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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
ที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก



ธุรกจิซเีมนตแ์ละผลิตภัณฑก่์อสร้าง 

 คณะกรรมการบริษัทเอสซจี ีซเิมนต-์ผลิตภัณฑก่์อสร้าง จาํกัด 

 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 

อายุ 59 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ประธานกรรมการ 

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 
- กรรมการ 

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 

- กรรมการ 

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 

- กรรมการ 

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) 

 

 

 

 

 



นายนิธิ ภัทรโชค 

อายุ 59 ปี 

ตาํแหน่ง 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

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 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  

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 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 

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 (3) 
- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- Ethical Leadership Program (ELP) 25/2022 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) 



ธุรกจิเคมิคอลส ์

คณะกรรมการบริษัทเอสซจี ีเคมิคอลส ์จาํกัด (มหาชน) 

นายชุมพล ณ ลาํเลียง  

อายุ 75 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการ

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรฐัอเมรกิา

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาเครือ่งกล University of Washington ประเทศสหรฐัอเมรกิา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

- ตัง้แต ่2549  รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น  

- ตัง้แต ่2553 กรรมการ บรษัิทสยามสนิธร จาํกดั

- ตัง้แต ่2555 กรรมการ บรษัิทเคมปินสยาม จาํกดั

- ตัง้แต ่2560 กรรมการและท่ีปรกึษา บรษัิททนุลดาวลัย ์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) 



พลอากาศเอก สถติยพ์งษ ์สุขวิมล 

อายุ 73 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกัด (มหาชน) 

- กรรมการ

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปรญิญาตรศีิลปศาสตรบณัฑิต (การสือ่สารมวลชน) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

- ศิษยก์ารบินรุน่ น.54-16-3 โรงเรยีนการบินกาํแพงแสน

- โรงเรยีนนายทหารชัน้บงัคบัฝงู รุน่ท่ี 43

- โรงเรยีนเสนาธิการทหารอากาศ รุน่ท่ี 29

- วิทยาลยัการทพัอากาศ รุน่ท่ี 27

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไมม่)ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

- ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ และ กรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน

บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2564 กรรมการ และ กรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคม

บรษัิทเอสซีบี เอกซ ์จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 

- ตัง้แต ่2560 ราชเลขานกุารในพระองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั สาํนกัพระราชวงั 

- ตัง้แต ่2560 ประธานกรรมการ คณะกรรมการทรพัยส์นิพระมหากษัตรยิ ์

- ตัง้แต ่2561  เลขาธิการพระราชวงั

- ตัง้แต ่2561  ประธานกรรมการและผูอ้าํนวยการทรพัยส์นิพระมหากษัตรยิ ์

- ตัง้แต ่2561 ประธานขา้ราชบรพิารในพระองค ์

- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิททนุลดาวลัย ์จาํกดั และบรษัิทในเครอืตามท่ีไดร้บัมอบหมาย

- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทสหศีนิมา จาํกดั

- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทศรพีฒัน ์จาํกดั

- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทศรธีรณี จาํกดั

- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทบา้นบงึเวชกิจ จาํกดั

- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทสยามสนิธร จาํกดั

- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทสยามไบโอไซเอนซ ์จาํกดั

- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทเอเพ็กซเ์ซลา่ จาํกดั

- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั

- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทเทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

- ตัง้แต ่2561  กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคม ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ

- 2548 - 2559 ราชเลขานกุารในพระองคส์มเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร

- 2548 - 2559 กองกิจการในพระองคส์มเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร

- 2548 - 2559 รองเลขาธิการพระราชวงั สาํนกัพระราชวงั

- 2552 - 2556 กรรมการบรษัิทการบินไทย จาํกดั (มหาชน)



นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 

อายุ 59 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกัด (มหาชน) 

- กรรมการ

- รองประธานกรรมการ

- ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา

- ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตร ์สาขาอตุสาหการ University of Texas (Arlington) สหรฐัอเมรกิา

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาเหมืองแร ่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2004

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

- ตัง้แต ่2558 กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี และกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2565 ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน           

บรษัิทเซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ 

- 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 

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



นายวินิจ ศิลามงคล  

อายุ  64 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปรญิญาโทดา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(บช.ม.)

- ปรญิญาตรดีา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(บช.บ.)

- ปรญิญาตรทีางกฎหมาย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(น.บ.)

- Industry/Management Development courses sponsored by KPMG/Arthur Andersen

- Kellogg Graduate School of Management, under co-program with SASIN

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 188/2021

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

- ตัง้แต ่2564  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ออลลา่ จาํกดั (มหาชน)

- ตัง้แต ่2564  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษัิท เบทาโกร จาํกดั (มหาชน)

- ตัง้แต ่2565  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท เอสซบีี เอกซ ์จาํกดั (มหาชน)

- ตัง้แต ่2565  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง

 บรษัิท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ 

- ตัง้แต ่2563  กรรมการและประธานกรรมการคณะกรรมการวิชาชีพสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- ตัง้แต ่2565  กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั

- 2558-2562  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไทย พมา่ และลาว บรษัิทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั

- 2558-2565  กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- 2563-2564  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิทไทยคม จาํกดั (มหาชน)

- 2564-2565  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ดสุติธานี จาํกดั (มหาชน)



นายรพี สุจริตกุล 

อายุ 61 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม

- ปรญิญาโท ดา้นกฎหมายจาก University of Bristol,  UK

- ปรญิญาตรเีกียรตินิยม ดา้นกฎหมาย จาก University of Essex, UK

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 41/2021

- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุน่ 0/2021

- Strategic Board Master Class (SBM) รุน่ 1/2017

- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน่ 6/2013

- The Executive Director Course (EDC) รุน่ 1/2012

- The Role of Chairman Program (RCP) รุน่ 12/2005

- Director Certification Program (DCP) รุน่ 1/2000

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

- ตัง้แต ่2565 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษัิท เบทาโกร จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ 

- ตัง้แต ่2562 กรรมการอาํนวยการศนูยบ์รหิารโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 

- ตัง้แต ่2563 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในธนาคารแหง่ประเทศไทย 

- ตัง้แต ่2563 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 

- ตัง้แต ่2563 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิดา้นประกนัภยัในคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

- ตัง้แต ่2563 กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคณุวฒุิในสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 

- 2558- 2562 เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

- 2558-2562 กรรมการสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

- 2562-2564 ท่ีปรกึษาดา้นการกาํกบัดแูลกิจการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- 2563 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการกาํกบักองทนุเพ่ือรกัษาสภาพคลอ่งของการระดมทนุในตลาดตราสารหนี ้

(BSF) 

- 2565 กรรมการ บรษัิทโพเมโล แฟชั่น จาํกดั

https://siam.wiki/content/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C


นายทศ จิราธิวัฒน ์

อายุ 58 ปี

ตาํแหน่งในบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ

- กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

การศึกษา

- ปรญิญาโท MBA Finance จาก Columbia University

- ปรญิญาตรสีาขาเศรษฐศาสตรจ์าก Wesleyan University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 188/2021

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

- ตัง้แต ่2562  ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

บรษัิท เซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ 

- 48 บรษัิท

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 

- 2553-2560 กรรมการ บรษัิท เซน็ทรลัแอมบาสซีพลาซา่ จาํกดั 

- 2554-2561 กรรมการ บรษัิท เซน็ทรลั เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จาํกดั 



นางศิริลักษณ ์โรจนกิจอาํนวย 

อายุ 65 ปี

ตาํแหน่งในบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง

การศึกษา

- ปรญิญาเอก Doctor of Philosophy (Management of Technology), Asian Institute of Technology

- ปรญิญาโท Master of Business Administration, University of Texas at Austin, สหรฐัอเมรกิา

- ปรญิญาโท บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- Accounting & Auditing International Student Exchange Program (ISEP), University of Utah, Salt Lake City. สหรฐัอเมรกิา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 190/2022

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

- ปัจบุนั ไมไ่ดด้าํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิทจดทะเบียน –

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ 

- ตัง้แต ่2556  International Executive Board Members, International Conference of Electronic Business

- ตัง้แต ่2557 คณะกรรมการพิจารณาตาํแหนง่ทางวชิาการ (กพว.) มหาวิทยาลยักรุงเทพ

- ตัง้แต ่2562 ท่ีปรกึษา โครงการปรญิญาโทระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ตัง้แต ่2562 คณะกรรมการพิจารณาตาํแหนง่ทางวชิาการ (กพว.) สถาบนัการจดัการปัญญาภิวตัน,์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหา

