรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ (14) 
- ตัง้แต ่2564 ประธานคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- ตัง้แต ่2564 ประธานคณะกรรมการบรษัิทตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2564 ประธานคณะกรรมการกองทนุสง่เสรมิการพฒันาตลาดทนุ 

- ตัง้แต ่2564 กรรมการอ านวยการวชิราวธุวิทยาลยั 

- ตัง้แต ่2561      กรรมการ บรษัิทสยามสนิธร จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561      กรรมการ บรษัิททนุลดาวลัย ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561      ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 
- ตัง้แต ่2560      กรรมการ คณะกรรมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิ วชิราวธุวิทยาลยั 
- ตัง้แต ่2560      กรรมการ โครงการทนุเลา่เรยีนหลวงส าหรบัพระสงฆไ์ทย 
- ตัง้แต ่2560      Chairman of the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI) 
- ตัง้แต ่2559      ที่ปรกึษาอาวโุส กลุม่บรษัิทเซ็นทรลั 
- ตัง้แต ่2559      กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ คณะกรรมการจดัการทรพัยส์นิ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ตัง้แต ่2558      ที่ปรกึษา ส านกังานทรพัยส์นิพระมหากษัตรยิ ์
- ตัง้แต ่2541 กรรมการ และกรรมการบรหิารสภากาชาดไทย 

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือต าแหน่งทีส่ าคญั 
- 2542 – 2546 เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
- 2547 – 2553 กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2553 – 2558 ผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 
- 2557 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 
- 2558 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
- 2558 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการตอ่ตา้นการทจุรติแหง่ชาติ 
- 2560 – 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัการจดัซือ้จดัจา้งของหนว่ยงานรฐั 
- 2560 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพือ่การปฏิรูปการศกึษา 
- 2560 – 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นเศรษฐกิจ 
- 2561 – 2563 ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- 2562 – 2565 ประธานคณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวิทยานสุรณ ์

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  
- ของตนเอง:  (ไมม่ี)     
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 



 

 

นายพสุ เดชะรินทร ์

อายุ 54 ปี 

เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แตว่นัท่ี 27 มีนาคม 2562) 

ต าแหน่ง 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 27 มีนาคม 2562 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
- ปรญิญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management of Technology 
 School of Management สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (AIT) 
- ปรญิญาโท Master of Business Administration (MBA), University of Colorado (Boulder) สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการทั่วไป) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจหรอือตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ 
- การบรหิารจดัการองคก์รระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- เศรษฐกิจและการลงทนุ 
- การก าหนดนโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์การมวีิสยัทศันร์ะดบัโลก (Global Vision) 
- การตลาด 
- บญัชี / Financial Literacy 
- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System 
- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity 
- Digital Transformation 
- การบรหิารจดัการทนุมนษุย ์(Human Capital Management) 
- ธุรกิจคา้ปลกี (Retail Business)/ พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) 
- ความรูค้วามช านาญหรอืประสบการณด์า้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูล (Environmental, Social & 

Governance หรอื “ESG”) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (8) 
- Director Accreditation Program (DAP) 121/2015 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- Executive Development Program (EDP) รุน่ท่ี 3 สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย 
- Leadership Development Program (LDP) รุน่ท่ี 6 สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย 
- Directors Certification Program (DCP) 280/2019 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- Audit Committee Forum 1/2019 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2020 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- Ethical Leadership (ELP) 23/2021 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 44/2022 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 



 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2) 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   
   บรษัิทไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)  
- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บรษัิทวอรกิซ ์สปอรต์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ (7) 
- ตัง้แต ่2536 อาจารยป์ระจ า คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ตัง้แต ่2558 กรรมการอิสระ บรษัิทอกัษรเอด็ดเูคชั่น จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2561 บรษัิทเดชะรนิทร ์(2018) จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการก ากบัความเสีย่ง  
   ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์หง่ชาติ กระทรวงการอดุมศกึษา 
   วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม  
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บรษัิทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือต าแหน่งทีส่ าคญั  
- 2547 - 2554 ผูช้่วยอธิการบดี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- 2550 - 2554 หวัหนา้ภาควิชาพาณิชยศาสตร ์คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- 2557 - 2561 กรรมการและอนกุรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
- 2554 - 2562 คณบดี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- 2559 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    

 บรษัิทกรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จ ากดั (มหาชน) 
- 2560 - 2563 กรรมการสถานสอนภาษาเอยเูอ 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  
- ของตนเอง: (ไมม่ี)     
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี)  
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 

 



 

 

นางพรรณสิรี อมาตยกุล 

อายุ 52 ปี 

เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แตว่นัท่ี 27 มีนาคม 2562) 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- 27 มีนาคม 2562 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปรญิญาโท Master of Business Administration, UCLA Anderson School of Management, 

University of California สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ความเชี่ยวชาญ    

- ธุรกิจหรอือตุสาหกรรมหลกัของเอสซีจี 

- ธุรกิจหรอือตุสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืนๆ 

- การบรหิารจดัการองคก์รระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 

- เศรษฐกิจและการลงทนุ 

- การกาํหนดนโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์การมวีิสยัทศันร์ะดบัโลก (Global Vision) 

- การตา่งประเทศ 

- การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารจดัการในภาวะวกิฤติ (Crisis Management) 

- การตลาด  

- บญัชี หรอื Financial Literacy 

- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity 

- Digital Transformation 

- การบรหิารจดัการขอ้มลู (Data Management) 

- การบรหิารจดัการทนุมนษุย ์(Human Capital Management) 

- ธุรกิจคา้ปลกี (Retail Business)/ พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) 

- Mobility Business 

- Environmental, Social & Governance or “ESG” such as Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) and Governance 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (2) 

- Director Certification Program (DCP) 99/2008 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 40/2021 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 

 



 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (4) 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการอิสระ บรษัิทไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2564 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

- ตัง้แต ่2564 กรรมการอิสระ บรษัิทไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

- ตัง้แต ่2565 กรรมการอิสระ บรษัิทเซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่  (ไม่มี) 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 

- 2554 - 2561 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิทไอบีเอ็มประเทศไทย จาํกดั 
- 2559 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการหอการคา้อเมรกินั The American Chamber of Commerce in   

  Thailand (AMCHAM)  

- 2560 - 2561 กรรมการ คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏิรูปเพ่ือรองรบัการปรบัเปลีย่นตามนโยบาย THAILAND 4.0 

- 2561 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการมลูนิธิวจิยัเทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวลัเจา้ฟา้ไอที รตันราชสดุา สารสนเทศ) 

- 2561 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

- 2562 - 2564 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร กลุม่ลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ และลกูคา้คอมเมอรเ์ชียล ไอบีเอ็ม ภมูิภาคอาเซยีน 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  

- ของตนเอง:  (ไมม่)ี     

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นายชลณัฐ ญาณารณพ 

อายุ 63 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ 

- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- 8 มิถนุายน 2563 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- 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 สหรฐัอเมรกิา 

- Inno-Leadership Program, INSEAD 

- Chairman’s Role: Energy Literacy for the world, TEA 5, สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 16   

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการพลงังาน รุน่ท่ี 5 

ความเชี่ยวชาญ 

- ธุรกิจหรอือตุสาหกรรมหลกัของเอสซีจี  

- การบรหิารจดัการองคก์รระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 

- การกาํหนดนโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์การมีวิสยัทศันร์ะดบัโลก (Global Vision) 

- การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤติ 

- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity 

- การบรหิารจดัการทนุมนษุย ์(Human Capital Management) 

- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) 

- สขุภาพและความปลอดภยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (2) 

- Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ (8) 
- ตัง้แต ่2552 ท่ีปรกึษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยกุตแ์หง่ประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2558 กรรมการมลูนิธิเอสซีจี 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการ บรษัิทเอเพ็กซเ์ซลา่ จาํกดั 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการ บรษัิทสยามไบโอไซเอนซ ์จาํกดั 
- ตัง้แต ่2559 ท่ีปรกึษาคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
  ในพระบรมราชปูถมัภ ์(วสท.) 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการสายออกบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการในคณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการยทุศาสตรแ์ละการยา้ยโรงงานผลติชีววตัถ ุ 
  และยาปราศจากเชือ้ สภากาชาดไทย 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บรษัิทเอสซจีี เคมคิอลส ์จาํกดั (มหาชน) 
 



 

 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั  

- 2548 – 2553 กรรมการบรษัิทปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

- 2548 – 2562 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิทเอสซีจี เคมคิอลส ์จาํกดั 
- 2549 – 2563 กรรมการ บรษัิทกรุงเทพ ซินธิติกส ์จาํกดั   
- 2549 – 2563 กรรมการ บรษัิทบีเอสที อิลาสโตเมอรส์ จาํกดั  
- 2549 – 2564 กรรมการอาํนวยการสถาบนัปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

- 2550 – 2551 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยกุตแ์หง่ประเทศไทย 
- 2551 – 2564 กรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd.   

- 2554 – 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia* 

- 2556 – 2558 นายกสมาคมเพ่ือนชมุชน 

- 2557 – 2563 กรรมการ SENFI Norway AS (Norner Holding AS) 

- 2558 – 2559 อปุนายกสมาคมเพ่ือนชมุชน 

- 2558 – 2562 กรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

- 2560 – 2562 รองผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี 

- 2560 – 2563 กรรมการ SENFI UK Limited 

- 2561 – 2563 กรรมการ SENFI Swiss GmbH 

- 2562 – 2565 รองประธานกรรมการ บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน)   

หมายเหต:ุ *บรษัิทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  

- ของตนเอง: 18,500 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0015) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 

อายุ 47 ปี  

เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แตว่นัท่ี 8 มิถนุายน 2563) 

ตาํแหน่ง 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
- 8 มิถนุายน 2563 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฏีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกิจศศินทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวชิาการบรหิารทั่วไป มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาการจดัการโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์สาขาวชิาการพฒันาชมุชน มหาวทิยาลยัราชภฎั เชียงใหม ่

- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- ปรญิญาวิทยาศาสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั 

- ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยับอสตนั สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยับอสตนั สหรฐัอเมรกิา 

ความเชี่ยวชาญ 

- ธุรกิจหรอือตุสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืน ๆ 

- การบรหิารจดัการองคก์รระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 

- เศรษฐกิจและการลงทนุ  

- การกาํหนดนโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์การมีวิสยัทศันร์ะดบัโลก (Global Vision) 

- การตา่งประเทศ 

- การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤต ิ

- ตลาดในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ (Market Insight) 

- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System 

- การบรหิารจดัการขอ้มลู (Data Management) 

- การบรหิารจดัการทนุมนษุย ์(Human Capital Management) 

- ซพัพลายเชน (Supply Chain) 

- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) 

- ธุรกิจคา้ปลกี (Retail Business)/ พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) 

- สขุภาพและความปลอดภยั 

- ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรอื “ESG”)  

      เช่น Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) และ Governance 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (1) 

- Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 



การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (4) 
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา  

บรษัิทยนิูเวนเจอร ์จาํกดั (มหาชน) 
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร  

บรษัิทอมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิช่ิง จาํกดั (มหาชน) 
- ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล บรษัิทไทยกรุป๊ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการคนท่ี 3 ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสีย่ง 
บรษัิทเสรมิสขุ จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ (จาํนวน 7 กลุ่มธุรกิจ) 
- ปัจจบุนั กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสีย่ง 
   บรษัิทไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน)* 
- ปัจจบุนั กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหาร

ความยั่งยืนและความเสีย่ง Fraser and Neave, Limited* 
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ Times Publishing Limited 
- ปัจจบุนั กรรมการ กลุม่บรษัิทไทยเบฟเวอเรจ (63 บรษัิท) 
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ กลุม่บรษัิทอาคเนย ์(3 บรษัิท) 
- ปัจจบุนั กรรมการ กลุม่บรษัิททีซีซี (19 บรษัิท) 
- ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิทประชารฐัรกัสามคัคี วิสาหกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) จาํกดั 

หมายเหต:ุ *บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศสงิคโปร ์

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (จาํนวน 2 แห่ง) 
- ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิทจรญัธุรกิจ 52 จาํกดั 
- ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จาํกดั 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั   
- 2544 – 2560 กรรมการ บรษัิทเบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จาํกดั (มหาชน) 
- 2546 – 2551 กรรมการ รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บรษัิทไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 
- 2547 – 2561 รองประธานกรรมการ กลุม่บรษัิทสรุากระทิงแดง 
- 2549 – 2563 รองประธานกรรมการ บรษัิทโออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
- 2550 – 2558 รองประธานกรรมการ บรษัิทอาหารสยาม จาํกดั (มหาชน) 
- 2554 – 2563 ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิทโออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
- 2556 – 2563 กรรมการ บรษัิทแผน่ดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
- 2558 – 2563 กรรมการ บรษัิททีซีซี โฮลดิง้ (2519) จาํกดั 
- 2560 – 2563 กรรมการ บรษัิทจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จาํกดั 
- 2560 – 2562 ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิทจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จาํกดั 
- 2562 – 2563 ประธานกรรมการ บรษัิทจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จาํกดั 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 
- ของตนเอง: (ไมม่)ี   
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 
 



นายศุภชัย เจียรวนนท ์

อายุ 55 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- 30 มีนาคม 2565 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์สาขาวิชาสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

- ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ความเชี่ยวชาญ 

- ธุรกิจหรอือตุสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืน ๆ 

- เศรษฐกิจและการลงทนุ  

- การตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (1) 

- Director Accreditation Program (DAP) 92/2011 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (4) 

-  ตัง้แต ่2563 ประธานกรรมการ บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

-  ตัง้แต ่2562 กรรมการและประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษัิททรู คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

-  ตัง้แต ่2562 รองประธานกรรมการ บรษัิท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

-  ตัง้แต ่2562 รองประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และสรรหากรรมการและกรรมการความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

   และการพฒันาอยา่งยั่งยืน บรษัิทเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ (20) 
-  ตัง้แต ่2560 ประธานคณะผูบ้รหิาร บรษัิทเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั 
-  ตัง้แต ่2559 กรรมการ บรษัิทประชารฐัรกัสามคัคี วิสาหกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) จาํกดั 
-  ตัง้แต ่2562 ประธานสภาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ประเทศไทย 
-  ตัง้แต ่2561 กรรมการในคณะกรรมการสง่เสรมิความรว่มมอืภาคสงัคม มลูนิธิรางวลัสมเด็จเจา้ฟา้มหาจกัร ี
-  ตัง้แต ่2558 ประธาน โครงการโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย องคก์ารสหประชาชาต ิ
-  ตัง้แต ่2553 กรรมการกลาง มลูนิธิรามาธิบด ี
-  ตัง้แต ่2563 นายกกิตตมิศกัดิ ์สมาคมโทรคมนาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์
-  ตัง้แต ่2564 กรรมการ บรษัิท ซิทรนิ โกลบอล จาํกดั 
-  ตัง้แต ่2541 กรรมการ บรษัิท ซีนิเพลก็ซ ์จาํกดั 
-  ตัง้แต ่2564 กรรมการ บรษัิท ซี.พี.รเีทล โฮลดิง้ จาํกดั 
-  ตัง้แต ่2549 กรรมการ บรษัิท แซทเทลไลท ์เซอรว์ิส จาํกดั 
-  ตัง้แต ่2557 กรรมการ บรษัิท ทรูโฟรย์ ูสเตชั่น จาํกดั 
-  ตัง้แต ่2549 กรรมการ บรษัิท ทรู มิวสคิ จาํกดั 
-  ตัง้แต ่2549 กรรมการ บรษัิท ทรู มีเดีย โซลชูั่นส ์จาํกดั 
-  ตัง้แต ่2553 กรรมการ บรษัิท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั่น จาํกดั 



-  ตัง้แต ่2557 กรรมการ บรษัิท ทรู วชิั่นส ์กรุป๊ จาํกดั 
-  ตัง้แต ่2558 กรรมการ บรษัิท ทรู อินคิวบ ์จาํกดั 
-  ตัง้แต ่2551 กรรมการ บรษัิท แพนเทอร ์เอ็นเทอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั 
-  ตัง้แต ่2551 กรรมการ บรษัิท ฟรวีิลล ์โซลชูั่นส ์จาํกดั 
-  ตัง้แต ่2563 กรรมการ บรษัิท โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั  

- 2542 – 2558  กรรมการ บรษัิทเค.ไอ.เอ็น. (ประเทศไทย) จาํกดั 

-  2538 – 2560  กรรมการ บรษัิททรู อินเทอรเ์น็ต จาํกดั 

-  2544 – 2560  กรรมการ บรษัิกรุงเทพอินเตอรเ์ทเลเทค จาํกดั (มหาชน) 

-  2544 – 2560  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิททรู มฟู จาํกดั 

-  2553 – 2560  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิททรู มฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั่น จาํกดั 

-  2549 – 2561  กรรมการ บรษัิทบี บอยด ์ซีจี จาํกดั 

-  2536 – 2561  กรรมการ บรษัิทเทเลคอมโฮลดิง้ จาํกดั 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  

- ของตนเอง: (ไมม่)ี 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 

 

 
 



 

 

นางนันทวัลย ์ศกุนตนาค  

อายุ 64 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- 30 มีนาคม 2565 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ (MBA ดา้น Marketing and International Business), University of Wisconsin  

at Madison สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตรบีญัชีบณัฑติ (การเงินและการธนาคาร) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

ความเชี่ยวชาญ 

- การบรหิารจดัการองคก์รระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 

- เศรษฐกิจ การลงทนุ 

- การกาํหนดนโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์การมวีิสยัทศันร์ะดบัโลก (Global Vision) 

- การตลาดในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ (Market Insight) 

- บญัชี/การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System 

- ธุรกิจคา้ปลกี (Retail Business)/ พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) 

- การคา้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมถงึกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การบรหิารความเสีย่ง 

- ทรพัยส์นิทางปัญญา  

- สิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรอื “ESG”)  

 เช่น Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) และ Governance การกาํกบัดแูลและการตรวจสอบ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (9) 

- Director Certification Program (DCP) 1/2543 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

-   Audit Committee Program (ACP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 

- Board that Make a Difference (BMD) 

- หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 49 

- Leader in Development Program-Managing Political & Economic Reform, Kennedy School of Government,  

 Harvard University, Boston, USA 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ท่ี 2 

- Refreshment Training Program (RFP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 

 



 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (3) 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ บรษัิทแอสเสท เวิรด ์คอรป์ จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิทยเูน่ียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน) 

-  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิทเอสซีบี เอกซ ์จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ (2) 

- ประธานคณะกรรมการสถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครือ่งประดบัแหง่ชาติ (องคก์ารมหาชน) 

- กรรมการ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั  

- กรรมการสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

- ปลดักระทรวงพาณิชย ์

- อธิบดีกรมการคา้ภายใน 

- อธิบดีกรมทรพัยส์นิทางปัญญา 

- อธิบดีกรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 

- อธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  

- ของตนเอง: (ไมม่)ี 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 

 

 

 

 
 



นางสาวจรีพร จารุกรสกุล 

อายุ 55 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 - 30 มีนาคม 2565 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- ปรญิญาเอก ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์การจดัการโลจิสตกิสแ์ละซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัครสิเตียน 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

- ปรญิญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์อาชีวอนามยัและความปลอดภยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาความเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 

ความเชี่ยวชาญ 

-  ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัของเอสซีจี 

-  ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืนๆ 

-  การบริหารจดัการองคก์รระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 

-  เศรษฐกิจและการลงทนุ 

-  การกาํหนดนโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์การมีวิสยัทศันร์ะดบัโลก (Global Vision) 

-   การตา่งประเทศ 

-  การบริหารความเส่ียง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤต ิ(Crisis Management) 

-  ธุรกิจการขนสง่ (Logistic) 

-  ดา้นการตลาด  

-  ตลาดในประเทศ และ/หรือตา่งประเทศ (Market Insight) 

-  บญัชี หรือ Financial Literacy 

-  เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity 

-  Digital Transformation 

-  ซพัพลายเชน (Supply Chain) 

-  การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) 

-   การจดัการพลงังาน เชน่ Renewable Energy 

-  พลงังานและสาธารณปูโภค 

-  Mobility Business 



-  ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)  

เชน่ Decarbonization และ Diversity, Equity & Inclusion (DE&I)  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (8) 

- หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงูวิทยาลยัการยตุธิรรม สาํนกังานศาลยตุธิรรม 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูร Director Certification Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- หลกัสตูร Role of The Chairman สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (3) 

1. บรษัิทดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

-  ตัง้แต ่2558 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

- ตัง้แต ่2558 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุม่บรษัิท 

- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการบรษัิท 

- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการบรหิาร 

- ตัง้แต ่2564 กรรมการบรหิารความเส่ียง 

- ตัง้แต ่2565 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

2. บรษัิทดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  

- ตัง้แต ่2559 ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 - ตัง้แต ่2561 ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร 

3. บรษัิทเอสซีบี เอกซ ์จาํกดั (มหาชน) 

 - ตัง้แต ่2564 กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี กรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคม 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จาํนวน 3 บริษัท และ 4 กลุ่มธุรกิจ) 

-  ตัง้แต ่2536 กรรมการบรษัิทเอส แอนด ์เจ โฮลดิง้ จาํกดั 

-  ตัง้แต ่2555 กรรมการบรษัิทดบับลิวเอชเอ โฮลดิง้ จาํกดั 

-  ตัง้แต ่2563 กรรมการ บรษัิทเอสซีบี เท็นเอกซ ์จาํกดั 

-  ปัจจบุนั บรษัิทย่อยของบริษัทดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (จาํนวน 7 บริษัท) 

-  ปัจจบุนั บรษัิทรว่มทนุของบรษัิทดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (จาํนวน 4 บรษัิท) 



-  ปัจจบุนั บรษัิทย่อยของบริษัทดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

   (จาํนวน 21 บริษัท) 

-  ปัจจบุนั บรษัิทย่อยของบรษัิทดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (จาํนวน 11 บรษัิท) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (2) 

1. บรษัิทดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  

 - ตัง้แต ่2559 ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 - ตัง้แต ่2561  ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร 

2. บรษัิทเอส แอนด ์เจ โฮลดิง้ จาํกดั 

 - ตัง้แต ่2536 กรรมการ 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคัญ  

- 2558 – 2561 รองประธานคณะกรรมการ บริษัทดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

- 2558 – 2563 กรรมการ บรษัิทดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (Cayman) 

- 2561 – 2564 ประธานคณะกรรมการ บริษัทอีสเทิรน์ซีบอรด์ คลีนเอ็นเนอรย่ี์ จาํกดั 

- 2561 – 2564 ประธานคณะกรรมการ บริษัทชลบรุี คลีนเอ็นเนอรย่ี์ จาํกดั 

- 2561 – 2563 ประธานคณะกรรมการ บริษัทระยอง คลีนเอ็นเนอรย่ี์ จาํกดั 

- 2561 – 2563 ประธานคณะกรรมการ บริษัทโกลว ์เหมราช วินด ์จาํกดั 

- 2561 – 2562 กรรมการ บรษัิทเก็คโค-่วนั จาํกดั 

- 2558 – 2562 กรรมการ บรษัิทหว้ยเหาะไทย จาํกดั 

- 2558 – 2563 กรรมการ บรษัิทบี.กรมิ เพาเวอร ์(ดบับลิวเอชเอ) 1 จาํกดั 

- 2562 – 2563 กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company 

- 2558 – 2563 กรรมการ บรษัิทกลัฟ์ ดบับลิวเอชเอ เอ็มที จาํหนา่ยก๊าซธรรมชาต ิจาํกดั 

