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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

1. ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ชื่อ  นายนิธิ  ภทัรโชค 
ต าแหน่ง    ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง  1 มกราคม 2562 

อาย ุ  56 ปี 

สัญชาติ  ไทย 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance and Operations 

Management), University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
  2560 Director Accreditation Program (DAP) 140/2017 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียน จ านวน 4 แหง่ 
(กรรมการ/ผู้บริหาร) -  ตัง้แต ่2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
 -  ตัง้แต ่2560 Commissioner, PT Kokoh Inti Arebama Tbk, Indonesia* 
 -  ตัง้แต ่2561 กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 

 ดแูลงาน Vice President-Living Solution and Housing  
 Products Business 
 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 

-  ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา 
 คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอื่น  
- ตัง้แต ่2556 รองประธาน สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
- ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่
ได้รับมอบหมาย  

ประสบการณ์ 2548–2553 ผู้อ านวยการส านกังานวางแผนกลาง บริษัทปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
2553–2556 กรรมการผู้จดัการ บริษัทเอสซจีี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
2556–2560 Vice President-Domestic Market ธุรกิจซีเมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้าง  

บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
2557–2561 กรรมการ บริษัทปนูซเีมนต์เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
2559–2561 รองประธาน สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
2560–2561 Vice President-Building Products and Distribution Business,  

    ธุรกิจซีเมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้าง บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
2561  กรรมการ บริษัทเอสซจีี เซรามิกส์ จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหต:ุ *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอนิโดนเีซีย 
การถอืหุ้นในบริษัท  ไมม่ี 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไมมี่ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

2. ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผ่านมา:  

 

ชื่อ  นายนพร  สุนทรจติต์เจริญ       
ต าแหน่ง กรรมการบริษัท 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 16 มิถนุายน 2537 (24 ปี 8 เดือน) 
อายุ   61 ปี 
สัญชาติ  ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   ปริญญาบตัรจากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูร วปอ. 2549 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
   2547 Director Accreditation Program (DAP)  
   2548 Director Certification Program (DCP) 53/2005 
การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น  บริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 แหง่ 
(กรรมการ/ผู้บริหาร) - ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร 
    บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
  - กรรมการ บริษัทโฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
  - กรรมการ บริษัทธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

 กิจการอื่น จ านวน 8 แห่ง 
  - กรรมการ บริษัทดบัเบิล้ทรี จ ากดั 
  - กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าน์นอร์ธอีส จ ากดั 
  - กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จ ากดั 
  - กรรมการ บริษัทแอล.เอช.เมืองใหม ่จ ากดั 
  - กรรมการ บริษัทแอลเอช เรียลเอสเตท จ ากดั 
  - กรรมการ บริษัทแอลเอช แอสเซท จ ากดั 
  - กรรมการ บริษัทภเูก็ต ฟิวเจอร์ แพลน จ ากดั 
  - กรรมการ บริษัทเมืองใหมก่ตัทรี จ ากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์   2537 - 2554 กรรมการ บริษัทบางกอกเชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 
   2538 - 2547 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์แอสเซท พลสั จ ากดั (มหาชน) 
การเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าประชมุ 4 ครัง้ 
  สามญัผู้ ถือหุ้น  1 ครัง้ เข้าประชมุ 1 ครัง้ 
การถอืหุ้นในบริษัท หุ้นสามญัของตนเอง จ านวน 20 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000005 
 

คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2.  ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
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ชื่อ  นายวิโรจน์  รัตนชัยสิทธ์ิ  

ต าแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 1 มกราคม 2562  
อาย ุ  49 ปี 
สัญชาติ   ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น  บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แหง่ 
 (กรรมการ/ผู้บริหาร)  -  ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

 กิจการอื่น  
- ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ  ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

โดยอ้อม (เอสซี จี)  ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้ รับ
มอบหมาย  

ประสบการณ์ 2553  ผู้อ านวยการภาคนครหลวง ฝ่ายผู้แทนจ าหนา่ย บริษัทเอสซจีี เนต็เวิร์ค  
แมเนจเม้นท์ จ ากดั  

  ผู้อ านวยการภาคอีสาน ฝ่ายผู้แทนจ าหนา่ย บริษัทเอสซจีี เน็ตเวิร์ค  
แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

 2555   ผู้อ านวยการฝ่ายขาย บริษัทเอสซีจี ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั 
   2556  กรรมการผู้จดัการ  Domestic Market, SCG Cement-Building Materials Co., Ltd. 
      ผู้อ านวยการฝ่ายผู้แทนจ าหนา่ย บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

 2560 กรรมการผู้จดัการ  Sales and Channels, Building Products and 
Distribution Business, SCG Cement-Building Materials Co., Ltd. 

 2561  กรรมการผู้จดัการ  Distribution and e-Channel Business,Building 
Products and Distribution Business,  SCG Cement-Building Materials 
Co., Ltd. 

การถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี  
คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2.  ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
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2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทบริษัทควอลิตีค้อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้นสามัญ คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. นายนิธิ ภทัรโชค - - 

2. นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ 20 0.000005 

3. นายวิโรจน์ รัตนชยัสทิธ์ิ - - 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอ่ืนๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบียนและไม่ได้

ประกอบกิจการที่

แข่งขัน/เกี่ยวเน่ือง

กับธุรกิจของบริษัท) 

การด ารงต าแหน่งใน

บริษัท/กิจการที่

แข่งขันหรือ

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ

ของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายนิธิ ภทัรโชค 4 1. กรรมการ บมจ.สยามโกล บอลเฮ้าส์   
2. Commissioner, PT Kokoh Inti 

Arebama Tbk, Indonesia 
3. กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์ละ
ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง ดแูลงาน Vice 
President-Living Solution and Housing 
Product Business บมจ.ปนูซิเมนต์ไทย   

4. ประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล บมจ.เอสซีจี 
เซรามิกส์  

50 แหง่ 
 

3 แหง่ 

2. นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ 3 1. ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการบริหาร บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

2. กรรมการ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ 
3. กรรมการ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

8 แหง่ - 

3. นายวิโรจน์ รัตนชยัสทิธ์ิ 1 1. กรรมการ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์  6 แหง่ - 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
บริษัทใช้หลกัเกณฑ์เสนอช่ือผู้ ท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระตามแนวทาง 
การพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ ได้รับการเสนอช่ือทัง้กรรมการรายเดิมและผู้ทรงคณุวฒิุ
ภายนอกเป็นรายบุคคลอย่างระเอียดรอบคอบ กล่าวคือต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์
กว้างไกล มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย และสามารถกล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
และเป็นอิสระ พร้อมทัง้ตดัสินใจด้วยข้อมูลและเหตผุล และส าหรับกรรมการรายเดิม ก็ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบตัิงานใน
ต าแหน่งหน้าท่ีกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทและอนกุรรมการ และมีวิธีการสรรหาดงันี ้
(1) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระระหว่าง

วนัท่ี 31 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 
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(2) คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลกลัน่กรองรายช่ือท่ีได้รับการเสนอจากผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคล
ท่ีเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไป 