นคร, มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี, มหาวิทยาลยัศรปีทมุ, มหาวิทยาลยัวงษช์วลติกลุ 

- ตัง้แต ่2562 ประธานอนกุรรมการการทดสอบดา้นวชิาการสอบบญัชีท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร ์และคณะอนกุรรมการบรหิาร

การทดสอบการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการสอบบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- ตัง้แต ่2563 กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัตาปี

- ตัง้แต ่2564 กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัชินวตัร

- ตัง้แต ่2564 ท่ีปรกึษา บรษัิททวินโฟลวสจ์าํกดั

- ตัง้แต ่2565 กรรมการ บรษัิท เอสวีทีคอมเมิรซ์ จาํกดั

- ตัง้แต ่2565 ผูจ้ดัการเว็บไซตแ์ละผูก้่อตัง้ book2joy.com

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั

- 2558- 2562  คณะอนกุรรมการตรวจสอบ สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ



นายชลณัฐ ญาณารณพ 

อายุ 63 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ

- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพฒันาอยา่งยั่งยืน

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 39/2005

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

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

- ตัง้แต ่2563 กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่
- 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 

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



นายกิตพิงศ ์อุรพพัีฒนพงศ ์

อายุ 67 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ

- กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพฒันาอยา่งยั่งยืน

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม

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

- นิติศาสตรม์หาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- ปรญิญานิติศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขานิติศาสตร ์ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑติยสภา

- ปรญิญาบตัร หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ท่ี 18 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)

- วฒุิบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน รุน่ท่ี 8 สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.)

- วฒุิบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ท่ี 1 สถาบนัวิทยาการคา้ (TEPCoT)

- วฒุิบตัรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 4

- วฒุิบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู รุน่ท่ี 9 วิทยาลยัการยตุิธรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตลุาการ

ศาลยตุิธรรม

- วฒุิบตัรวิชาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยของนกับรหิารระดบัสงู (ปปร.5) สถาบนัพระปกเกลา้

- ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลการแพทยส์าํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 5 (ปธพ.5) สถาบนัพระปกเกลา้

- ประกาศนียบตัรเรือ่งธุรกิจครอบครวั Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา

- ประกาศนียบัตรหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Director Executive Program) School of Management มหาวิทยาลัยเยล

สหรฐัอเมรกิา

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรกรรมการบริษัท (Certificate of Completion on Company Directors) สถาบนักรรมการแห่งออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลยี

- ประกาศนียบตัรสาํหรบัผูบ้รหิาร (Certificate Executive Program) เจแอล เคลลอ็ค มหาวิทยาลยันอรท์เวสเทิรน์

สหรฐัอเมรกิา

- หนงัสอืรบัรองโนตารพีบัลคิ สภาทนายความ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- Role of the Chairman Program (RCP) 21/2009 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

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

- Director Leadership Certification Program (DLCP) 1/2564 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

- ตัง้แต ่2562 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2562 กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์าร 

บรษัิทพฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 



• ตัง้แต ่2536  กรรมการ บรษัิทกลยทุธธุ์รกิจโฮลดิง้ จาํกดั

• ตัง้แต ่2542  กรรมการ บรษัิทสยามพิวรรธน ์โฮลดิง้ จาํกดั

• ตัง้แต ่2542  กรรมการบรหิาร บรษัิทสยามพิวรรธน ์จาํกดั

• ตัง้แต ่2555  ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย

• ตัง้แต ่2560  ประธานคณะกรรมการ บรษัิทชีวามิตร วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จาํกดั

• ตัง้แต ่2560 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย

• ตัง้แต ่2561 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการดาํเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรง่ดว่น

• ตัง้แต ่2561  กรรมการผูท้รงคณุวฒุิดา้นกฎหมายแพง่และพาณิชยใ์นคณะกรรมการพฒันาการบรหิารงาน

ยตุิธรรมแหง่ชาติ 

• ตัง้แต ่2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอํานวยการ สาํนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตรว์ิจยัและนวตักรรมแหง่ชาติ 

• ตัง้แต ่2563 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บรษัิทโชติวฒันอ์ตุสาหกรรมการผลติ จาํกดั (มหาชน)

• ตัง้แต ่2563 อนกุรรมการในคณะกรรมการสง่เสรมิวิสาหกิจเพ่ือสงัคม

• ตัง้แต ่2563 อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการกฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ

• ตัง้แต ่2563 ท่ีปรกึษาคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ

• ตัง้แต ่2563 กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณเ์ศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบศ.) 

• ตัง้แต ่2563 กรรมการตรวจสอบประจาํสถาบนั มหาวิทยาลยักรุงเทพ

• ตัง้แต ่2564 ประธานกรรมการ บรษัิทวี เอ็น บี โฮลดิง้ จาํกดั

• ตัง้แต ่2564 ประธานกรรมการ บรษัิทธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน)

• ตัง้แต ่2564 ท่ีปรกึษา บรษัิทเบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จาํกดั

• ตัง้แต ่2565 กรรมการ คณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูด

ชาวตา่งชาติท่ีมีศกัยภาพสงูสูป่ระเทศไทย 

• ตัง้แต ่2565 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

บรษัิทซเีจ มอร ์จาํกดั

• ตัง้แต ่2565 กรรมการ คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

• ตัง้แต ่2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง

บรษัิทไทยนํา้ทิพย ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

• ตัง้แต ่2565 ประธานกรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

• ตัง้แต ่2565 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ สภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหาดใหญ่

• ตัง้แต ่2565 ท่ีปรกึษา คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ / หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ

• 2542 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

• 2552 – 2564 ประธานกรรมการ บรษัิทเบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จาํกดั

• 2557 – 2558  สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ

• 2560 – 2564 กรรมการ บรษัิทเดอะฮบั 99 จาํกดั

• 2561 – 2564 กรรมการ บรษัิทบรหิารสนิทรพัย ์รชัคาร จาํกดั

• 2562 – 2564 กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

• 2563 – 2565 กรรมการในคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�น/ กจิการอื�น



• 2565 กรรมการ บรษัิทไทยนํา้ทิพย ์คอมเมอรเ์ชียล จาํกดั

• 2565 กรรมการ บรษัิทไทยนํา้ทิพย ์แมนแูฟคเจอริง่ จาํกดั



นายศุภชัย เจียรวนนท ์

อายุ 55 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกัด (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ
- กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม
- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์สาขาวิชาสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น
- ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 92/2011

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
- ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ บรษัิททรู คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)
- ตัง้แต ่2562 รองประธานกรรมการ บรษัิท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)
- ตัง้แต ่2562 รองประธานกรรมการ และกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ

บรษัิทเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2563 ประธานกรรมการ บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)
- ตัง้แต ่2565 กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่
- ตัง้แต ่2541 กรรมการ บรษัิท ซีนิเพลก็ซ ์จาํกดั
- ตัง้แต ่2549 กรรมการ บรษัิท ทรู มิวสคิ จาํกดั
- ตัง้แต ่2549 กรรมการ บรษัิท ทรู มีเดีย โซลชูั่นส ์จาํกดั
- ตัง้แต ่2549 กรรมการ บรษัิท แซทเทลไลท ์เซอรว์ิส จาํกดั
- ตัง้แต ่2551 กรรมการ บรษัิท ฟรวีิลล ์โซลชูั่นส ์จาํกดั
- ตัง้แต ่2551 กรรมการ บรษัิท แพนเทอร ์เอ็นเทอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั
- ตัง้แต ่2553 กรรมการกลาง มลูนิธิรามาธิบดี
- ตัง้แต ่2553 กรรมการ บรษัิท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั่น จาํกดั
- ตัง้แต ่2557 กรรมการ บรษัิท ทรู วชิั่นส ์กรุป๊ จาํกดั
- ตัง้แต ่2557 กรรมการ บรษัิท ทรูโฟรย์ ูสเตชั่น จาํกดั
- ตัง้แต ่2558 ประธาน โครงการโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย องคก์ารสหประชาชาต ิ
- ตัง้แต ่2558 กรรมการ บรษัิท ทรู อินคิวบ ์จาํกดั
- ตัง้แต ่2559 กรรมการ บรษัิทประชารฐัรกัสามคัคี วิสาหกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) จาํกดั
- ตัง้แต ่2560 ประธานคณะผูบ้รหิาร บรษัิทเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั
- ตัง้แต ่2561 กรรมการในคณะกรรมการสง่เสรมิความรว่มมือภาคสงัคม มลูนิธิรางวลัสมเด็จเจา้ฟา้มหาจกัร ี
- ตัง้แต ่2562 ประธานสภาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ประเทศไทย
- ตัง้แต ่2563 นายกกิตตมิศกัดิ ์สมาคมโทรคมนาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์
- ตัง้แต ่2563 กรรมการ บรษัิท โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บรษัิท ซิทรนิ โกลบอล จาํกดั
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บรษัิท ซี.พี.รเีทล โฮลดิง้ จาํกดั