- 2559 – 2563 กรรมการ บรษัิทดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอรด์ เอ็นจีดี 2 จาํกดั 

- 2560 – 2563 กรรมการ บรษัิทดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอรด์ เอ็นจีดี 4 จาํกดั 

- 2561 – 2563 กรรมการ บรษัิทกลัฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จาํกดั 

- 2561 – 2563 กรรมการ บรษัิทกลัฟ์ โซล่าร ์จาํกดั 

- 2561 – 2563 กรรมการ บรษัิทกลัฟ์ โซล่าร ์ทีเอส 1 จาํกดั 

- 2561 – 2563 กรรมการ บรษัิทกลัฟ์ โซล่าร ์ทีเอส 2 จาํกดั 

- 2558 – 2563 กรรมการ บรษัิทกลัฟ์ โซล่าร ์บีวี จาํกดั 

- 2558 – 2563 กรรมการ บรษัิทกลัฟ์ โซล่าร ์เคเคเอส จาํกดั 

- 2561 – 2563 กรรมการ บรษัิทกลัฟ์ ทีเอส 1 จาํกดั 

- 2558 – 2563 กรรมการ บรษัิทกลัฟ์ ทีเอส 2 จาํกดั 

- 2561 – 2563 กรรมการ บรษัิทกลัฟ์ ทีเอส 3 จาํกดั 

- 2558 – 2563 กรรมการ บรษัิทกลัฟ์ ทีเอส 4 จาํกดั 



- 2558 – 2563 กรรมการ บรษัิทกลัฟ์ วีทีพี จาํกดั 

- 2558 – 2563 กรรมการ บรษัิทกลัฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จาํกดั 

- 2556 – 2563 กรรมการ บรษัิทดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่รรู์ฟ 1 จาํกดั 

- 2556 – 2563 กรรมการ บรษัิทดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่รรู์ฟ 3 จาํกดั 

- 2556 – 2563 กรรมการ บรษัิทดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่รรู์ฟ 6 จาํกดั 

- 2556 – 2563 กรรมการ บรษัิทดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่รรู์ฟ 17 จาํกดั 

- 2561 – 2562 กรรมการ บรษัิทซุปเปอรแ์นป (ประเทศไทย) จาํกดั 

- บรษัิทดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

 2555 – 2561 รองประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

 2558 – 2564 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

- บรษัิทดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี ้แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 2558 – 2561 รองประธานคณะกรรมการ 

 2559 – 2561 รองประธานคณะกรรมการบรหิาร 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565) 

- ของตนเอง:  (ไมมี่)   

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมมี่)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไม่ม)ี 

 



นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 

อายุ 59 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซจีี 

- กรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- 25 มีนาคม 2558 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตร ์สาขาอตุสาหการ University of Texas (Arlington) สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาเหมืองแร ่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ความเชี่ยวชาญ 

- ธุรกิจหรอือตุสาหกรรมหลกัของเอสซีจี  

- ธุรกิจหรอือตุสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืนๆ 

- การบรหิารจดัการองคก์รระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 

- เศรษฐกิจและการลงทนุ 

- การกาํหนดนโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์การมีวิสยัทศันร์ะดบัโลก (Global Vision) 

- การตา่งประเทศ 

- การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 

- การตลาด 

- ความเช่ียวชาญดา้นตลาดในประเทศ หรอืตา่งประเทศ (Market Insight) 

- บญัชี / Financial Literacy  

- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System 

- การบรหิารจดัการทนุมนษุย ์(Human Capital Management) 

- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) 

- สิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรอื “ESG”)  

 เช่น Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1) 

- Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (1) 

- ตัง้แต ่2565 ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน              

  บรษัิทเซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ (23) 

- ตัง้แต ่2558 คณะกรรมการอาํนวยการจดัหาทนุ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา  

 คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  

- ตัง้แต ่2558 ท่ีปรกึษา สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชปูถมัภ ์(วปอ.) 

- ตัง้แต ่2558 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ คณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีแหง่ชาติ (กวทช.) 



- ตัง้แต ่2559 กรรมการเตรยีมการดา้นดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม  

- ตัง้แต ่2559 หวัหนา้ทีมภาคเอกชน คณะทาํงานรว่มรฐั-เอกชน-ประชาชน (ประชารฐั)  

ภายใตค้ณะกรรมการภาครฐัและเอกชนเพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ E2 การยกระดบั

คณุภาพวชิาชีพ (Competitive Workforce) 

- ตัง้แต ่2559 Council Member, World Business Council for Sustainable Development 

- ตัง้แต ่2559 Member, Asia Business Council  

-    ตัง้แต ่2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร ์มลูนิธิอานนัทมหิดล 

- ตัง้แต ่2559 กรรมการมลูนิธิเอสซีจี 

- ตัง้แต ่2560 อนกุรรมการการพฒันาระบบราชการ เก่ียวกบัการขบัเคลือ่นระบบราชการ 4.0                      

สาํนกันายกรฐัมนตร ี

-  ตัง้แต ่2560 กรรมการบรหิารสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนเทพศิรนิทร ์

- ตัง้แต ่2561 คณะกรรมการพฒันานวตักรรมการบรหิารจดัการสถานศกึษาในรูปแบบ Public School  

   เพ่ือรองรบัการขบัเคลือ่นการปฏิรูปการศกึษาตามนโยบาย THAILAND 4.0 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการมลูนิธิพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนั ในพระอปุถมัภส์มเดจ็พระเจา้ภคินีเธอ 

   เจา้ฟา้เพชรรตันราชสดุา สริโิสภาพณัณวด ี

- ตัง้แต ่2561 คณะอนกุรรมการสง่เสรมิความรว่มมือภาคสงัคม มลูนิธิรางวลัสมเด็จเจา้ฟา้มหาจกัร ี

- ตัง้แต ่2561 ท่ีปรกึษากิตตมิศกัดิส์ภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

- ตัง้แต ่2562 คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏิรูปการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม  

- ตัง้แต ่2563 อนกุรรมการพฒันาระบบราชการเก่ียวกบัการขบัเคลือ่นระบบราชการเพ่ือนาคต 

- ตัง้แต ่2563 อนกุรรมการประเมินผลสมัฤทธ์ิการดาํเนินงานเพ่ือการพฒันา สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละ 

   เทคโนโลยีแหง่ชาต ิ

- ตัง้แต ่2563 กรรมการปฎิรูปประเทศดา้นท่ี 13: วฒันธรรม กีฬา แรงงาน และการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 

    กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

- ตัง้แต ่2564 กรรมการอาํนวยการสถานบรบิาลผูส้งูอายรุามาธิบด ี

- ตัง้แต ่2564 อนกุรรมการนโยบายและยทุธศาสตรข์องสาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ  

- ตัง้แต ่2564 อนกุรรมการบรูณะพระท่ีนั่งอนนัตสมาคม 

- ตัง้แต ่2565 ผูบ้รหิารกรรมการ (Council Board) เครอืขา่ยคารบ์อนนิวทรลัประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ในเอสซจีี 

ดาํรงตาํแหนง่ประธานกรรมการในบรษัิทยอ่ยของเอสซจีีท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยจาํนวน 7 บรษัิท 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 

- 2554 – 2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บรษัิทไทยบรติิช ซีเคียวรติี ้พริน้ติง้ จาํกดั (มหาชน) 

- 2554 – 2558 ประธานกรรมการ บรษัิทไทยเคนเปเปอร ์จาํกดั (มหาชน)  

- 2554 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิทเอสซีจี เปเปอร ์จาํกดั (มหาชน)  

 ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็นบรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 

- 2555 – 2558 กรรมการ บรษัิทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 

- 2556 – 2557 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ คณะกรรมการกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) 

- 2556 – 2557 ประธานอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) 

- 2556 – 2558 กรรมการบริหารโครงการวิจัยท่ีมุ่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพนัลา้นบาท สาํนักงานพฒันา

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.)  



- 2558 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

- 2560 – 2561  กรรมการขบัเคลือ่นการปฏิรูปเพ่ือรบัรองการปรบัเปลีย่นตามนโยบาย THAILAND 4.0  

- 2560 – 2562 ท่ีปรกึษา สมาคมนิสติเกา่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ ์

- 2560 – 2564 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิดา้นจิตวิทยาองคก์าร คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

- 2561 – 2562 ท่ีปรกึษา สมาคมนิสติเกา่วศิวกรรมศาสตรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565)      
- ของตนเอง: 30,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.0025)   
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน)

การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2566)
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ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง X ประธานกรรมการ
บริษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ากดั X / กรรมการ
2 บริษัทผลติภณัฑ์และวตัถกุ่อสร้าง จ ากดั X // กรรมการผู้จดัการใหญ่
3 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากดั /// กรรมการผู้จดัการ
4 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย (ทา่หลวง) จ ากดั
5 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย (ทุง่สง) จ ากดั
6 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากดั
7 Khammouane Cement Co., Ltd.
8 บริษัทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ จ ากดั
9 บริษัทอีโค ่แพลนท์ เซอร์วสิเซส จ ากดั

10 บริษัทเอสซีไอ โค ่เซอร์วสิเซส 
11 บริษัทคิวมิกซ์ซพัพลาย จ ากดั
12 บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จ ากดั
13 บริษัทศิลาสานนท์ 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 บริษัทซีแพคคอนสตรัคชัน่โซลชูัน่ จ ากดั
26 บริษัทเอสซีจี ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั X
27 บริษัทยิปซมัซิเมนต์ไทย จ ากดั 
28 บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟ่ิง จ ากดั
29 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จ ากดั X
30  Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
31 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. 
32 บริษัทกระเบือ้งกระดาษไทย จ ากดั X
33 บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากดั
34 บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จ ากดั
35 บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จ ากดั
36 บริษัทเอสซีจี 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 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั
42 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั X
43 บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ 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.



