สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
1. ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ชื่อ นายนิธิ ภัทรโชค
ตาแหน่ ง
วันที่เข้ าดารงตาแหน่ ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)

ประสบการณ์

ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร
1 มกราคม 2562
56 ปี
ไทย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance and Operations
Management), University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2560 Director Accreditation Program (DAP) 140/2017
บริ ษัทจดทะเบียน จานวน 4 แห่ง
- ตังแต่
้ 2555 กรรมการ บริ ษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2560 Commissioner, PT Kokoh Inti Arebama Tbk, Indonesia*
- ตังแต่
้ 2561 กรรมการผู้จดั การใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
ดูแลงาน Vice President-Living Solution and Housing
Products Business
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2561 ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
กิจการอื่น
- ตังแต่
้ 2556 รองประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- ตังแต่
้ 2561 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทอื่น ๆ ของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้ อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่
ได้ รับมอบหมาย
2548–2553 ผู้อานวยการสานักงานวางแผนกลาง บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2553–2556 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
2556–2560 Vice President-Domestic Market ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2557–2561 กรรมการ บริ ษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จากัด (มหาชน)
2559–2561 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560–2561 Vice President-Building Products and Distribution Business,
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2561
กรรมการ บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: *บริ ษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
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คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา:

ชื่อ นายนพร สุนทรจิตต์ เจริญ
ตาแหน่ ง
วันที่เข้ าดารงตาแหน่ ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)

กรรมการบริษัท
16 มิถนุ ายน 2537 (24 ปี 8 เดือน)
61 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. 2549
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2547 Director Accreditation Program (DAP)
2548 Director Certification Program (DCP) 53/2005

บริ ษัทจดทะเบียน จานวน 3 แห่ง
- ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัทธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
กิจการอื่น จานวน 8 แห่ง
- กรรมการ บริ ษัทดับเบิ ้ลทรี จากัด
- กรรมการ บริ ษัทแลนด์แอนด์เฮ้ าน์นอร์ ธอีส จากัด
- กรรมการ บริ ษัทแลนด์แอนด์เฮ้ าส์นอร์ ธ จากัด
- กรรมการ บริ ษัทแอล.เอช.เมืองใหม่ จากัด
- กรรมการ บริ ษัทแอลเอช เรี ยลเอสเตท จากัด
- กรรมการ บริ ษัทแอลเอช แอสเซท จากัด
- กรรมการ บริ ษัทภูเก็ต ฟิ วเจอร์ แพลน จากัด
- กรรมการ บริ ษัทเมืองใหม่กตั ทรี จากัด (มหาชน)
2537 - 2554 กรรมการ บริ ษัทบางกอกเชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
2538 - 2547 กรรมการ บริ ษัทหลักทรัพย์แอสเซท พลัส จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ เข้ าประชุม 4
ครัง้
สามัญผู้ถือหุ้น
1 ครัง้ เข้ าประชุม 1
ครัง้
หุ้นสามัญของตนเอง จานวน 20 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.000005


ประสบการณ์
การเข้ าประชุม
การถือหุ้นในบริษัท

คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
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ชื่อ นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์
ตาแหน่ ง

กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร

วันที่เข้ าดารงตาแหน่ ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)

1 มกราคม 2562
49 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ไม่มี
 บริ ษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
- ตังแต่
้ 2561 กรรมการ บริ ษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์

การถือหุ้นในบริษัท

 กิจการอื่น
- ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยอ้ อม (เอสซี จี ) ที่ อ ยู่ น อกตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
2553 ผู้อานวยการภาคนครหลวง ฝ่ ายผู้แทนจาหน่าย บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค
แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้อานวยการภาคอีสาน ฝ่ ายผู้แทนจาหน่าย บริ ษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค
แมเนจเม้ นท์ จากัด
2555 ผู้อานวยการฝ่ ายขาย บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จากัด
2556 กรรมการผู้จดั การ Domestic Market, SCG Cement-Building Materials Co., Ltd.
ผู้อานวยการฝ่ ายผู้แทนจาหน่าย บริ ษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้ นท์ จากัด
2560 กรรมการผู้จดั การ Sales and Channels, Building Products and
Distribution Business, SCG Cement-Building Materials Co., Ltd.
2561 กรรมการผู้จดั การ Distribution and e-Channel Business,Building
Products and Distribution Business, SCG Cement-Building Materials
Co., Ltd.
ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
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2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทบริษัทควอลิตคี ้ อนสตรั คชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) ของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ

จานวนหุ้นสามัญ

คิดเป็ นร้ อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

1. นายนิธิ

ภัทรโชค

-

-

2. นายนพร

สุนทรจิตต์เจริ ญ

20

0.000005

3. นายวิโรจน์

รัตนชัยสิทธิ์

-

-

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรื อผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท/กิจการอื่น การดารงตาแหน่ งใน
(ที่ไม่ ใช่ บริ ษัทจด
บริษัท/กิจการที่
ทะเบียนและไม่ ได้
แข่ งขันหรือ
ประกอบกิจการที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่อง
ของบริษทั
กับธุรกิจของบริษัท)

จานวน

ประเภทกรรมการ

1. นายนิธิ ภัทรโชค

4

1. กรรมการ บมจ.สยามโกล บอลเฮ้ าส์
2. Commissioner, PT Kokoh Inti
Arebama Tbk, Indonesia
3. กรรมการผู้จดั การใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์ละ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง ดูแลงาน Vice
President-Living Solution and Housing
Product Business บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
4. ประธานกรรมการบริ ษัท ประธาน
กรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บมจ.เอสซีจี
เซรามิกส์

50 แห่ง

3 แห่ง

2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

3

8 แห่ง

-

3. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์

1

1. ประธานกรรมการบริ ษัทและประธาน
กรรมการบริ หาร บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
2. กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
3. กรรมการ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
1. กรรมการ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้ าส์

6 แห่ง

-

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ

4. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
บริ ษัทใช้ หลักเกณฑ์เสนอชื่อผู้ที่จะเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระตามแนวทาง
การพิจารณาสรรหากรรมการของบริ ษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้ รับการเสนอชื่อทังกรรมการรายเดิ
้
มและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเป็ นรายบุคคลอย่างระเอียดรอบคอบ กล่าวคือต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท มีภาวะผู้นา มีวิสยั ทัศน์
กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย และสามารถกล้ าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
และเป็ นอิสระ พร้ อมทังตั
้ ดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผล และสาหรับกรรมการรายเดิม ก็ได้ พิจารณาถึงผลการปฏิบตั ิงานใน
ตาแหน่งหน้ าที่กรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการ และมีวิธีการสรรหาดังนี ้
(1) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระระหว่าง
วันที่ 31 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561
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(2) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลกลัน่ กรองรายชื่อที่ได้ รับการเสนอจากผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล
ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทต่อไป
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