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั

- 2536 – 2561  กรรมการ บรษัิทเทเลคอมโฮลดิง้ จาํกดั

- 2538 – 2560  กรรมการ บรษัิททรู อินเทอรเ์น็ต จาํกดั



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

- 2544 – 2560  กรรมการ บรษัิกรุงเทพอินเตอรเ์ทเลเทค จาํกดั (มหาชน)

- 2544 – 2560  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิททรู มฟู จาํกดั

- 2549 – 2561  กรรมการ บรษัิทบี บอยด ์ซีจี จาํกดั

- 2553 – 2560  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิททรู มฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั่น จาํกดั



นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 

อายุ 47 ปี  

ตาํแหน่งในบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกัด (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพฒันาอยา่งยั่งยืน

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม

- ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวชิาพระพทุธศาสนา มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั

- ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฏีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฏีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลยัศิลปากร

- ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยักรุงเทพ

- ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฏีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฏีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกิจศศินทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์สาขาวิชาการบรหิารทั่วไป มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

- ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาการจดัการโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

- ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์สาขาวิชาการพฒันาชมุชน มหาวิทยาลยัราชภฎั เชียงใหม่

- ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- ปรญิญาวิทยาศาสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั

- ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยับอสตนั สหรฐัอเมรกิา

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยับอสตนั สหรฐัอเมรกิา

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2547

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
- ตัง้แต ่2550 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา

บรษัิทยนิูเวนเจอร ์จาํกดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2554 รองประธานกรรมการคนท่ี 3 ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ

กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสีย่ง 
บรษัิทเสรมิสขุ จาํกดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2560 รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร
บรษัิทอมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิช่ิง จาํกดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการ และกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล บรษัิทเครอืไทย โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน)
- ตัง้แต ่2563 กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่
- ตัง้แต ่2546  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการบรหิาร

และกรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสีย่ง บรษัิทไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน)* 
- ตัง้แต ่2556 กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหาร

ความยั่งยืนและความเสีย่ง Fraser and Neave, Limited* 
- ตัง้แต ่2556 รองประธานกรรมการ Times Publishing Limited
- ตัง้แต ่2559 กรรมการ บรษัิทประชารฐัรกัสามคัคี วิสาหกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) จาํกดั
- ปัจจบุนั กรรมการ กลุม่บรษัิทไทยเบฟเวอเรจ (63 บรษัิท) 
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ กลุม่บรษัิทอาคเนย ์(3 บรษัิท) 



- ปัจจบุนั กรรมการ กลุม่บรษัิททีซีซี (19 บรษัิท)

หมายเหต:ุ *บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศสงิคโปร์

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 บรษัิทแผน่ดนิทอง 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



นายธนวงษ ์อารีรัชชกุล 

อายุ 59 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกัด (มหาชน) 

- กรรมการ

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟา้ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 149/2018

- Director Certification Program (DCP) 305/2021

- Ethical Leadership (ELP) 25/2022

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

- ตัง้แต ่2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส ์และกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการ

พฒันาอยา่งยั่งยืน บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น  

- ตัง้แต ่2560 กรรมการ มลูนิธิเอสซีจี 

- ตัง้แต ่2561  อนกุรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ มลูนิธิโครงการหลวง

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

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

- ตัง้แต ่2564 กรรมการอาํนวยการ สถาบนัปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย

หมายเหต:ุ *บรษัิทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

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)



 

 

ธุรกจิแพคเกจจิง้ 
 คณะกรรมการบริษัทเอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
นายประสาร ไตรรัตนว์รกุล 
อาย ุ70 ปี 
เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แตว่นัท่ี 26 สงิหาคม 2562) 
ต าแหน่ง 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการอิสระ 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
21 มิถนุายน 2562 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
 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 

 ปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
 เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 บรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชี่ยวชาญ 
 ดา้นธุรกิจหลกัของบรษัิท และธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในหว่งโซธุ่รกิจของบรษัิท  
 ดา้นการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 
 ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
 ดา้นตลาดผูบ้รโิภค ตลาดบรรจภุณัฑอ์าหาร ตลาดบรรจภุณัฑด์า้นสขุภาพและการแพทย ์
 ดา้นการลงทนุในตา่งประเทศ การบรหิารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภมูิภาค การบรหิารความแตกตา่งทางวฒันธรรม 
 ดา้นการบรหิารองคก์รขนาดใหญ่ การบรหิารทรพัยากรบคุคล 
 ดา้นการบรหิารความเสีย่ง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤติ 
 ดา้นกฎหมายธุรกิจและการลงทนุ การควบรวมกิจการ 
 ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูล 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 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 / ผู้บริหารในบริษัทอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (3) 
 ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ  บรษัิทเซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ บรษัิทพฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (เริ่มเป็นกรรมการอสิระตัง้แต่ 2559) 
 ตัง้แต ่2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) (เริ่มเป็น

กรรมการอสิระเมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2562) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กิจการอื่น (14) 
 ตัง้แต ่2564 ประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 ตัง้แต ่2564 ประธานกรรมการ บรษัิทตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 ตัง้แต ่2564 ประธานกรรมการกองทนุสง่เสรมิการพฒันาตลาดทนุ 
 ตัง้แต ่2564 กรรมการอ านวยการ วชิราวธุวิทยาลยั 
 ตัง้แต ่2561 ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 
 ตัง้แต ่2561 กรรมการ บรษัิทสยามสนิธร จ ากดั 
 ตัง้แต ่2561 กรรมการ บรษัิททนุลดาวลัย ์จ ากดั 
 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  และกรรมการบรหิาร สภากาชาดไทย 

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลัง และ / หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ 
 2562 - 2565 ประธานคณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวิทยานสุรณ ์
 2561 - 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
 2561 - 2563 ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นเศรษฐกิจ 
 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศกึษา 
 2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัการจดัซือ้จดัจา้งของหนว่ยงานรฐั 
 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการตอ่ตา้นการทจุรติแหง่ชาติ 
 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
 2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 
 2553 - 2558 ผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 2547 - 2553 กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2542 - 2546 เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

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

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 



 

 

นายธรรมศักดิ ์เศรษฐอุดม 
อายุ 53 ปี 
ต าแหน่ง 
- รองประธานกรรมการ 
- คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

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.) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (1) 
- ตัง้แต ่2564 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/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:ุ *บรษิัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

การด ารงต าแหน่งอืน่ในเอสซีจี 
ด ารงต าแหนง่กรรมการ ในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทอื่น ๆ ของเอสซจีี ที่อยูน่อกตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตาม 
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- 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 จ ากดั (มหาชน) 

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

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 



นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพยีร  

อาย ุ61 ปี 

เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2562)  

ตาํแหน่ง 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

1 มิถนุายน 2562 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

• ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปรญิญาตร ีดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุาต 

ความรู้ / ความชาํนาญ / ความเชี่ยวชาญ 

• ดา้นธุรกิจหลกัของบรษัิท และธุรกิจในหว่งโซธุ่รกิจของบรษัิท 

• ดา้นการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

• ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 

• ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดบัภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทาง

วฒันธรรม 

• ดา้นการบรหิารองคก์รขนาดใหญ่ การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

• ดา้นการบรหิารความเสีย่ง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤต ิ

• ดา้นบญัชี และการเงิน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2013 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• Advance Audit Committee Program (AACP) 36/2020 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• Director Leadership Certification Program 0/2020 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• Subsidiary Governance Program (SGP) 1/2022 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• Outbound Investment (online) (RFP) 8/2022 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (3) 