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน)

ช่ือบริษัท พล
อาก

าศเ
อก 

สถติ
ย์พ
งษ์ 

สุข
วิมล

นาย
ชุม
พล
  ณ

 ล า
เลีย

ง

นาย
เกษ

ม วั
ฒน

ชัย

พนั
โทส

มช
าย 
กาญ

จน
มณี

พนั
ต าร

วจเ
อก 

ธรร
มนิ
ธิ ว
นิช
ย์ถน

อม

นาย
กาน

ต์  
ตระ

กลูฮุ
น

นาย
ประ

สาร
 ไต
รรัต

น์วร
กุล

นาย
พสุ
 เด
ชะริ

นท
ร์

นาง
พร
รณ
สิรี 
อม
าตย

กุล

นาย
ชลณั

ฐ ญ
าณ
ารณ

พ

นาย
ฐาป

น สิ
ริวัฒ

นภ
กัด
ี

นาย
ศุภ
ชัย 

เจยี
รวน

นท์

นาง
นัน
ทวัล

ย์ ศ
กุน
ตน
าค

นาง
สาว

จรีพ
ร จ
ารุก

รสกุ
ล

นาย
รุ่งโ
รจน์

 รัง
สิโย

ภาส

หมายเหตุ

54 SCG International Middle East Dmcc X ประธานกรรมการ
55 SCG International Vietnam Co., Ltd. * รองประธานกรรมการ
56 SCG International India Private Limited / กรรมการ
57 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั // กรรมการผู้จดัการใหญ่
58 SCG Logistics Lao Co., Ltd. /// กรรมการผู้จดัการ
59 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
60 Unify Smart Tech Joint Stock Company
61 บริษัทเน็กซเตอร์ ลฟีวิ่ง จ ากดั
62 Myanmar CBM Services Co., Ltd.
63 บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จ ากดั
64 บริษัทเบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จ ากดั
65 บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จ ากดั
66 บริษัท เอสซีจี ลฟีวิง แอนด์ เฮาส์ซิง โซลชูนั จ ากดั
67 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ ากดั 
68 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
69 บริษัทเอสซีจี รีเทล 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 บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ส์ จ ากดั
89 บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ ากดั (มหาชน)
90 บริษัทโสสโุก้ 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 บริษัทสระบรีุรัชต์ จ ากดั 
97 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
98 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.
99 PT Surya Siam Keramik 

100 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชัน่ โซลชูัน่ จ ากดั 
101 บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จ ากดั 
102 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี จ ากดั
103 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี (หนองแค) จ ากดั 
104 Prime Hao Phu Joint Stock Company  

105 บริษัทควอลติีค้อนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน)

106 บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั
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107 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จ ำกดั X ประธำนกรรมกำร
108 บริษัทเอสซีจี ยำมำโตะ เอ็กซ์เพรส จ ำกดั * รองประธำนกรรมกำร
109 บริษัทรูดี ้เทคโนโลยี จ ำกดั / กรรมกำร
110 บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิง้ส์ จ ำกดั // กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่
111 Prime Dai Quang Joint Stock Company  

112 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.

113 บริษัทพำเนล เวลิด์ จ ำกดั

114 บริษัทจมัโบ้บำจส์ แอนด์ ทกัส์ จ ำกดั 

115 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.

116 บริษัทไทยคอนเน็คทิวติี เทอมินอล จ ำกดั

117 บริษัทบำงกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวร์ิดดิง้ จ ำกดั

118 บริษัทเอสซีจี-เซกิซยุ เซลส์ จ ำกดั

119 บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จ ำกดั

120 บริษัทเอสซีจี-บุญถำวร 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.

132 บริษัท ซซูนัน์ สมำร์ท โซลขูั่น จ ำกดั 

133 บริษัท เอสซีจี บิลดิง้ แอนด์ ลฟีวิ่งแคร์คอนซลัติง้ จ ำกดั

134 บริษัท ไซไฟเซนซ์ เอเชีย จ ำกดั

135 PT Karya Makmur Kreasi Prima

136 SCG BUILK One Philippines, Inc.

137 SCG Logistics Philippines, Inc. 

138 SCG Ceramics - LY HENG CHHAY (CAMBODIA) CO., LTD.

139 SCG International Middle East Trading L.L.C.

140 Oitolabs Technologies Private Limited

การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน

141 บริษัทโกลบอลเฮ้ำส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั

142 บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั

143 บริษัทซีแพค เอสบีแอนด์เอ็ม ไลฟ์ไทม์โซลชูัน่ จ ำกดั

144 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จ ำกดั

145 บริษัทสยำม สมำร์ท ดำต้ำ จ ำกดั

146 บริษัทเซกิซยุ-เอสซีจี อินดสัทรี จ ำกดั

147 China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd.

148 บริษัทเซอร์เวย์ มำรีน เซอร์วสิ จ ำกดั 

149 Green Siam Resources Corporation 

150 Mariwasa Holdings, Inc.

151 CMPI Holdings, Inc.
152 บริษัทสยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 
153 บริษัทสยำม เซย์ซอน จ ำกดั
154 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
155 PT Catur Mitra Sejati Sentosa
156 PT Catur Sentosa Berhasil
157 PT Catur Sentosa  Anugerah
158 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
159 บริษัทสยำมอตุสำหกรรมยิปซมั จ ำกดั
160 บริษัทสยำมอตุสำหกรรมยิปซมั (สระบุรี) จ ำกดั
161 บริษัทสยำมอตุสำหกรรมยิปซมั (สงขลำ) จ ำกดั
162 PT M Class Industry
163 PT Caturaditya Sentosa
164 PT Catur Logamindo Sentosa
165 บริษัทสยำม วำลติสั แคปปิตอล จ ำกดั
166 Global House (Cambodia) Company Limited
167 PT Catur Hasil Sentosa
168 PT Kusuma Kemindo Sentosa
169 PT Caturadiluhur Sentosa
170 PT Eleganza Tile Indonesia
171 บริษัทปนูซีเมนต์เอเซีย จ ำกดั (มหำชน)
172 บริษัทนอริตำเก้ เอสซีจี พลำสเตอร์ จ ำกดั
173 Finfloor S.p.A.
174 บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)
175 Green Alternative Technology Specialist Inc.
176 Global House (Cambodia) Company Limited
177 Siam Cement Big Bloc Construction Technologies Private Limited
178 Jordan Trading Inc 
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X ประธานกรรมการ
บริษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

179 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั (มหาชน) X / / / / / กรรมการ
180 บริษัทไทยโพลเิอททีลนี จ ากดั // กรรมการผู้จดัการใหญ่
181 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd. /// กรรมการผู้จดัการ
182 บริษัทระยองวิศวกรรมและซอ่มบ ารุง จ ากดั
183 บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซ่ิง จ ากดั
184 บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จ ากดั
185 บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996  จ ากดั
186 บริษัทเท็กซ์พลอร์ จ ากดั 
187 บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั
188 Long Son Petrochemicals Co., Ltd. /
189 บริษัทดบัเบิล้ย ูที อี จ ากดั
190 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
191 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
192 SENFI Norway AS
193 Norner AS
194 Norner Research AS
195 SCGN AS
196 บริษัทเอส เอ็ม เอช จ ากดั
197 PT TPC Indo Plastic and Chemicals
198 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน)
199 บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จ ากดั
200 บริษัทนวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากดั
201 บริษัทนวอินเตอร์เทค จ ากดั
202 Chemtech Co., Ltd.
203 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จ ากดั
204 HTExplore S.R.L.
205 SENFI UK Limited
206 SENFI Swiss GmbH
207 บริษัทระยองไปป์ไลน์ จ ากดั
208 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลเิมอร์ จ ากดั
209 บริษัทมาบตาพดุ แทงค์ เทอร์มินัล จ ากดั
210 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
211 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
212 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
213 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ากดั 
214 บริษัทมาบตาพดุโอเลฟินส์ จ ากดั
215 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. 
216 บริษัทเซอร์คลูาร์ พลาส จ ากดั
217 PT Nusantara Polymer Solutions
218 Binh Minh Plastics Joint Stock Company
219 North Binh Minh Plastics Limited Company
220 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia
221 บริษัทโฟลว์แลบ็ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั

บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน
222 SCG Plastics (China) Co., Limited
223 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
224 บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ ากดั
225 บริษัทสยามเลเทกซ์สงัเคราะห์ จ ากดั
226 บริษัทสยามโพลเิอททีลนี จ ากดั
227 บริษัทสยามโพลสีไตรีน จ ากดั
228 บริษัทระยอง เทอร์มินัล จ ากดั
229 PT Siam Maspion Terminal
230 บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ากดั
231 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จ ากดั
232 บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสติ จ ากดั
233 บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ ากดั
234 บริษัทสยาม โทเซลโล จ ากดั
235 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
236 PT Trans-Pacific Polyethylindo
237 บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จ ากดั
238 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
239 PT Styrindo Mono Indonesia
240 Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
241 Future Materials AS
242 Da Nang Plastics Joint Stock Company
243 Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate Joint Stock Company

       ธุรกิจเคมิคอลส์
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X ประธานกรรมการ
      บริษัทย่อย * รองประธานกรรมการ
244 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) X * / กรรมการ
245 บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั // กรรมการผู้จดัการใหญ่
246 บริษัทอินวีนิค จ ากดั /// กรรมการผู้จดัการ
247 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั
248 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั
249 บริษัทเอสซีจีพี โซลชูัน่ จ ากดั
250 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
251 บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จ ากดั
252 บริษัท เอสเคไอซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
253 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน)
254 บริษัทวีซ่ี แพ็คเกจิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
255 United Pulp and Paper Co., Inc. 
256 บริษัทพรีซิชัน่ พริน้ท์ จ ากดั
257 บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จ ากดั
258 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ ากดั 
259 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ ากดั
260 Vina Kraft Paper Co., Ltd.
261 New Asia Industries Co., Ltd.
262 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
263 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
264 Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
265 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ ากดั
266 PT Indoris Printingdo
267 PT Indocorr Packaging Cikarang
268 บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน)
269 บริษัทฟินิคซ ยทูิลติีส์้ จ ากดั
270 บริษัทผลติภณัฑ์กระดาษไทย จ ากดั
271 บริษัทสยามฟอเรสทรี จ ากดั
272 บริษัทพนัสนิมิต จ ากดั
273 บริษัทไทยพนาสณฑ์ จ ากดั
274 บริษัทไทยพนาดร จ ากดั
275 บริษัทไทยพนาราม จ ากดั
276 บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จ ากดั
277 บริษัทสยามพนาเวศ จ ากดั
278 บริษัทไทยพนาบรูณ์ จ ากดั
279 บริษัทไทยวนภมิู จ ากดั
280 TCG Solutions Pte. Ltd.
281 Interpress Printers Sendirian Berhad 
282 PT Primacorr Mandiri
283 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
284 PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
285 PT Dayasa Aria Prima
286 Tin Thanh Packing Joint Stock Company
287 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จ ากดั 
288 บริษัททีซี เฟลก็ซิเบิล้แพคเกจจิง้ จ ากดั
289 บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จ ากดั 
290 บริษัทตะวนันาบรรจภุณัฑ์ จ ากดั
291 บริษัทคอนิเมก จ ากดั

292 บริษัทสยามทบพนัแพคเกจจิง้ จ ากดั
293 P&S Holdings Corporation
294 บริษัทสยามนิปปอน อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ ากดั
295 บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จ ากดั 

      ธุรกิจแพคเกจจิง้

   บริษัทร่วมและบริษัทอ่ืน
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ส่วนงานอ่ืน X ประธานกรรมการ
บริษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

296 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง้ จ ากดั X / กรรมการ
297 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี ้(2001) จ ากดั (มหาชน) // กรรมการผู้จดัการใหญ่
298 บริษัทพร็อพเพอร์ตี ้แวล ูพลสั จ ากดั /// กรรมการผู้จดัการ
299 บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติง้ เซอร์วสิเซส จ ากดั
300 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ ากดั X
301 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จ ากดั
302 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
303 บริษัทเอสซีจี คลนีเนอร์ย่ี จ ากดั X
304 บริษัทสยามผลติภณัฑ์นวตักรรมและโซลชูัน่ จ ากดั 
305 บริษัทเอสซีจี เลร์ินน่ิง เอ็กเซลเลนซ์ จ ากดั
306 บริษัทเอสซีจี เอชอาร์ โซลชูัน่ส์ จ ากดั
307 SCG Vietnam Co., Ltd.
308 PT SCG Indonesia
309 บริษัทบางซ่ืออตุสาหกรรม จ ากดั
310 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จ ากดั 
311 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
312 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั
313 บริษัทเมกาทริค จ ากดั  
314 บริษัทซี.ซี. กรีน จ ากดั 
315 บริษัทที-โวลต์ จ ากดั 
316 บริษัทเอ็นพี วตัต์ จ ากดั  
317 บริษัทซีเอ็น วตัต์ จ ากดั 
318 บริษัทบีเอ็นเอ็น เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 
319 บริษัทคลนีเนอร์ย่ี เอบีพี จ ากดั

การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 
320 บริษัทสยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
321 Kubota Cambodia Co., Ltd.
322 Kubota Lao Sole Co., Ltd.
323 บริษัทสยามคโูบต้าเมททลัเทคโนโลยี จ ากดั
324 บริษัทสยามคโูบต้า ลสีซ่ิง จ ากดั
325 Kubota Leasing (Cambodia) Plc.
326 บริษัทสยามเอทีอตุสาหกรรม จ ากดั
327 บริษัทผลติภณัฑ์วศิวไทย จ ากดั
328 บริษัทนวโลหะอตุสาหกรรม จ ากดั
329 บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จ ากดั
330 บริษัทนวโลหะไทย จ ากดั
331 Lysando AG
332 บริษัทไอทีวนั จ ากดั
333 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั
334 บริษัทเหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั
335 บริษัทสยามโตโยต้าอตุสาหกรรม จ ากดั
336 บริษัทซีเอ็มที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั  
337 บริษัทซีแอลพี พาวเวอร์ จ ากดั  
338 บริษัทโวลต์ซิงค์ โซลชูัน่ จ ากดั  
339 บริษัทพาวเวอร์ ซี.อี.  จ ากดั  
340 บริษัทชยัภมิู กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 
341 บริษัทเอสจี โซลา่ร์ จ ากดั 



ผู้บริหารระดับสูงเอสซจี ี

 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 

อายุ 59 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซจีี 

- กรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- 25 มีนาคม 2558 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตร ์สาขาอตุสาหการ University of Texas (Arlington) สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาเหมืองแร ่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ความเชี่ยวชาญ 

- ธุรกิจหรอือตุสาหกรรมหลกัของเอสซีจี  

- ธุรกิจหรอือตุสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืนๆ 

- การบรหิารจดัการองคก์รระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 

- เศรษฐกิจและการลงทนุ 

- การกาํหนดนโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์การมีวิสยัทศันร์ะดบัโลก (Global Vision) 

- การตา่งประเทศ 

- การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 

- การตลาด 

- ความเช่ียวชาญดา้นตลาดในประเทศ หรอืตา่งประเทศ (Market Insight) 

- บญัชี / Financial Literacy  

- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System 

- การบรหิารจดัการทนุมนษุย ์(Human Capital Management) 

- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) 

- สิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรอื “ESG”)  

 เช่น Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1) 

- Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (1) 

- ตัง้แต ่2565 ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน              

  บรษัิทเซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ (23) 

- ตัง้แต ่2558 คณะกรรมการอาํนวยการจดัหาทนุ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา  

 คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  



- ตัง้แต ่2558 ท่ีปรกึษา สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชปูถมัภ ์(วปอ.) 

- ตัง้แต ่2558 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ คณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีแหง่ชาติ (กวทช.) 

- ตัง้แต ่2559 กรรมการเตรยีมการดา้นดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม  

- ตัง้แต ่2559 หวัหนา้ทีมภาคเอกชน คณะทาํงานรว่มรฐั-เอกชน-ประชาชน (ประชารฐั)  

ภายใตค้ณะกรรมการภาครฐัและเอกชนเพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ E2 การยกระดบั

คณุภาพวชิาชีพ (Competitive Workforce) 

- ตัง้แต ่2559 Council Member, World Business Council for Sustainable Development 

- ตัง้แต ่2559 Member, Asia Business Council  

-    ตัง้แต ่2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร ์มลูนิธิอานนัทมหิดล 

- ตัง้แต ่2559 กรรมการมลูนิธิเอสซีจี 

- ตัง้แต ่2560 อนกุรรมการการพฒันาระบบราชการ เก่ียวกบัการขบัเคลือ่นระบบราชการ 4.0                      

สาํนกันายกรฐัมนตร ี

-  ตัง้แต ่2560 กรรมการบรหิารสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนเทพศิรนิทร ์

- ตัง้แต ่2561 คณะกรรมการพฒันานวตักรรมการบรหิารจดัการสถานศกึษาในรูปแบบ Public School  

   เพ่ือรองรบัการขบัเคลือ่นการปฏิรูปการศกึษาตามนโยบาย THAILAND 4.0 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการมลูนิธิพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนั ในพระอปุถมัภส์มเดจ็พระเจา้ภคินีเธอ 

   เจา้ฟา้เพชรรตันราชสดุา สริโิสภาพณัณวด ี

- ตัง้แต ่2561 คณะอนกุรรมการสง่เสรมิความรว่มมือภาคสงัคม มลูนิธิรางวลัสมเด็จเจา้ฟา้มหาจกัร ี

- ตัง้แต ่2561 ท่ีปรกึษากิตตมิศกัดิส์ภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

- ตัง้แต ่2562 คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏิรูปการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม  

- ตัง้แต ่2563 อนกุรรมการพฒันาระบบราชการเก่ียวกบัการขบัเคลือ่นระบบราชการเพ่ือนาคต 

- ตัง้แต ่2563 อนกุรรมการประเมินผลสมัฤทธ์ิการดาํเนินงานเพ่ือการพฒันา สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละ 

   เทคโนโลยีแหง่ชาต ิ

- ตัง้แต ่2563 กรรมการปฎิรูปประเทศดา้นท่ี 13: วฒันธรรม กีฬา แรงงาน และการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 

    กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

- ตัง้แต ่2564 กรรมการอาํนวยการสถานบรบิาลผูส้งูอายรุามาธิบด ี

- ตัง้แต ่2564 อนกุรรมการนโยบายและยทุธศาสตรข์องสาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ  

- ตัง้แต ่2564 อนกุรรมการบรูณะพระท่ีนั่งอนนัตสมาคม 

- ตัง้แต ่2565 ผูบ้รหิารกรรมการ (Council Board) เครอืขา่ยคารบ์อนนิวทรลัประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ในเอสซจีี 

ดาํรงตาํแหนง่ประธานกรรมการในบรษัิทยอ่ยของเอสซจีีท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยจาํนวน 7 บรษัิท 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 

- 2554 – 2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บรษัิทไทยบรติิช ซีเคียวรติี ้พริน้ติง้ จาํกดั (มหาชน) 

- 2554 – 2558 ประธานกรรมการ บรษัิทไทยเคนเปเปอร ์จาํกดั (มหาชน)  

- 2554 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิทเอสซีจี เปเปอร ์จาํกดั (มหาชน)  

 ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็นบรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 

- 2555 – 2558 กรรมการ บรษัิทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 

- 2556 – 2557 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ คณะกรรมการกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) 

- 2556 – 2557 ประธานอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) 

- 2556 – 2558 กรรมการบริหารโครงการวิจัยท่ีมุ่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพนัลา้นบาท สาํนักงานพฒันา

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.)  



- 2558 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

- 2560 – 2561  กรรมการขบัเคลือ่นการปฏิรูปเพ่ือรบัรองการปรบัเปลีย่นตามนโยบาย THAILAND 4.0  

- 2560 – 2562 ท่ีปรกึษา สมาคมนิสติเกา่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ ์

- 2560 – 2564 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิดา้นจิตวิทยาองคก์าร คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

- 2561 – 2562 ท่ีปรกึษา สมาคมนิสติเกา่วศิวกรรมศาสตรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565)      
- ของตนเอง: 30,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.0025)   
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 



นายธรรมศักดิ ์เศรษฐอุดม 

อายุ 53 ปี 

ตาํแหน่ง 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
- ปรญิญาโท MBA, London Business School สหราชอาณาจกัร (Distinction) 
- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Management Development Program, The Wharton School, The University of Pennsylvania สหรฐัอเมรกิา 
- Executive Development Program, Columbia University สหรฐัอเมรกิา 
- Total Quality Management for Executive, JUSE ประเทศญ่ีปุ่ น 
- Marketing for Management, Kellogg School สหรฐัอเมรกิา 
- Innovation Management Program, Dupont สหรฐัอเมรกิา 
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (3) 
- Directors Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- Directors Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (1) 
- ตัง้แต ่2565 รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
  บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3) 
- ตัง้แต ่2561 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia* 
- ตัง้แต ่2562 กรรมการ สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย  
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ Harvard Business School Association of Thailand (HBSATh) 
หมายเหต:ุ *บรษัิทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ในเอสซจีี 
ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ ในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทอ่ืน ๆ ของเอสซจีี ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตาม 
ท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ 
- 2543 – 2547  eCommerce and eBusiness Manager ธุรกิจเคมิคอลส ์
- 2547 – 2553 Business Development and Corporate Planning Director ธุรกิจเคมิคอลส ์ 
- 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited 
- 2555 – 2561  General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited 
- 2561 – 2564 ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ – การเงินและการลงทนุ เอสซีจี 
- 2561 – 2565 กรรมการบรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 2565)  
-  ของตนเอง: (ไมม่)ี     
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่)ี  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 



นายยุทธนา  เจียมตระการ 

อายุ 59 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่-การบรหิารกลาง  

- กรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคม ีจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1) 

- Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (9) 

- ตัง้แต ่2558 ท่ีปรกึษา มลูนิธิสง่เสรมิวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในพระบรมราชปูถมัภ ์

- ตัง้แต ่2559 กรรมการอาํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มและพิษวิทยา 

- ตัง้แต ่2559 กรรมการมลูนิธิเอสซีจี 

- ตัง้แต ่2563 กรรมการมลูนิธิรอยลัแบงคค์อกซิมโฟนีออรเ์คสตรา้ 

- ตัง้แต ่2563 กรรมการมลูนิธิสวนหลวง ร.9 

- ตัง้แต ่2564 คณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยคารบ์อนนิวทรลัประเทศไทย 

- ตัง้แต ่2564 ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจหมนุเวียนและสิง่แวดลอ้ม หอการคา้ไทย 

- ตัง้แต ่2564 คณะกรรมการรว่มสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย  

(กกร.) ดา้นการพฒันาเพ่ือความยั่งยืน  

- ตัง้แต ่2565 คณะกรรมการบรหิารศนูยเ์ทคโนโลยีพลงังานแหง่ชาต ิสาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ

การดาํรงตาํแหน่งอื่นในเอสซีจี 

ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอกตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทยตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ 

- 2551 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทเอสซีจี เพอรฟ์อรม์านซ ์เคมิคอลส ์จาํกดั 

- 2553 – 2556 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทเอสซีจี โพลโิอเลฟินส ์จาํกดั 

- 2554 – 2558 หวัหนา้กลุม่ธุรกิจ Compound and Formulation ธุรกิจเคมิคอลส ์

- 2555 – 2559 กรรมการสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

- 2555 – 2559 ประธานกิตติมศกัดิก์ลุม่อตุสาหกรรมพลาสติก สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

- 2555 – 2559 ท่ีปรกึษา สถาบนัการจดัการบรรจภุณัฑแ์ละรีไซเคิลเพ่ือสิง่แวดลอ้ม (TIPMSE) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

- 2558 - 2562 ท่ีปรกึษา สมาคมอตุสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย 



- 2559 - 2561 กรรมการรว่มทนุ NSTDA Chair Professor โครงการทนุ NSTDA Chair Professor 

- 2560 - 2562 กรรมการจดัตัง้ศนูยว์ิจยัและฝึกอบรมกาํลงัคนเพ่ือสนบัสนนุอตุสาหกรรม 4.0  

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- 2560 - 2562 กรรมการ สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  

- ของตนเอง: 2,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นางจันทนิดา สาริกะภูติ 

อายุ 53 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท Finance, University of Illinois สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาการเงิน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (3) 