• ตัง้แต ่2565 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกลั่นกรองสนิเช่ือและการลงทนุ และกรรมการ

 กาํกบัความเสีย่ง ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

• ตัง้แต ่2563  กรรมการอิสระ บรษัิทอินโดรามา เวนเจอรส์ จาํกดั (มหาชน)  

• ตัง้แต ่2559 ประธานกรรมการ บรษัิทแม็คกรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (4) 



• ตัง้แต ่2564  ประธานกรรมการอทุธรณ ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

• ตัง้แต ่2562  ประธานกรรมการ บรษัิทบโูอโน ่(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

• ตัง้แต ่2561  กรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• ตัง้แต ่2559 กรรมการ บรษัิทท๊อป ที 2015 จาํกดั 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ / หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ 

• 2561 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 

• 2559 - 2565 กรรมการและเหรญัญิก มลูนิธิรากแกว้ 

• 2559 - 2565 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

• 2559 - 2560 ท่ีปรกึษา สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

• 2553 - 2557 กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• 2546 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย โฮลดิง้ จาํกดั 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 

• ของตนเอง: (ไมม่)ี  

• คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายชาลี จันทนยิง่ยง 

อาย ุ66 ปี 

เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แตว่นัท่ี 21 มิถนุายน 2562)  

ตาํแหน่ง 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

21 มิถนุายน 2562 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

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

• พาณิชยศาสตรบณัฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 5 

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ท่ี 5 สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย 

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

SASIN GRADUATE Institute of Business Administration of Chulalongkorn University 

in collaboration with Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago. IL 

สหรฐัอเมรกิา 

ความรู้ / ความชาํนาญ / ความเชี่ยวชาญ 

• ดา้นธุรกิจหลกัของบรษัิท 

• ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์

• ดา้นการบรหิารองคก์รขนาดใหญ่ การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

• ดา้นการบรหิารความเสีย่ง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤต ิ

• ดา้นกฎหมายธุรกิจและการลงทนุ การควบรวมกิจการ รวมถึงกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทนุและ

สถาบนัการเงิน 

• ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูล 

• ดา้นการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• Director Certification Program (DCP) 7/2001 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

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

• Advanced Audit Committee Program (AACP) 38/2020 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

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

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

• Director's Briefing 5/2022: Leadership that Shapes the Future สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 14/2022 (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย 



- 2 - 
 

• Director's Briefing 9/2022: Geopolitical Risk and Opportunity สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• Hot Issue for Directors:  What directors need to know about digital assets? 2022 ( Online)  สม า ค ม ส่ง เสริม

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• งานเสวนา หัวข้อ “Easy listening: เกร็ดความรู ้ด้นบัญชีท่ี AC ไม่ควรพลาด EP.2” 2022 (Online) ส ํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• งาน BOT Digital Finance Conference 2022 (Online) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

• IOD National Director Conference  2022 - Wisdom for Future: Harmonizing the Diverse Boards สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• วิทยากรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ของสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (1) 

• ตัง้แต ่2565 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกาํกบัการปฎิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละกาํกบักิจการ 

 บรษัิทธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (4) 

• ตัง้แต ่2562  ประธานอนกุรรมการวินยั บรษัิทสาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 

• ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการอทุธรณ ์บรษัิทตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

• ตัง้แต ่2561 กรรมการ กองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 

• ตัง้แต ่2556 กรรมการ องคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ / หรือ ตาํแหน่งที่สาํคัญ 

• 2562 – 2564 ประธานกรรมการอทุธรณ ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• 2562 – 2564 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 

• 2560 – 2563 กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

• 2560 – 2561     ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

• 2558 – 2561 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

• 2558 – 2561 กรรมการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

• 2552 – 2558 รองเลขาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 

• ของตนเอง:    (ไมม่ี) 

• คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 



นางผ่องเพญ็  เรืองวีรยุทธ    

อาย ุ67 ปี 

เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แตว่นัท่ี 21 มิถนุายน 2562)  

ตาํแหน่ง 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

21 มิถนุายน 2562 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

• Master of Business Administration (Finance), Katholieke University ประเทศเบลเยียม 

• บญัชีมหาบณัฑิต สาขาวิชาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   

• บญัชีบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

• Advanced Management Program, Wharton School of Management ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 3 

• หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม” (นมธ.) รุน่ท่ี 3 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• หลกัสตูรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุนในสินทรพัยต์่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง การดาํเนินนโยบายการเงิน 

และการธนาคารกลาง 

ความรู้ / ความชาํนาญ / ความเชี่ยวชาญ 

• ดา้นธุรกิจหลกัของบรษัิท 

• ดา้นการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

• ดา้นการกาํหนดวสิยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 

• ดา้นการบรหิารองคก์รขนาดใหญ่ การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

• ดา้นการบรหิารความเสีย่ง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤต ิ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• Director Certification Program (DCP) 262/2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

• Advanced Audit Committee Program (AACP) 46/2022 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• Subsidiary Governance Program (SGP) 1/2022 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• Outbound Investment (online) (RFP) 8/2022 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• งานเสวนา หัวข้อ “Easy listening: เกร็ดความรูด้ ้านบัญชีท่ี AC ไม่ควรพลาด EP.2” สาํนักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

• งานสัมมนา “Cyber Resilience Leadership: SMART Goal” ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (1) 

• ตัง้แต ่2565 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  

บรษัิททิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (8) 



• ตัง้แต ่2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิทธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

• ตัง้แต ่2564 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการกาํกบักองทนุเพ่ือรกัษาสภาพคลอ่งของการระดมทนุในตลาด

ตราสารหนี ้ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

• ตัง้แต ่2564 ประธานคณะอนกุรรมการนโยบายทางการเงิน กองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

• ตัง้แต ่2563 กรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

• ตัง้แต ่2562 ประธานคณะอนุกรรมการกาํกับดูแลการลงทุนหาผลประโยชนจ์ากเงินและทรพัยส์ินของกองทุน 

กองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 

• ตัง้แต ่2562 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิสภามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

• ตัง้แต ่2562 ผูพิ้พากษาสมทบ ศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 

• ตัง้แต ่2560 ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกองทนุดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ (ABFTH) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือ ตาํแหน่งที่สาํคัญ 

• 2561 – 2563 อนกุรรมการ ในคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

• 2561 กรรมการ ในคณะกรรมการธนาคารออมสนิ 

• 2559 – 2564 อนกุรรมการ ในคณะอนกุรรมการบรหิารการลงทนุ กองทนุประกนัสงัคม 

• 2559 – 2563 ประธานคณะกรรมการ บรษัิทบรหิารสนิทรพัยส์ขุมุวิท จาํกดั  

• 2558 – 2559 ท่ีปรกึษาผูว้า่การ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

• 2556 – 2560 กรรมการ ในคณะกรรมการคา่จา้ง ชดุท่ี 19 กระทรวงแรงงาน 

• 2555 – 2558  กรรมการ ในคณะกรรมการกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

• 2555 – 2558  กรรมการ ในคณะกรรมการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 รองผูว้า่การ ดา้นเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

• 2553 – 2554 ผูช้่วยผูว้า่การ สายตลาดการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

• 2552 – 2553 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายนโยบายความเสีย่ง สายนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

• 2548 – 2552 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายตลาดการเงินและบรหิารเงินสาํรอง สายตลาดการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 

• ของตนเอง:    (ไมม่ี) 

• คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 

 

 

 

 

 



ศาสตราจารยพ์เิศษกิตพิงศ ์อุรพพัีฒนพงศ ์

อาย ุ67 ปี 

เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แตว่นัท่ี 21 สงิหาคม 2562)   

ตาํแหน่ง 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

21 สงิหาคม 2562 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

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

• นิติศาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑติยสภา 

• ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปรญิญานิติศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขานิติศาสตร ์ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

• ปรญิญาบตัร หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ท่ี 18 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)  

• วฒุิบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน รุน่ท่ี 8 สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 

• วฒุิบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ท่ี 1 สถาบนัวิทยาการคา้ (TEPCoT) 

• วฒุิบตัรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 4 

• วฒุิบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู รุน่ท่ี 9 วิทยาลยัการยตุิธรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตลุาการ

ศาลยตุิธรรม 

• วฒุิบตัรวิชาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยของนกับรหิารระดบัสงู (ปปร.5) สถาบนัพระปกเกลา้  

• ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลการแพทยส์าํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 5 (ปธพ.5) สถาบนัพระปกเกลา้  

• ประกาศนียบตัรเรือ่งธุรกิจครอบครวั Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา 

• ประกาศนียบตัรหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Director Executive Program) School of Management มหาวิทยาลยัเยล 

สหรฐัอเมรกิา 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูรกรรมการบรษัิท (Certificate of Completion on Company Directors) สถาบนักรรมการแหง่ออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลยี 

• ประกาศนียบตัรสาํหรบัผูบ้รหิาร (Certificate Executive Program) เจแอล เคลลอ็ค มหาวิทยาลยันอรท์เวสเทิรน์ 

สหรฐัอเมรกิา 

• หนงัสอืรบัรองโนตารพีบัลคิ สภาทนายความ 

ความรู้ / ความชาํนาญ / ความเชี่ยวชาญ 

• ดา้นธุรกิจหลกัของบรษัิท 

• ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
• ดา้นการลงทนุในตา่งประเทศ การบรหิารธุรกิจระหวา่งประเทศหรอืระดบัภมูิภาค และการบรหิารความแตกตา่งทาง

วฒันธรรม 

• ดา้นการบรหิารองคก์รขนาดใหญ่ การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

• ดา้นการบรหิารความเสีย่ง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤต ิ

• ดา้นกฎหมายธุรกิจและการลงทนุ การควบรวมกิจการ 



• ดา้นการบรหิารจดัการธุรกิจครอบครวัใหม้ีการสบืทอดอยา่งยั่งยนื 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

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

• Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

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

• Director Leadership Certification Program (DLCP) 1/2021 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (1) 

• ตัง้แต ่2562  กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์าร  

บรษัิทพฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน)  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (26) 

• ตัง้แต ่2565 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

 บรษัิทซเีจ มอร ์จาํกดั 

• ตัง้แต ่2565 กรรมการ คณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูด

 ชาวตา่งชาติท่ีมีศกัยภาพสงูสูป่ระเทศไทย 

• ตัง้แต ่2565 กรรมการ คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• ตัง้แต ่2565 ท่ีปรกึษา คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

• ตัง้แต ่2565 กรรมการ (ไมม่ีสว่นรว่มบรหิารและไมม่ีอาํนาจควบคมุ) และกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง  

 บรษัิทไทยนํา้ทิพย ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

• ตัง้แต ่2565 ประธานกรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• ตัง้แต ่2565 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ สภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

• ตัง้แต ่2565 กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพฒันาอยา่งยั่งยืน   

ตัง้แต ่2564 กรรมการอิสระ  

 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั (มหาชน) 

• ตัง้แต ่2564 ประธานกรรมการ บรษัิทธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) 

• ตัง้แต ่2564 ท่ีปรกึษา บรษัิทเบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จาํกดั 

• ตัง้แต ่2564 ประธานกรรมการ บรษัิทวี เอ็น บี โฮลดิง้ จาํกดั 

• ตัง้แต ่2563 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บรษัิทโชติวฒันอ์ตุสาหกรรมการผลติ จาํกดั (มหาชน) 

• ตัง้แต ่2563 อนกุรรมการในคณะกรรมการสง่เสรมิวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 

• ตัง้แต ่2563 อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการกฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

• ตัง้แต ่2563 ท่ีปรกึษาในคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

• ตัง้แต ่2563 กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณเ์ศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโรค

 ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบศ.) 

• ตัง้แต ่2563 กรรมการตรวจสอบประจาํสถาบนั มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

• ตัง้แต ่2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอํานวยการ สาํนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

 วิทยาศาสตรว์ิจยัและนวตักรรมแหง่ชาติ   

• ตัง้แต ่2561 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการดาํเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรง่ดว่น 

• ตัง้แต ่2561  กรรมการผูท้รงคณุวฒุิดา้นกฎหมายแพง่และพาณิชยใ์นคณะกรรมการพฒันาการบรหิารงาน 

 ยตุิธรรมแหง่ชาติ 



• ตัง้แต ่2560  ประธานคณะกรรมการ บรษัิทชีวามิตร วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จาํกดั 

• ตัง้แต ่2560 รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย 

• ตัง้แต ่2555  ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

• ตัง้แต ่2542  กรรมการ บรษัิทสยามพิวรรธน ์โฮลดิง้ จาํกดั 

• ตัง้แต ่2542  กรรมการบรหิาร บรษัิทสยามพิวรรธน ์จาํกดั 

• ตัง้แต ่2536  กรรมการ บรษัิทกลยทุธธุ์รกิจโฮลดิง้ จาํกดั 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ / หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ 

• 2565 กรรมการ บรษัิทไทยนํา้ทิพย ์คอมเมอรเ์ชียล จาํกดั 

• 2565 กรรมการ บรษัิทไทยนํา้ทิพย ์แมนแูฟคเจอริง่ จาํกดั 

• 2563 – 2565 กรรมการในคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• 2564 กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั (มหาชน) 

• 2562 – 2564 กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   

• 2561 – 2564 กรรมการ บรษัิทบรหิารสนิทรพัย ์รชัคาร จาํกดั 

• 2560 – 2564 กรรมการ บรษัิทเดอะฮบั 99 จาํกดั 

• 2552 – 2564 ประธานกรรมการ บรษัิทเบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จาํกดั 

• 2557 – 2558  สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ

• 2542  กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  

• ของตนเอง:    (ไมม่ี)  

• คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 
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นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ ์
อาย ุ63 ปี   
เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แตว่นัท่ี 24 มีนาคม 2563)  

ตาํแหน่ง 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

24 มีนาคม 2563  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

• ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์  

• ปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์(เทคโนโลยีการผลติสตัว)์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ี 

• ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัซานตาคลารา่ สหรฐัอเมรกิา 

• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ความรู้ / ความชาํนาญ / ความเชี่ยวชาญ 

• ดา้นธุรกิจหลกัของบรษัิท 

• ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 

• ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมและภาคธรุกิจ การนาํเทคโนโลยดีิจิทลัมาใชใ้นการทาํงาน  

• ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูล 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

• Director Certification Program (DCP) 70/2006 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• Subsidiary Governance Program (SGP) 1/2022 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (1) 

• ตัง้แต ่2539 กรรมการบรษัิท บรษัิทเบทาโกร จาํกดั (มหาชน)  

(เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แตปี่ 2565) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่ / กิจการอื่น (59) 

• ตัง้แต ่2564 กรรมการ บรษัิทโซดาบิซ จาํกดั 

• ตัง้แต ่2564 กรรมการ บรษัิทกวิ จาํกดั  

• ตัง้แต ่2563 กรรมการ บรษัิทสฤก จาํกดั 

• กรรมการ กลุม่บรษัิทเบทาโกร (29 บรษัิท) 

• กรรมการ บรษัิท เมจิกซอฟทแ์วร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

• กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคณุวฒุิ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั  

• กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคณุวฒุิ และกรรมการบรหิาร มหาวิทยาลยัซีเอ็มเคแอล  

• กรรมการสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี(มจธ.) 

• ประธานคณะกรรมการสง่เสรมิมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี(มจธ.)  

• กรรมการอาํนวยการสาํนกัเคเอ็กซ ์  
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• กรรมการยทุธศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

• กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ ในคณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 

• กรรมการบรหิารสถาบนัการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรมเกษตร (สท.)    

• ท่ีปรกึษา คณะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (กสว.) 

• กรรมการอาํนวยการสนบัสนนุการวิจยัและนวตักรรม สาํนกังานการวิจยัแหง่ชาติ (วช.) 

• กรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีปรึกษาการจัดทาํกรอบนโยบายและยุทธศาสตรด์า้นการอุดมศึกษาและพัฒนากาํลงัคนของ

ประเทศ สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมแหง่ชาติ (สอวช.)    