- Company Secretary Program (CSP) 43/2011 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Directors Certification Program (DCP) 312/2021 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- หลกัสตูรการเตรยีมความพรอ้มทางบญัชีและการเงิน (CFO’s Orientation Course) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1) 

- 2565  CFO Network, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

การดาํรงตาํแหน่งอื่นในเอสซีจี 

ดาํรงตาํแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทในเอสซีจี ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ 

- 2551 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทเอสซีที เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

- 2551 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรกิารธุรกิจระหวา่งประเทศ บรษัิทคา้สากลซิเมนตไ์ทย จาํกดั 

- 2553 ผูจ้ดัการทั่วไป-กลุม่สนบัสนนุธุรกิจ บรษัิทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 

- 2555 – 2560 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการเงิน 

- 2560 – 2565 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวางแผนและการเงิน 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  

- ของตนเอง: (ไมม่)ี 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 

 

 

 



นายอารีย ์ชวลิตชีวินกุล 
อายุ 59 ปี 

ตาํแหน่ง 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิทซิเมนตไ์ทยโฮลดิง้ จาํกดั 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
- ปรญิญาโท สาขาวิศวกรรมอตุสาหการและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 
- ปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมไฟฟา้ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1) 
- Director Accreditation Program (DAP) 132/2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3) 
- ตัง้แต ่2557 กรรมการโครงการกิจการเพ่ือสงัคม วตท.18 (SE-Project-SEP) 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการสานพลงัประชารฐั ดา้นการสง่เสรมิการสง่ออกและการลงทนุในตา่งประเทศ (D4) (ภาคเอกชน) 
- ตัง้แต ่2562 ท่ีปรกึษา Member of the AIT Solutions Advisory Board, Asian Institute of Technology 

การดาํรงตาํแหน่งอื่นในเอสซีจี 
ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอกตลาดหลกัทรพัย ์
แหง่ประเทศไทยตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ 
- 2551 - 2561  กรรมการ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบรหิาร  
  บรษัิทไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทรี ่จาํกดั (มหาชน)  
- 2554 - 2560 Commissioner, PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk, Indonesia*  

และ PT Kokoh Inti Arebama Tbk, Indonesia* 
- 2554 - 2561 กรรมการ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบรหิาร  

 บรษัิทควอลติีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จาํกดั (มหาชน) 
- 2555 – 2559 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิทเอสซีจี ผลติภณัฑก์่อสรา้ง จาํกดั 
- 2555 – 2561 กรรมการ บรษัิทสยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
- 2557 – 2561 กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล  
   บรษัิทไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทรี ่จาํกดั (มหาชน)  

 บรษัิทควอลติีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จาํกดั (มหาชน) 
- 2559 – 2561  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิทเอสซีจี ซิเมนต-์ผลติภณัฑก์่อสรา้ง จาํกดั 
- 2561 ประธานกรรมการบรษัิท ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
  บรษัิทเอสซีจี เซรามิกสจ์าํกดั (มหาชน)  
- 2560 – 2562 President Commissioner, PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk, Indonesia*  
- 2560 – 2562 President Commissioner, PT Kokoh Inti Arebama Tbk, Indonesia* 

หมายเหต:ุ *บรษัิทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)    
- ของตนเอง: (ไมม่)ี  
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 



นายธนวงษ ์อารีรัชชกุล 

อายุ 59 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส ์      

- กรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน                                                                                                                                                   

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟา้ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (3) 

- Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Director Certification Program (DCP) 305/2021 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Ethical Leadership (ELP) 25/2022 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ไมม่)ี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5) 

-  ตัง้แต ่2560  กรรมการบรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.* 

- ตัง้แต ่2560 กรรมการ มลูนิธิเอสซีจี 

- ตัง้แต ่2561  อนกุรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ มลูนิธิโครงการหลวง 

- ตัง้แต ่2563 Chairman of PTIT Refining and Petrochemical Standing Committee, Petroleum Institute of Thailand 

หมายเหต:ุ *บรษัิทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

การดาํรงตาํแหน่งอื่นในเอสซีจี 

ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอกตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทยตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ 

- 2550 – 2553 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทระยองโอเลฟินส ์จาํกดั 

- 2551 – 2555 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited 

- 2555 – 2558 ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่-การบรหิารกลาง เอสซีจี 

- 2557 – 2561 กรรมการบรหิาร สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์

- 2558 – 2560  กรรมการ สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

- 2558 – 2562  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 

- 2562 - 2562 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 

- 2562 – 2564 กรรมการบรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)      

- ของตนเอง: (ไมม่)ี     

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี   

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 



นายศักดิชั์ย ปฏิภาณปรีชาวุฒ ิ

อายุ 55 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานพาณิชย ์และรองผูจ้ดัการใหญ่ ธุรกิจตา่งประเทศ 

 และรองผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจไวนิล ธุรกิจเคมิคอลส ์

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีคณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมเคม ีจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (3) 

- Director Accreditation Program (DAP) 148/2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Director Certification Program (DCP) 312/2021 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Ethical Leadership (ELP) 27/2022 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ (2) 

- ตัง้แต ่2562 ท่ีปรกึษาสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

- ตัง้แต ่2563 กรรมการสมาคมนิสติเกา่วศิวกรรมศาสตรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ในเอสซจีี 

ดาํรงตาํแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการ ในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทอ่ืน ๆ ของเอสซจีี ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทยตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 

- 2548 – 2552 Managing Director, Mehr Petrochemical Company, Iran  

- 2552 – 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทเอสซจีี พลาสติกส ์จาํกดั 

- 2557 – 2560 กรรมการผูจ้ดัการบรษัิทเอสซจีี เพอรฟ์อรม์านซ ์เคมิคอลส ์จาํกดั  

  และหวัหนา้กลุม่ฝ่าย Basics/Formulations/Fabrications บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  

- 2558 – 2562 กรรมการสถาบนัพลาสติก 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)   

- ของตนเอง: (ไมม่)ี     

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 
 



นายมงคล เฮงโรจนโสภณ 

อายุ 54 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานปฏิบตัิการ และรองผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจโอเลฟินส ์ประเทศไทย ธุรกิจเคมิคอลส ์

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเคมี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (4) 

- Director Certification Program (DCP) 275/2019 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Executive Development Program (EDP) ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ 14 ของสถาบนัวิทยาการพลงังาน 

- Ethical Leadership (ELP) 27/2022 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ (4) 

- ตัง้แต ่2561 รองประธานคณะกรรมการสถาบนัพลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

- ตัง้แต ่2562 นายกสมาคมเพ่ือนชมุชน 

- ตัง้แต ่2563 กรรมการสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

- ตัง้แต ่2563 ประธานกรรมการบรษัิทเซอรค์ลูาร ์พลาส จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ในเอสซจีี 

ดาํรงตาํแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการ ในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทอ่ืน ๆ ของเอสซจีี ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทยตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 

- 2553 – 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายผลติ บรษัิทมาบตาพดุโอเลฟินส ์จาํกดั 

- 2556 – 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทมาบตาพดุโอเลฟินส ์จาํกดั 

- 2558 – 2560 Olefins Leader บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

- 2560 – 2562 รองประธานสายงานสงัคมและภาพลกัษณอ์ตุสาหกรรม กลุม่อตุสาหกรรมปิโตรเคมี  

 สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)   

- ของตนเอง: 2,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002)  

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 



นายสุรชา อุดมศักดิ ์

อายุ 54 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานนวตักรรม และรองผูจ้ดัการใหญ่ New Business ธุรกิจเคมิคอลส ์

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปรญิญาเอก วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมเคมี Texas A&M University 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเคมี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (3)  

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 182/2021 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ท่ี 25/2022 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 325/2022 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ (7) 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวสัด ุจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ตัง้แต ่2561 ท่ีปรกึษา Japan Advanced Institute of Science and Technology 

- ตัง้แต ่2561 ผูแ้ทนสมาคม Thai-UK Business Leadership Council 

- ตัง้แต ่2561 ท่ีปรกึษาวิทยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ตัง้แต ่2562 กรรมการสมาคมการบรหิารการอนญุาตใหใ้ชส้ทิธิ (ประเทศไทย) 

- ตัง้แต ่2563 กรรมการสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

- ตัง้แต ่2564 กรรมการอาํนวยการศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ในเอสซจีี 

ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอกตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทยตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 

- 2547 รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทแกรนด ์สยาม คอมโพสติ จาํกดั 

- 2550 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทไทยโพลเิอททีลนี จาํกดั 

- 2556 - 2560 Research and Development Director, Business Group Head - Technology  

  บรษัิทเอสซีจี เคมคิอลส ์จาํกดั  

- 2561 - 2562 Research and Development Director, Emerging Business Director บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  

- ของตนเอง: (ไมม่)ี   

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 



  

นายกุลเชฏฐ ์ธาราจันทร ์

อายุ 49 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน ธุรกิจเคมิคอลส ์

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   (3) 

- Director Accreditation Program (DAP) 175/2020 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Ethical Leadership Program (ELP) 25/2022 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- CFO Refresher รุน่ท่ี 3/2565 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่  (ไม่มี)   

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ในเอสซจีี 

ดาํรงตาํแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการ ในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 

• 2562 - 2564 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายการเงิน บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 

• 2559 - 2562 Vice President Director and Chief Operating Officer, PT.  Chandra Asri Petrochemical Tbk. 

ประเทศอินโดนีเซีย  

• 2556 - 2559 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวางแผนกลาง บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

• 2555 - 2556  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการเงินและการลงทนุ บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 

• 2553 - 2555 ผูจ้ดัการพฒันาธุรกิจ บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั     

• 2552 - 2553 Deputy Business Development Manager บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 

• 2548 - 2552  พนกังานจัดการประจาํสาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบตัิงาน โครงการในประเทศอิหรา่น

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกัด 

 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)   

• ของตนเอง:    (ไมม่ี) 

• คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 

 



นายนิธิ ภัทรโชค 

อายุ 59 ปี 

ตาํแหน่ง 
- President ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้ง 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
- ปรญิญาโท MBA (Finance and Operations Management), University of Chicago สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1) 
- Director Accreditation Program (DAP) 140/2017 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (3) 
- ตัง้แต ่2555 กรรมการ บรษัิทสยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
  บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บรษัิทควอลติีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5) 
- ตัง้แต ่2562 กรรมการมลูนิธิเอสซีจี 
- ตัง้แต ่2563 กรรมการสมาคมไทย-ลาวเพ่ือมิตรภาพ 
- ตัง้แต ่2564 เลขาธิการสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม 
- ตัง้แต ่2565 ประธานสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งอื่นในเอสซีจี 
ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอกตลาดหลกัทรพัย ์
แหง่ประเทศไทยตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ  
- 2548 – 2553 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวางแผนกลาง บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
- 2553 – 2556 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทเอสซีจี โลจิสติกส ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
- 2556 – 2560 Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซเิมนต-์ผลติภณัฑก์่อสรา้ง 
- 2557 – 2561 กรรมการ บรษัิทปนูซีเมนตเ์อเชีย จาํกดั (มหาชน) 
- 2559 – 2561  รองประธาน สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
- 2560 – 2561 Vice President-Building Products and Distribution Business ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้ง 
- 2560 – 2562  Commissioner, PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk, Indonesia* 
- 2561 – 2563 กรรมการสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
- 2562 – 2563  President Commissioner, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI, Tbk.* 
- 2562 – 2563  President Commissioner, PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk.*  
- 2556 – 2565 รองประธานสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
หมายเหต:ุ *บรษัิทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)   
- ของตนเอง:  4,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003)  
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  15,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0013) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 