• กรรมการบริหารการสง่เสริมและพฒันากาํลงัคนใหม้ีทกัษะชัน้สงูตามความตอ้งการของประเทศ กระทรวงการอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

• กรรมการพฒันานวตักรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School เพ่ือรองรบัการขบัเคลื่อนการ

ปฏิรูปการศกึษาตามนโยบาย Thailand 4.0  สาํนกัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)   

• กรรมการบรหิาร หอการคา้นานาชาติแหง่ประเทศไทย    

• กรรมการในคณะกรรมการสง่เสรมิความรว่มมือภาคสงัคม มลูนิธิรางวลัสมเด็จเจา้ฟา้มหาจกัร ี

• กรรมการสรรหากรรมการอาํนวยการ สมาคมนิสติเก่าจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ ์  

• อนกุรรมการพลงัเยาวชนขบัเคลือ่นการพฒันาท่ียั่งยนื สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

• อนกุรรมการสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณาดา้นการบริหารงานวิทยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

เจา้คณุทหารลาดกระบงั วิทยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์

• อนกุรรมการในคณะกรรมการจดัทาํแผนดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม และการจดักรอบงบประมาณ 

• ท่ีปรกึษาอนกุรรมการดา้นการพฒันาระบบนวตักรรม สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 

(สกสว.) 

• ผูท้รงคุณวุฒิประเมินแผนงานวิจยัและนวตักรรมขนาดใหญ่ (รายสาขา) (กลุม่สาขาเกษตรและอาหาร) คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลสนบัสนุนวิทยาศาสตรก์ารวิจัยและนวตักรรม สภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ

นวตักรรม แหง่ชาติ (สอวช.) 

• ผูท้รงคณุวฒุิในการประเมินผลการดาํเนินงานของหนว่ยงานบรหิารและจดัหาทนุและหนว่ยงานในระบบวิทยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม (ววน.)  สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม (สกสว.) 

• ประธานคณะอนุกรรมการด้านการนาํผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม (สกสว.) 

• ท่ีปรกึษา คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ท่ีปรกึษา คณะกรรมการนวตักรรมแหง่ชาติ (สนช.) 

• กรรมการมลูนิธิสายธาร 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั       

• 2562 - 2564     กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ ในคณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ (กวทช.) 

• 2561 - 2564     กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

• 2561 - 2564     ประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษัิทเบทาโกร จาํกดั (มหาชน) 

• 2560 - 2564     ประธานกรรมการมลูนิธิเบทาโกร 

• 2558 - 2564     กรรมการสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

• 2561 - 2562 คณะกรรมการดาํเนินงานพฒันานวตักรรมการบรหิารจดัการสถานท่ีศกึษาในรูปแบบ  

  Partnership School สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 

• 2560 - 2562 คณะทาํงานท่ีปรกึษารฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธิการ  

  (ศ. คลนิิก นพ. อดุม คชินทร) 

• 2559 - 2562  กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒุ ิมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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• 2557 - 2561 กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒุ ิสถาบนัอาชีวศกึษาเกษตรภาคกลาง 

• 2556 - 2561 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร เครอืเบทาโกร 

• 2556 - 2559 กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒุ ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

• 2530 - 2556 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เครอืเบทาโกร   

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 

• ของตนเอง: (ไมม่ี) 

• คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 



นายวิบูลย ์ ตวงสิทธิสมบัต ิ

อาย ุ57 ปี 

เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แตว่นัท่ี 30 มีนาคม 2564) 

ตาํแหน่ง 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

24 มีนาคม 2563  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

• Master of Business Administration จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State University สหรฐัอเมริกา 

• Strategic Leaders Program:  Vision, Strategy, and Managing the Organization to Drive Results, 

Michigan Ross Executive Education, University of Michigan สหรฐัอเมริกา 

• Advanced Human Resource Executive Program, Michigan Ross Executive Education,  

University of Michigan สหรฐัอเมริกา 

• Leading in a Disruptive world ( LDW) , Stanford Center for Professional Development, Stanford University 

สหรฐัอเมริกา 

• Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

• วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุน่ท่ี 57) 

• สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุน่ท่ี 16) 

ความรู้ / ความชาํนาญ / ความเชีย่วชาญ 

• ดา้นธุรกิจหลกัของบริษัทและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัท  

• ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือของงบการเงิน 

• ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 

• ดา้นตลาดผูบ้ริโภค ตลาดบรรจภุณัฑอ์าหาร ตลาดบรรจภุณัฑด์า้นสขุภาพและการแพทย ์

• ดา้นการลงทนุในตา่งประเทศ การบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภมิูภาค และการบริหารความแตกต่าง

ทางวฒันธรรม 

• ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนาํเทคโนโลยีดิจิทลั

มาใชใ้นการทาํงาน  

• การบริหารความเสี่ยง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤติ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 



การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (ไมมี่) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (25) 

• ตัง้แต ่2565 กรรมการ บริษัทสขุวิวฒัน ์จาํกดั 

• ตัง้แต ่2564 กรรมการ บริษัทจีเอเบิล จาํกดั (มหาชน) 

• ตัง้แต ่2562  ท่ีปรกึษา  หอการคา้ไทย 

• ตัง้แต ่2560  กรรมการ บริษัทไอคอนิค อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

• ตัง้แต ่2558  กรรมการ บริษัทท๊อปที 2015 จาํกดั 

• ตัง้แต ่2556 กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุม่บริษัทนนัยางเท็กซไ์ทล ์(18 บริษัท) 

• ตัง้แต ่2544  กรรมการ บริษัทแพดดี ้โฮลดิง้ จาํกดั 

• กรรมการ บริษัทสหพนัธก์ารเคหะ จาํกดั 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตาํแหน่งทีส่าํคัญ 

• ดาํรงตาํแหน่งในบริษัทย่อยของกลุม่บริษัทนนัยางเท็กซไ์ทล ์ 

• กรรมการ  สมาคมอตุสาหกรรมฟอกยอ้มพิมพแ์ละตกแตง่สิ่งทอไทย  

• กรรมการ  สมาคมอตุสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565) 

• ของตนเอง:     (ไมมี่) 

• คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  1,042 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00002) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมมี่) 

 



นางศุภจี สุธรรมพันธุ ์

อาย ุ58 ปี 

เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แตว่นัท่ี 17 กนัยายน 2564)  

ตาํแหน่ง 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

17 กนัยายน 2564 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

• ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ การเงินและการบญัชีระหวา่งประเทศ Northrop University สหรฐัอเมรกิา 

• ปรญิญาตร ีสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ 16/2556 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

• หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส) รุน่ 19 วิทยาลยัการยตุิธรรม 

• หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม” (นมธ.) รุน่ 1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ความรู้ / ความชาํนาญ / ความเชี่ยวชาญ 

• ดา้นการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

• ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 

• ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดบัภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทาง

วฒันธรรม 

• ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนาํเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้

แทนการทาํงานแบบเดิม 

• ดา้นการบรหิารองคก์รขนาดใหญ่ การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

• ดา้นการบรหิารความเสีย่ง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤติ 

• ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• Director Certification Program (DCP) 89/2007 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

• Advanced Audit Committee Program (AACP) 23/2016 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (2) 

• ตัง้แต ่2565 กรรมการกลั่นกรองสนิเช่ือและการลงทนุ (KBANK) 

ตัง้แต ่2563 ประธานกรรมการทรพัยากรบคุคลและกาํหนดอตัราคา่ตอบแทน (KBANK) 

ตัง้แต ่2561 กรรมการกาํกบัความเสีย่ง (KBANK) 

ตัง้แต ่2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 บรษัิทธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) (KBANK) 

• ตัง้แต ่2565 ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน (DUSIT) 

ตัง้แต ่2563 กรรมการการลงทนุ (DUSIT) 

ตัง้แต ่2559 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุม่ กรรมการบรหิาร และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (DUSIT) 

ตัง้แต ่2558 กรรมการ   

 บรษัิทดสุติธานี จาํกดั (มหาชน) (DUSIT) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (34) 



• กรรมการในกลุม่บรษัิทดสุติธานี จาํกดั (มหาชน) (25 บรษัิท) 

ตัง้แต ่2565 กรรมการ บรษัิท บองช ูจาํกดั 

ตัง้แต ่2565 กรรมการ บรษัิท บองชรู ์เบเกอรี ่เอเชีย จาํกดั 

ตัง้แต ่2565 กรรมการ บรษัิท พอรต์ รอยลั จาํกดั 

ตัง้แต ่2565 กรรมการ BAKEIP Limited 

ตัง้แต ่2565 กรรมการ Baujour International Company Limited 

ตัง้แต ่2564        กรรมการ บรษัิท เดอะ คุ๊กกิง้ แคปิตอล แบงคอก จาํกดั 

ตัง้แต ่2564        กรรมการ บรษัิท เดอะ ฟูด้เอ็ดดเูคชั่น แบงคอก จาํกดั 

ตัง้แต ่2562 กรรมการ บรษัิท ดสุติ เรยีล ฟูด้ส ์จาํกดั  

ตัง้แต ่2562 กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 

ตัง้แต ่2562 กรรมการ บรษัิท ดสุติธานี พรอ็พเพอรต์ีส้ ์รที จาํกดั 

ตัง้แต ่2562 กรรมการ บรษัิท เอ็บเพอคิวร ์เคเทอริง่ จาํกดั 

ตัง้แต ่2561 กรรมการ LVM Holdings Pte. Ltd. 

ตัง้แต ่2561 กรรมการ บรษัิท ดสุติ กาสโทร จาํกดั 

ตัง้แต ่2561 กรรมการ บรษัิท ดสุติ ฟูด้ส ์จาํกดั 

ตัง้แต ่2560 กรรมการ บรษัิท อาศยั โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

ตัง้แต ่2560 กรรมการ D & J Co., Ltd 

ตัง้แต ่2559 กรรมการ บรษัิท วิมานสรุยิา จาํกดั 

ตัง้แต ่2559 กรรมการ บรษัิท ดสุติธานี พรอ็พเพอรต์ีส้ ์จาํกดั 

ตัง้แต ่2559 กรรมการ บรษัิท ดสุติ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ตัง้แต ่2559 กรรมการ บรษัิท ดสุติ ไชนา่ แคปปิตอล จาํกดั 

ตัง้แต ่2559 กรรมการ DMS Property Investment Pvt. Ltd. 

ตัง้แต ่2559 กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd.  

ตัง้แต ่2559 กรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc. 

ตัง้แต ่2558 กรรมการ บรษัิท ดสุติ ไทยพรอ็พเพอรต์ีส้ ์จาํกดั (มหาชน) 

ตัง้แต ่2565 กรรมการ บรษัิท สวนลมุ พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั 

• ตัง้แต ่2563 กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการเรื่อง Digital Literacy คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้น

 วฒันธรรม กีฬา แรงงาน และการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์

• ตัง้แต ่2563 กรรมการ ในคณะกรรมการท่ีปรกึษาสถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์แหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ตัง้แต ่2563 อนกุรรมการ คณะอนกุรรมการดา้นการสรา้งและพฒันาบณัฑิต ภายใตค้ณะกรรมการการอดุมศกึษา 

• ตัง้แต ่2563 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ  

• ตัง้แต ่2562 กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒุ ิวิทยาลยัพทุธศาสตรน์านาชาต ิมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

• ตัง้แต ่2559 Member of the International Advisory Board of Ecole Hôtelière de Lausanne 

• ตัง้แต ่2558 กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒุิ วิทยาลยัดสุติธานี 

• ตัง้แต ่2558 กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

• ตัง้แต ่2557 กรรมการอาํนวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ / หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ 

• 2559 - 2565 กรรมการ บรษัิทเลอ กอรด์อง เบลอ ดสุติ จาํกดั 

• 2559 - 2565 กรรมการ Dusit Hospitality Education Philippines Inc. 

• 2561 - 2563 กรรมการ บรษัิทเอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จาํกดั (มหาชน)   

• 2559 - 2563 กรรมการ บรษัิทสวนลมุ พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั                  
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• 2560 - 2561 กรรมการอิสระ กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และกรรมการตรวจสอบ 

 บรษัิทสายการบินนกแอร ์จาํกดั (มหาชน)   

• 2554 - 2558 กรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษัิทไทยคม จาํกดั (มหาชน)   

• 2554 - 2558 ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจใหม่ บริษัทอินทัช โฮลดิง้ส์ จํากัด 

 (มหาชน)   

• 2554 - 2558 กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร ประธานคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

 และประธานกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ บรษัิทซีเอส ลอ็กซอิ์นโฟ จาํกดั (มหาชน)   

• 2554-2558 ประธานกรรมการบรษัิทและประธานคณะกรรมการบรหิาร  

 บรษัิทเชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จาํกดั   

• 2554-2558 กรรมการบรหิาร บรษัิทแอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน)  

• 2553-2554 ผูจ้ดัการทั่วไปและรองประธานโกลบอลเทคโนโลยีเซอรว์ิสเซส IBM ASEAN  

• 2552-2553 ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร สาํนกัประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร IBM, New York, U.S.A.  

• 2550-2552 ผูจ้ดัการทั่วไปและรองประธานธุรกิจทั่วไป IBM ASEAN  

• 2546-2550 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จาํกดั  

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 

• ของตนเอง: (ไมม่)ี  

• คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 

 



นายธีรพงศ ์จันศิริ  

อาย ุ57 ปี 

ตาํแหน่ง 

• กรรมการ 

• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

16 กนัยายน 2564 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

• ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัซานฟรานซิสโก สหรฐัอเมรกิา 

• ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

• หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 62 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ 

ความรู้ / ความชาํนาญ / ความเชี่ยวชาญ 

• ดา้นธุรกิจหลกัของบรษัิท และธุรกิจในหว่งโซธุ่รกิจของบรษัิท 

• ดา้นการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

• ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 

• ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดบัภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทาง

วฒันธรรม 

• ดา้นการบรหิารองคก์รขนาดใหญ่ การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

• ดา้นการบรหิารความเสีย่ง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤติ 

• ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• Director Certification Program (DCP) 10/2001 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (4) 

• ตัง้แต ่2565 รองประธานกรรมการ  

ตัง้แต ่2562 กรรมการบรหิาร  

ตัง้แต ่2557 ประธานกรรมการเพ่ือการพฒันาท่ียั่งยืน 

ตัง้แต ่2553 กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

ตัง้แต ่2538 ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

ตัง้แต ่2533  กรรมการ 

 บรษัิทไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

• ตัง้แต ่2564 กรรมการและรองประธานกรรมการ บรษัิทไอ-เทล คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)  

 (ช่ือเดิม บรษัิทสงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน)) 

• ตัง้แต ่2561 กรรมการบรหิาร  

ตัง้แต ่2543 กรรมการ  

 บรษัิทไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)  

• ตัง้แต ่2557 กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  

ตัง้แต ่2556  กรรมการ  

 บรษัิทไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (38) 



• ตัง้แต ่2564 กรรมการ บรษัิทบีม เดตา้ จาํกดั 

• ตัง้แต ่2564 กรรมการ บรษัิทอินเตอรฟ์ารม์า-ซีวิตา้ จาํกดั 

• ตัง้แต ่2564 กรรมการ บรษัิทไทยยเูน่ียน ไลฟ์ไซเอนซ ์จาํกดั 

• ตัง้แต ่2563  กรรมการ บรษัิทฟูด้ แอนด ์เบฟเวอเรจ ยไูนเต็ด จาํกดั 

• ตัง้แต ่2562 กรรมการ บรษัิทไทยยเูน่ียน อินกรเีดียนท ์จาํกดั 

• ตัง้แต ่2562  กรรมการ บรษัิทไทยยเูน่ียนพฒันาไมก้ฤษณา จาํกดั     

• ตัง้แต ่2560 กรรมการ กลุม่บรษัิททนุธนศิร ิจาํกดั (รวมบรษัิทในกลุม่ 7 บรษัิท) 

• ตัง้แต ่2560 กรรมการ บรษัิทไทยยเูน่ียน พรอ้พเพอรต์ี ้ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

• ตัง้แต ่2560 กรรมการ บรษัิทไทยยเูน่ียน เอเชีย อินเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ จาํกดั (Hong Kong) 

• ตัง้แต ่2559 ประธานกรรมการ บรษัิทไทห่วา้น เซิ่ง อควาติค เทรดดิง้ (ไชนา่) จาํกดั (China) 

• ตัง้แต ่2559 กรรมการกิตติมศกัดิ ์บรษัิทประชารฐัรกัสามคัคี สมทุรสาคร (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จาํกดั 

• ตัง้แต ่2559  กรรมการ บรษัิทไทยยเูน่ียน อินเวสเมน้ท ์นอรท์ อเมรกิา จาํกดั (USA) 