นายชนะ  ภูมี  

อายุ 57 ปี 

ตาํแหน่ง 

- Vice President-Cement and Green Solution Business ธุรกิจซเีมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้ง 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปรญิญาเอก วิศวกรรมศาสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์(วิศวกรรมอตุสาหการ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- ปรญิญาโท สส.ม. สิง่แวดลอ้ม มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (2) 

- Director Accreditation Program (DAP) 136/2017 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Director Certification Program (DCP) 261/2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (1) 

- ตัง้แต ่2562 กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

 บรษัิทควอลติีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ (3) 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการบรษัิทปนูซีเมนตเ์อเชีย จาํกดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2563 นายกสมาคมอตุสาหกรรมปนูซีเมนตไ์ทย 

- ตัง้แต ่2563 กรรมการสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ในเอสซจีี 

ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอกตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทยตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 

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

- 2551 – 2553 Supply Chain Director บรษัิทเอสซีจี ซิเมนต ์จาํกดั 

- 2551 – 2553 Managing Director บรษัิทเอส ซี ไอ อีโค ่เซอรว์ิสเซส จาํกดั  

- 2553 – 2556 Energy Director บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลติภณัฑก์่อสรา้ง จาํกดั 

- 2556 – 2558  Country Director-Myanmar บรษัิทเอสซจีี ซิเมนต-์ผลติภณัฑก์อ่สรา้ง จาํกดั 

- 2556 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทอีโค ่แพลนท ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

- 2556 – 2557 Managing Director, Mawlamyine Cement Limited 

- 2557 – 2559 Managing Director, Myanmar CBM Services Company Limited 

- 2558 – 2560 Vice President-Operations บรษัิทเอสซจีี ซิเมนต-์ผลติภณัฑก์อ่สรา้ง จาํกดั 

- 2564 – 2565 กรรมการ บรษัิททีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด ์แมเนจเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)     

- ของตนเอง: 5,800 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0005)  
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  500 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00004) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 



นายปรเมศวร ์นิสากรเสน 

อายุ 55 ปี 

ตาํแหน่ง 

- Vice President – SCG Home Business ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้ง 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปรญิญาโท M.S. Operational Management & Finance, Massachusetts Institute of Technology สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ พระนครเหนือ 

- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (1) 

- Director Certification Program (DCP) 258/2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (1) 

- ตัง้แต ่2561  กรรมการบรษัิทสยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ (ไมม่)ี 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ในเอสซจีี 

ดาํรงตาํแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการ ในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทอ่ืน ๆ ของเอสซจีี ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทยตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 

- 2550 – 2554 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม จาํกดั 

- 2554 – 2555 หวัหนา้กลุม่ธุรกิจ Fabricated Products บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 

- 2555 – 2559 Operations Vice President Director, PT. Chandra Asri Petrochemicals Tbk, Indonesia* 

- 2559 – 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทกรุงเทพ ซินธิติกส ์จาํกดั  

หมายเหต:ุ *บรษัิทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)    

- ของตนเอง: (ไมม่)ี  

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 

 
 



 

 

นายวิโรจน ์ รัตนชัยสิทธิ์  

อาย ุ 52 ปี 

ต าแหน่ง 
- Vice President – Regional CBM Business ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้ง 
 และดแูลงาน Vice President – Housing Products and Solution Business อีกต าแหนง่หนึง่ 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2) 
- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- Director Certification Program (DCP) 329/2022 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (ไม่มี) 
 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น  (ไม่มี)  

การด ารงต าแหน่งอื่นในเอสซีจี 
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- 2555  ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย บรษัิทเอสซีจี ผลติภณัฑก์่อสรา้ง จ ากดั 
- 2556  ผูอ้  านวยการฝ่ายผูแ้ทนจ าหนา่ย บรษัิทเอสซีจี เน็ตเวิรค์ 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. 
- 2563 – 2565 Country Director – Indonesia, SCG Indonesia 

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  
- ของตนเอง: (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 
    



ผู้ดาํรงตาํแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน 

 

 

นายพิชิต ลีละพันธเ์มธา 

อายุ 58 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบญัชีกลาง 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (2) 

- Director Certification Program (DCP) 118/2009 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Advanced Strategic Management (ASM), International Institute for Management Development ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ (1) 

- ตัง้แต ่2562 ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการทาํบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ในเอสซจีี  

ดาํรงตาํแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทในเอสซจีี ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 

- 2555 – 2557 คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการบญัชีบริหาร สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- 2557 – 2560 คณะอนกุรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565)  

- ของตนเอง: (ไมม่)ี   

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 

 

 

 

 

 



นางสาวรวิพร วงศพุ์ทธพิทักษ ์

อายุ 46 ปี 

ตาํแหน่ง 

- Corporate Finance Excellence Director 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมเคม ีUniversity of California, Berkeley สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งอื่นในเอสซีจี 

ดาํรงตาํแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทในเอสซีจี ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ 

- 2555   ผูจ้ดัการอาวโุส หนว่ยงานบรหิารความเสีย่ง เอสซีจี 

- 2560   ผูจ้ดัการอาวโุส สาํนกังานวางแผน เอสซีจี 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  

- ของตนเอง: (ไมม่)ี 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน)

การด ารงต าแหน่งของคณะจดัการบริษัทปูนซเิมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(ณ วนัที่ 1 มกราคม 2566)

ช่ือบริษัท นาย
รุ่งโ
รจน์

 รัง
สิโย

ภาส

นาย
ธน
วงษ์

 อา
รีรัช

ชกุล

นาย
ศกั
ดิ์ ชัย

 ปฏ
ภิาณ

ปรีช
าวุฒ

ิ

นาย
มงค

ล เ
ฮงโ

รจน
โสภ

ณ

นาย
สุรช

า อุ
ดม
ศกั
ดิ์

นาย
กุลเ

ชฏ
ฐ์ ธ

ารา
จนั
ทร์

นาย
นิธิ
 ภทั

รโช
ค

นาย
ชน
ะ ภ

มีู

นาย
ปรเ

มศ
วร์ 
นิส
ากร

เสน

นาย
วิโร
จน์
 รัต

นชั
ยสิ
ทธ์ิ

นาย
ยุท
ธน
า เจ

ยีม
ตระ

การ

นาย
ธรร

มศ
กัด
ิ์  เศ
รษฐ

อุด
ม

นาง
จนั
ทนิ
ดา 

สาริ
กะภ

ตูิ

นาย
อารี

ย์ ช
วลิต

ชีวิน
กุล

หมายเหตุ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง X ประธานกรรมการ
บริษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ากดั X // / / / / / / / / กรรมการ
2 บริษัทผลติภณัฑ์และวตัถกุ่อสร้าง จ ากดั X / / / / / / / // กรรมการผู้จดัการใหญ่
3 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากดั / X / /// กรรมการผู้จดัการ
4 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากดั / X / /
5 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย (ทุง่สง) จ ากดั / X
6 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากดั / X
7 Khammouane Cement Co., Ltd. X /
8 บริษัทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ จ ากดั X
9 บริษัทอีโค ่แพลนท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั X

10 บริษัทเอสซีไอ โค ่เซอร์วิสเซส X
11 บริษัทคิวมิกซ์ซพัพลาย จ ากดั X
12 บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จ ากดั
13 บริษัทศิลาสานนท์ จ ากดั X
14 PT SCG Pipe and Precast Indonesia X /
15 PT Semen Lebak X ///
16 PT SCG Readymix Indonesia X /
17 PT CPAC Surabaya /
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 บริษัทซีแพคคอนสตรัคชัน่โซลชูัน่ จ ากดั X
26 บริษัทเอสซีจี ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั X // / / / / /
27 บริษัทยิปซมัซิเมนต์ไทย จ ากดั X / /
28 บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟ่ิง จ ากดั X / /
29 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จ ากดั X / / / / / /
30 Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc. /
31 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. /
32 บริษัทกระเบือ้งกระดาษไทย จ ากดั X / / / / / / /
33 บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากดั X / /
34 บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จ ากดั X / /
35 บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จ ากดั X / /
36 บริษัทเอสซีจี 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 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั / X / / / /
42 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั X / // / / / / / /
43 บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ 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.



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน)
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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 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากดั X / / // กรรมการผู้จดัการใหญ่
58 SCG Logistics Lao Co., Ltd. /// กรรมการผู้จดัการ
59 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
60 Unify Smart Tech Joint Stock Company
61 บริษัทเน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จํากดั
62 Myanmar CBM Services Co., Ltd. X
63 บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จํากดั
64 บริษัทเบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จํากดั
65 บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จํากดั X
66 บริษัท เอสซีจี ลีฟวิง แอนด์ เฮาส์ซิง โซลูชนั จํากดั
67 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จํากดั 
68 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั X
69 บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิง้ จํากดั X / /
70 Prime Group Joint Stock Company X *
71 Prime Trading, Import and Export One Member Limited Liability Company
72 SCG HOME Vietnam Co.,Ltd.
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 บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ส์ จํากดั X /
89 บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากดั (มหาชน) X
90 บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากดั 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 X
96 บริษัทสระบรีุรัชต์ จํากดั X / /
97 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. / /
98 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd. X
99 PT Surya Siam Keramik X ///

100 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชัน่ โซลูชัน่ จํากดั 
101 บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากดั X /
102 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี จํากดั
103 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี (หนองแค) จํากดั 
104 Prime Hao Phu Joint Stock Company  
105 บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จํากดั (มหาชน) X /
106 บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จํากดั X /
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107 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากดั X X ประธานกรรมการ
108 บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์เพรส จํากดั X * รองประธานกรรมการ
109 บริษัทรูดี ้เทคโนโลยี จํากดั / กรรมการ
110 บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิง้ส์ จํากดั / // กรรมการผู้จดัการใหญ่
111 Prime Dai Quang Joint Stock Company  /// กรรมการผู้จดัการ
112 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd. /
113 บริษัทพาเนล เวิลด์ จํากดั X /
114 บริษัทจมัโบ้บาจส์ แอนด์ ทกัส์ จํากดั X
115 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd. /
116 บริษัทไทยคอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จํากดั
117 บริษัทบางกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิร์ดดิง้ จํากดั
118 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จํากดั X
119 บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จํากดั X / /
120 บริษัทเอสซีจี-บุญถาวร โฮลดิง้ จํากดั 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 X /
129 PT Tambang Semen Sukabumi X /
130 Kampot Land Co., Ltd. X
131 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd. X /
132 บริษัท ซูซนัน์ สมาร์ท โซลขูัน่ จํากดั 
133 บริษัท เอสซีจี บิลดิง้ แอนด์ ลีฟว่ิงแคร์คอนซลัติง้ จํากดั
134 บริษัท ไซไฟเซนซ์ เอเชีย จํากดั X
135 PT Karya Makmur Kreasi Prima
136 SCG BUILK One Philippines, Inc. X
137 SCG Logistics Philippines, Inc. 
138 SCG Ceramics - LY HENG CHHAY (CAMBODIA) CO., LTD.
139 SCG International Middle East Trading L.L.C.
140 Oitolabs Technologies Private Limited

การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน
141 บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั / /
142 บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จํากดั X
143 บริษัทซีแพค เอสบีแอนด์เอ็ม ไลฟ์ไทม์โซลชูัน่ จํากดั
144 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จํากดั /
145 บริษัทสยาม สมาร์ท ดาต้า จํากดั
146 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จํากดั /
147 China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd. *
148 บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วิส จํากดั 
149 Green Siam Resources Corporation 
150 Mariwasa Holdings, Inc. X
151 CMPI Holdings, Inc.
152 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) / / /
153 บริษัทสยาม เซย์ซอน จํากดั
154 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk /
155 PT Catur Mitra Sejati Sentosa
156 PT Catur Sentosa Berhasil
157 PT Catur Sentosa  Anugerah
158 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
159 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซมั จํากดั /
160 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซมั (สระบุรี) จํากดั /
161 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซมั (สงขลา) จํากดั /
162 PT M Class Industry /
163 PT Caturaditya Sentosa
164 PT Catur Logamindo Sentosa
165 บริษัทสยาม วาลิดสั แคปปิตอล จํากดั /
166 Global House (Cambodia) Company Limited
167 PT Catur Hasil Sentosa
168 PT Kusuma Kemindo Sentosa
169 PT Caturadiluhur Sentosa
170 PT Eleganza Tile Indonesia
171 บริษัทปนูซีเมนต์เอเซีย จํากดั (มหาชน) /
172 บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากดั /
173 Finfloor S.p.A. /
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174 บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากดั (มหาชน) /
175 Green Alternative Technology Specialist Inc.
176 Global House (Cambodia) Company Limited
177 Siam Cement Big Bloc Construction Technologies Private Limited
178 Jordan Trading Inc 
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        ธุรกิจเคมิคอลส์ X ประธานกรรมการ
บริษัทยอ่ย * รองประธานกรรมการ

179 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั / // / / กรรมการ
180 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ ากดั X / / / // กรรมการผู้จดัการใหญ่
181 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd. / /
182 บริษัทระยองวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง จ ากดั X
183 บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซ่ิง จ ากดั X
184 บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จ ากดั X
185 บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996  จ ากดั X
186 บริษัทเท็กซ์พลอร์ จ ากดั X
187 บริษัทวนีา เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั X /
188 Long Son Petrochemicals Co., Ltd. X * / /
189 บริษัทดบัเบิล้ย ูที อี จ ากดั X
190 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd. / /
191 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd. /
192 SENFI Norway AS X /
193 Norner AS X /
194 Norner Research AS
195 SCGN AS X
196 บริษัทเอส เอ็ม เอช จ ากดั
197 PT TPC Indo Plastic and Chemicals X /
198 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) X / / /
199 บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จ ากดั X
200 บริษัทนวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากดั X /
201 บริษัทนวอินเตอร์เทค จ ากดั X X
202 Chemtech Co., Ltd. X /
203 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วสิ จ ากดั X
204 HTExplore S.R.L. X
205 SENFI UK Limited X ///
206 SENFI Swiss GmbH X /
207 บริษัทระยองไปป์ไลน์ จ ากดั X
208 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ากดั X /
209 บริษัทมาบตาพดุ แทงค์ เทอร์มินลั จ ากดั X / /
210 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd. X
211 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd. X /
212 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd. X / /
213 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ากดั X / / /
214 บริษัทมาบตาพดุโอเลฟินส์ จ ากดั X / /
215 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. X
216 บริษัทเซอร์คลูาร์ พลาส จ ากดั X /
217 PT Nusantara Polymer Solutions /
218 Binh Minh Plastics Joint Stock Company X
219 Northern Binh Minh Plastics One Member Limited Company
220 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia X
221 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั X

บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน
222 SCG Plastics (China) Co., Limited X /
223 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
224 บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ ากดั X / / /
225 บริษัทสยามเลเทกซ์สงัเคราะห์ จ ากดั X / / /
226 บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จ ากดั X / / /
227 บริษัทสยามโพลีสไตรีน จ ากดั X / / /
228 บริษัทระยอง เทอร์มินลั จ ากดั X / /
229 PT Siam Maspion Terminal X
230 บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ากดั / / / /
231 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จ ากดั X / /
232 บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ ากดั X /
233 บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ ากดั X /
234 บริษัทสยาม โทเซลโล จ ากดั X /
235 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
236 PT Trans-Pacific Polyethylindo
237 บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จ ากดั / /
238 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. / / / /
239 PT Styrindo Mono Indonesia
240 Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. /
241 Future Materials AS
242 Da Nang Plastics Joint Stock Company
243 Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate Joint Stock Company
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      ธุรกจิแพคเกจจิง้ X ประธานกรรมการ
      บริษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

244 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) / / กรรมการ
245 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากดั // กรรมการผู้จดัการใหญ่
246 บริษัทอินวีนิค จํากดั /// กรรมการผู้จดัการ
247 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จํากดั
248 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั
249 บริษัทเอสซีจีพี โซลชูัน่ จํากดั
250 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
251 บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จํากดั
252 บริษัท เอสเคไอซี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั
253 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากดั (มหาชน)
254 บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิง้ (ประเทศไทย) จํากดั
255 United Pulp and Paper Co., Inc.
256 บริษัทพรีซิชัน่ พริน้ท์ จํากดั
257 บริษัทกลุม่สยามบรรจุภณัฑ์ จํากดั
258 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จํากดั 
259 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จํากดั
260 Vina Kraft Paper Co., Ltd.
261 New Asia Industries Co., Ltd.
262 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
263 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
264 Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
265 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากดั
266 PT Indoris Printingdo
267 PT Indocorr Packaging Cikarang
268 บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากดั (มหาชน)
269 บริษัทฟินิคซ ยทิูลิตีส์้ จํากดั
270 บริษัทผลิตภณัฑ์กระดาษไทย จํากดั
271 บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากดั
272 บริษัทพนสันิมิต จํากดั
273 บริษัทไทยพนาสณฑ์ จํากดั
274 บริษัทไทยพนาดร จํากดั
275 บริษัทไทยพนาราม จํากดั
276 บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จํากดั
277 บริษัทสยามพนาเวศ จํากดั
278 บริษัทไทยพนาบูรณ์ จํากดั
279 บริษัทไทยวนภูมิ จํากดั
280 TCG Solutions Pte. Ltd.
281 Interpress Printers Sendirian Berhad 
282 PT Primacorr Mandiri
283 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
284 PT Fajar Surya Wisesa Tbk. /
285 PT Dayasa Aria Prima
286 Tin Thanh Packing Joint Stock Company
287 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากดั 
288 บริษัททีซี เฟล็กซิเบิล้แพคเกจจิง้ จํากดั
289 บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จํากดั
290 บริษัทตะวนันาบรรจุภณัฑ์ จํากดั
291 บริษัทคอนิเมก จํากดั

   บริษัทร่วมและบริษัทอ่ืน
292 บริษัทสยามทบพนัแพคเกจจิง้ จํากดั
293 P&S Holdings Corporation
294 บริษัทสยามนิปปอน อินดสัเตรียล เปเปอร์ จํากดั
295 บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จํากดั 
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ส่วนงานอ่ืน X ประธานกรรมการ
บริษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

296 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง้ จ ากดั X / / / // / กรรมการ
297 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี ้(2001) จ ากดั (มหาชน) / X // กรรมการผู้จดัการใหญ่
298 บริษัทพร็อพเพอร์ตี ้แวล ูพลสั จ ากดั X /// กรรมการผู้จดัการ
299 บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติง้ เซอร์วิสเซส จ ากดั X
300 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ ากดั X /
301 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จ ากดั X
302 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
303 บริษัทเอสซีจี คลีนเนอร์ยี ่จ ากดั X / / / /
304 บริษัทสยามผลิตภณัฑ์นวตักรรมและโซลชูัน่ จ ากดั 
305 บริษัทเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอ็กเซลเลนซ์ จ ากดั X
306 บริษัทเอสซีจี เอชอาร์ โซลชูัน่ส์ จ ากดั X
307 SCG Vietnam Co., Ltd.
308 PT SCG Indonesia
309 บริษัทบางซ่ืออตุสาหกรรม จ ากดั X
310 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จ ากดั /
311 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั X /
312 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั X X
313 บริษัท เมกาทริค จ ากดั  
314 บริษัทซี.ซี. กรีน จ ากดั 
315 บริษัท ท-ีโวลต์ จ ากดั 
316 บริษัท เอ็นพี วตัต์ จ ากดั  X
317 บริษัท ซีเอ็น วตัต์ จ ากดั  
318 บริษัท บเีอ็นเอ็น เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั X
319 บริษัทคลีนเนอร์ยี ่เอบพีี จ ากดั X

การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน
320 บริษัทสยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั / / /
321 Kubota Cambodia Co., Ltd. /
322 Kubota Lao Sole Co., Ltd. /
323 บริษัทสยามคโูบต้าเมททลัเทคโนโลยี จ ากดั /
324 บริษัทสยามคโูบต้า ลีสซ่ิง จ ากดั /
325 Kubota Leasing (Cambodia) Plc.
326 บริษัทสยามเอทีอตุสาหกรรม จ ากดั /
327 บริษัทผลิตภณัฑ์วิศวไทย จ ากดั *
328 บริษัทนวโลหะอตุสาหกรรม จ ากดั /
329 บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จ ากดั /
330 บริษัทนวโลหะไทย จ ากดั /
331 Lysando AG /
332 บริษัทไอทีวนั จ ากดั X /
333 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั /
334 บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั / /
335 บริษัทสยามโตโยต้าอตุสาหกรรม จ ากดั *
336 บริษัทซีเอ็มที เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั  X
337 บริษัทซีแอลพี พาวเวอร์ จ ากดั  
338 บริษัทโวลต์ซิงค์ โซลชูัน่ จ ากดั  X
339 บริษัทพาวเวอร์ ซี.อี.  จ ากดั  X
340 บริษัทชยัภมิู กรีน เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั X
341 บริษัทเอสจี โซล่าร์ จ ากดั 



 

 

เลขานุการบริษัท 

 

นางภัทรวรรณ  ตุ้นสกุล 

อายุ 53 ปี 

ต าแหน่ง 

- ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเลขำนกุำรบรษัิทและเลขำนกุำรบรษัิท 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปรญิญำโท  นิติศำสตรมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
- ปรญิญำตร ี นิติศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท/อบรมหลักสูตรอื่นๆ (12) 
- Subsidiary Governance Program (SGP) รุน่ท่ี 3/2022 สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย 
- COMPSEC Virtual Conference 2021, Trueventus 
- Board Reporting Program (BRP) รุน่ท่ี 38/2021 สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย 
- Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ท่ี 23/2021 สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย 
- Effective Minutes Taking (EMT) รุน่ท่ี 47/2020 สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย 
- Company Reporting Program (CRP) รุน่ท่ี 26/2020 สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย 
- Company Secretary Program (CSP) 102/2019 สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย 
- Industrial Property Rights Course for Operational Staff ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น  
- หลกัสตูร กฎหมำยและสถำบนัทำงกฎหมำยของสหรฐัอเมรกิำ ท่ี University of Wisconsin สหรฐัอเมรกิำ  
- หลกัสตูร 2013 JPPA IP Practitioners Seminar 
- หลกัสตูร ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกฎหมำยกำรเงิน หลกัทรพัย ์และกำรจดักำรกองทนุรวม: บรหิำรกำรเงินหลกัทรพัย ์ 

และกำรจดักำรกองทนุรวมอยำ่งไรใหไ้กลจำกกำรถกูด ำเนินคดี  
- หลกัสตูร Advance Management Program (AMP) ณ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (ไม่มี) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1) 
ตัง้แต ่2562 กรรมกำร ชมรมเลขำนกุำรบรษัิทไทย สมำคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

การด ารงต าแหน่งอื่นในเอสซีจี 
ด ำรงต ำแหนง่เลขำนกุำรบรษัิทและกรรมกำรของบรษัิทยอ่ยในเอสซีจี ที่ไดร้บัมอบหมำย 

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
2559 - 2562 Head of Corporate, Securities & IP บรษัิทกฎหมำยเอสซีจี จ ำกดั 

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)   
- ของตนเอง:  (ไมม่ี)    
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 
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