• ตัง้แต ่2559 กรรมการ บรษัิทเรดลอ็บสเตอรม์าสเตอรโ์ฮลดิง้ส ์แอลพี (Red Lobster) (USA) 

• ตัง้แต ่2557 กรรมการ บรษัิทไทยยเูน่ียน ไฮเทค เพิรล์ คลัทิเวชั่น จาํกดั 

• ตัง้แต ่2555 กรรมการ บรษัิทแพ็คฟูด้ จาํกดั (มหาชน) (รวมบรษัิทในกลุม่ 3 บรษัิท) 

• ตัง้แต ่2553  ประธานกรรมการ บรษัิทไทยยเูน่ียน ยโุรป (France) 

• ตัง้แต ่2553 กรรมการ บรษัิทไทร-ยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัส ์จาํกดั (USA) 

• ตัง้แต ่2552 กรรมการ บรษัิททีเอ็น ฟายน ์เคมีคอลส ์จาํกดั 

• ตัง้แต ่2543 กรรมการ บรษัิทบีส ไดเมนชั่น จาํกดั 

• ตัง้แต ่2540 กรรมการ บรษัิทไทร-ยเูน่ียน ซีฟูด้ส ์จาํกดั (USA) 

• ตัง้แต ่2539  กรรมการ บรษัิทไทยยเูน่ียน ซีฟูด้ จาํกดั 

• ตัง้แต ่2539 กรรมการ บรษัิทไทยยเูน่ียน นอรท์ อเมรกิา จาํกดั (USA) 

• ตัง้แต ่2538  ประธานกรรมการ บรษัิทไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส ์จาํกดั 

• ตัง้แต ่2536 กรรมการ บรษัิทเอเซียนแปซิฟิคแคน จาํกดั 

• ตัง้แต ่2536 กรรมการ บรษัิทลคักี ้ยเูน่ียน ฟูด้ส ์จาํกดั 

• ตัง้แต ่2536 กรรมการ บรษัิทไวยไทย จาํกดั 

• ตัง้แต ่2532  กรรมการ บรษัิทไทยรวมสนิพฒันาอตุสาหกรรม จาํกดั 

• ตัง้แต ่2531  กรรมการ บรษัิทจนัศิร ิเรยีล เอสเตท จาํกดั 

• ตัง้แต ่2531  กรรมการ บรษัิทไทยยเูน่ียนปรอ็ปเปอรต์ีส้ ์จาํกดั 

• ตัง้แต ่2527   กรรมการ บรษัิทเพนเวน (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ / หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ 

• 2553 - 2565 กรรมการ บรษัิทยเูอส เพ็ท นทูรชีั่น จาํกดั (USA) 

• 2559 - 2564 กรรมการบรหิาร บรษัิทไทยยเูน่ียนออนไลนช็์อป จาํกดั 

• 2542 - 2564 กรรมการ บรษัิทสงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) 

• กรรมการอาํนวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

• กรรมการ สภาวิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 

• กรรมการ การขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกิจ BCG Model  

• ท่ีปรกึษาคณะกรรมการหอการคา้ไทย   

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 

• ของตนเอง: (ไมม่)ี  



• คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่)ี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 



พันตาํรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถ์นอม 

อาย ุ64 ปี  

ตาํแหน่ง 

กรรมการ   

วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

1 มิถนุายน 2565 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

• ปรญิญาโท Public Administration, Western Kentucky University สหรฐัอเมรกิา 

• ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตร ์โรงเรยีนนายรอ้ยตาํรวจ 

ความรู้ / ความชาํนาญ / ความเชี่ยวชาญ 

• ดา้นการกาํหนดวสิยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 

• ดา้นการลงทนุในตา่งประเทศ การบรหิารธุรกิจระหวา่งประเทศหรอืระดบัภมูิภาค และการบรหิารความแตกตา่งทาง

วฒันธรรม 

• ดา้นการบรหิารองคก์รขนาดใหญ่ การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

• ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไมม่ี) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (2) 

• ตัง้แต ่2564 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคม  

 บรษัิทเอสซีบี เอกซ ์จาํกดั (มหาชน) 

• ตัง้แต ่2563 กรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน  

ตัง้แต ่2561 กรรมการ  

 บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน่ / กิจการอื่น (19) 

• ตัง้แต ่2565 กรรมการ บรษัิทออโต ้เอกซ ์จาํกดั 

• ตัง้แต ่2565 กรรมการ บรษัิทอลัฟ่า เอกซ ์จาํกดั 

• ตัง้แต ่2561 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคม บรษัิทธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

• ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทเทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

• ตัง้แต ่2561 รองผูอ้าํนวยการอาวโุสทรพัยส์นิพระมหากษัตรยิ ์

• ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิททนุลดาวลัย ์จาํกดั  

• ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บรษัิทสวุรรณชาด จาํกดั 

• ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

• ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทสหศีนิมา จาํกดั 

• ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทศรพีฒัน ์จาํกดั 



• ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทศรธีรณี จาํกดั 

• ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทบา้นบงึเวชกิจ จาํกดั 

• ตัง้แต ่2561 กรรมการ บรษัิทบา้นบงึเวชกิจ 904 จาํกดั 

• ตัง้แต ่2561 กรรมการ บรษัิทมงคลชยัพฒันา จาํกดั 

• ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทสยามสนิธร จาํกดั 

• ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทสยามไบโอไซเอนซ ์จาํกดั 

• ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บรษัิทเอเพ็กซเ์ซลา่ จาํกดั 

• ตัง้แต ่2560 รองเลขาธิการพระราชวงั สาํนกัพระราชวงั 

• ตัง้แต ่2560 ผูอ้าํนวยการพระคลงัขา้งท่ี 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ / หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ 

• 2540 - 2559    รอง หน. ฝ่ายท่ีประทบั กองกิจการในพระองค ์904 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  

• ของตนเอง:  (ไมม่ี)     

• คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายวิชาญ จติรภ์ักด ี

อาย ุ56 ปี 

ตาํแหน่ง 

•  กรรมการ 

•  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

•  1 มิถนุายน 2562 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Pulp & Paper Technology, The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด ์

• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, Harvard University สหรฐัอเมรกิา 

• Executive Education Program, Columbia Business School, Columbia University สหรฐัอเมรกิา  

• Management Development Program XIX, The Wharton School, University of Pennsylvania สหรฐัอเมริกา  

• Building Competitive Advantage Through Operations Program, Harvard Business School,  

 Harvard University สหรฐัอเมรกิา 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT#10) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 29 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

• ปรญิญาบตัรหลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ท่ี 63 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  

 สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ (วปอ.) 

ความเชี่ยวชาญ 

•  ดา้นธุรกิจหลกัของบรษัิท และธุรกิจในหว่งโซธุ่รกิจของบรษัิท 

•  ดา้นการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

•  ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 

•  ดา้นการบรหิารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภมูิภาค และการบรหิารความแตกตา่งทางวฒันธรรม  

•  ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจ  

  การนาํเทคโนโลยีดจิิทลัมาใชแ้ทนการทาํงานแบบเดมิ 

•  ดา้นการกาํกบัดแูลกิจการ การบรหิารองคก์รขนาดใหญ่ การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

•  ดา้นการบรหิารความเส่ียง การบรหิารจดัการในภาวะวิกฤต ิ

•  ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูล 



 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1) 

•   Directors Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

(ไมมี่) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2) 

• ตัง้แต ่2562 กรรมการบรหิาร หอการคา้ไทย 

• ตัง้แต ่2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., ประเทศอินโดนีเซีย* 

หมายเหต:ุ *บรษัิทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

การดาํรงตาํแหน่งอื่นในเอสซีจีพ ี(10) 

ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ ของเอสซีจีพี 

ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคัญ 

• 2562   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิง้  

    บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

• 2561 - 2562 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 

• 2560 - 2561 นายกสมาคม สมาคมอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษไทย 

• 2557 - 2562 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จาํกดั 

• 2554 - 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส ์

• 2554  ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัหา บรษัิทสยามคราฟท ์อตุสาหกรรม จาํกดั 

• 2553 - 2554 ผูอ้าํนวยการพฒันาองคก์รอยา่งยั่งยืน บรษัิทเอสซีจี เปเปอร ์จาํกดั (มหาชน) 

• 2550 - 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส ์

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565)  

•  ของตนเอง:  (ไมมี่)     

•  คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ: (ไมมี่)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   (ไมมี่) 
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