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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู้ควบคุมดแูลการท าบัญชี 
และเลขานุการบริษัท 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในสายงานบญัชีและการเงนิ 
ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท 

 

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  นายพอล ไฮนซ ์ฮเูกนโทเบลอร ์
อาย ุ  72 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 
แต่งตั้งเม่ือ  13 สิงหาคม 2541 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท (%)  
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ประกาศนียบัตร: 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูนานาชาติ ฮารว์ารด์ บิซิเนส สคลู สหรฐัอเมรกิา 

ปริญญาโท: 
- เศรษฐศาสตรแ์ละธุรกิจ มหาวิทยาลยัเซนตแ์กลเลน สวิตเซอรแ์ลนด ์

ปริญญาตร:ี 
- วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยีแห่งสวติ ซูรคิ สวิตเซอรแ์ลนด ์

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวสัดกุ่อสร้าง 

  มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ   
  ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
  ก.ค. 2557 – พ.ค. 2560 กรรมการธรรมาภิบาลและความเส่ียง 
  2544 – มี.ค. 2560 รองประธานกรรมการ 
  บริษัท ลานนา รีซอรส์เซส จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่ายถ่านหนิ 
  2543 – ปัจจบุนั กรรมการ 
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  บริษัท โฮลซิม จ ากดั/ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต ์
  2545 – ก.พ. 2557 

 
สมาชิกคณะผูบ้รหิาร 

  บริษัทอืน่ๆ 
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/คอนกรีตผสมเสร็จและ
หนิทราย 

  ก.ค. 2560 – พ.ค. 2562    ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั (บริษทัย่อย)/ผลิตและ

จ าหน่ายปูนซีเมนตแ์ละวัสดุกอ่สร้าง (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
  เม.ย. 2560 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์เทรดดิง้ จ ากัด (บริษทัย่อย)/ขายปูนซีเมนต์

และวัตถุดิบผลติปูนซีเมนต ์
  มี.ค. 2560 - พ.ค. 2562    ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิต

ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ) 
  พ.ค. 2559 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(ลังกา) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต ์

(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 
  ส.ค. 2559 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
  ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์คอรเ์ปอเรชั่น/ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต ์ 

(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 
  ธ.ค. 2558 - พ.ค. 2562 กรรมการ 
ประวัติอบรม  INSEAD, Fontainebleau, ฝร่ังเศส 

  ปี 2558         Leading from the Chair 
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ชื่อ-สกุล  นายวนัชยั โตสมบญุ 
อาย ุ  72 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
แต่งตั้งเม่ือ  14 มิถนุายน 2547 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0.0330% 
ถือโดยตรง 98,456 หุน้ ไม่มีถือโดยออ้มหรือบคุคลอื่นถือแทน 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- บรหิารธุรกิจ Asian Institute of Management ฟิลิปปินส ์

ปริญญาตรี: 
- นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง  

  ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  มิ.ย. 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  ม.ค. 2555 – ม.ค. 2564 ที่ปรกึษาบรษิัท 
  ก.ค. 2557 – มี.ค. 2563 กรรมการธรรมาภิบาลและความเส่ียง 
  บริษัท ลานนา รีซอรส์เซส จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่ายถ่านหนิ 
  เม.ย. 2564 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 
  ม.ค. 2542 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 

  บริษัทอืน่ ๆ 
ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์คอรเ์ปอเรชั่น/ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต ์ 
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 

  ธ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท หลักทรัพย ์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) /บริษัทหลกัทรัพย ์
  ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั (บริษทัย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต ์
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

  เม.ย. 2560 – พ.ค. 2562 กรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(ลังกา) จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/ผลิตปนูซีเมนต ์ 

(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 
  ส.ค. 2559 – พ.ค. 2562 กรรมการ 
  บริษัท คอนวูด จ ากัด (บริษทัย่อย)/ผลิตและจ าหน่ายวัสดตุกแต่งเพื่องาน

สถาปัตยกรรม 
  ก.พ. 2545 – มี.ค. 2559 กรรมการ 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2563 Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP) รุน่ท่ี 9/2020 

  ปี 2558 Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries รุน่ท่ี 10/2015 (CGI)  
Advanced Audit Committee Program รุน่ท่ี 19/2015 
(AACP)  

  ปี 2547 Director Accreditation Program รุน่ท่ี 7/2004 (DAP)  
  ปี 2544 Director Certificate Program รุน่ท่ี 7/2001 (DCP) 
  International Institute of Management Development (IMD) 

สวิตเซอรแ์ลนด ์
  ปี 2549 Senior Management Program 
  ปี 2545 Breakthrough Program for Senior Executives 
  ปี 2543 Managing Corporate Resources 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ 
อาย ุ  67 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
แต่งตั้งเม่ือ  23 เมษายน 2555 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี (สาขาบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรี: 
- บญัชีบณัฑิต (สาขาการบญัช)ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง  

  ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  เม.ย. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  ก.ค. 2557 – มี.ค. 2563 กรรมการธรรมาภิบาลและความเส่ียง 
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย ์
  ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการก ากบันโยบายความเส่ียงและ 

ธรรมาภิบาล 
  เม.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  เม.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากัด (มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
  เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท ศรีวิชัยเวชววิัฒน ์จ ากดั (มหาชน)/โรงพยาบาล 
  ต.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ 
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  บริษัท อลอิันซ ์อยุธยา แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (เดิมชือ่ บริษัท 
ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)/ประกนัภัยและประกันชีวติ 

  พ.ค. 2564 – ปัจจบุนั  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
  พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  เม.ย. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัทอืน่ๆ 

บริษัท บีบีทีวี  แอสเซต แมเนจเมนท์ จ ากัด /ธุรกิจโฆษณาและ         
การลงทุน 

  เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ากดั/บริษัทเพือ่การลงทนุ 
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท ซุปเปอร ์แอสเซทส ์จ ากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท ซี.เค.อาร ์จ ากัด/บริษทัเพื่อการลงทนุ 
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท ไทยล าเลียง จ ากดั/การจัดการหลักทรัพยก์ารลงทนุ 
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั          กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท ไทยแป้งมนัผลิตกรรม จ ากัด/การเช่าและการด าเนินการ

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท ไซเบอร ์เวนเจอร ์จ ากดั/บริษัทเพื่อการลงทนุ 
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท เขาเขียวคันทร่ีคลับ จ ากัด/สนามกอลฟ์ 
  เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท สยามภูริมงคล จ ากัด/อสังหาริมทรัพย ์
  เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท แกรนด ์ฟอรจู์น จ ากดั/อสังหาริมทรัพย ์
  ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 

 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105505001148&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105505001148&jpTypeCode=5
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  บริษัท กรุงเทพโทรทัศนแ์ละวิทยุ จ ากัด/สถานีโทรทัศน์ 
  เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท บีบทีวีี แซทเทลวิชั่น จ ากัด/ธุรกิจโฆษณา 
  เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั         กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท จี แอล แอสเซทส ์จ ากดั/ธุรกิจโฆษณา 
  เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท มหากิจ โฮลดิง้ จ ากัด/ธุรกิจโฆษณา และบริษทัเพือ่การลงทนุ 
  เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท บีบทีวีี โปรดัคชนัส ์จ ากัด/ธุรกิจโฆษณา 
  เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  BBTV Alliance Company Limited/บริษัทเพื่อการลงทนุ 
  ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  BBTV Bond Street Building Company Limited/ลงทนุใน

อสังหาริมทรัพย ์
  ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท ไอทบีีซี บิซิเนสคอนซัลแทนตก์รุ๊ป จ ากัด/ทีป่รึกษาดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท เอก็ซค์ลูซีฟ ซีเนียร ์แคร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด/สถาน

ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 
  เม.ย. 2554 – ปัจจบุนั         กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  BBTV International Holdings Company Limited/บริษทัเพือ่การลงทนุ 
  ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท ซันไรส ์อีควิตี ้จ ากัด/บริษัทเพือ่การลงทุน 
  ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท บีบทีวีี เอ็คควิตี ้จ ากดั/ให้เช่าอาคารส านักงาน 
  ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
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ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
  ปี 2564 National Director Conference “Leadership Behind 

Closed Door” 
  ปี 2561         National Director Conference “Rising Above Disruptions: 

A Call for Action” 
  ปี 2560         National Director Conference “Steering Governance in a 

Changing World” 
  ปี 2558 Risk Management Program for Corporate Leaders รุน่ท่ี 

1/2015 (RCL) 
  ปี 2556         Anti-Corruption for Executive Program รุน่ท่ี 7/2013 

(ACEP) 
  ปี 2554 Financial Institutions Governance Program รุน่ท่ี 2/2011 

(FGP) 
  ปี 2553 Audit Committee Program รุน่ที่ 31/2010 (ACP)  

Director Certification Program รุน่ท่ี 135/2010 (DCP) 
  ปี 2552 Role of the Compensation Committee รุน่ท่ี 8/2009 (RCC) 
  ปี 2546 Director Accreditation Program รุน่ท่ี 5/2003 (DAP) 
  ไพรซว์อเตอรเ์ฮ้าสค์ูเปอส ์(PwC) 

  ปี 2559 สมัมนาหวัขอ้ International Financial Reporting Standard 9 
(IFRS9) 

  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  ปี 2559 CG Forum 2/2559 “สจุรติ ระมดัระวงั เกราะคุม้กนักรรมการ” 
  ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

  ปี 2564 Cyber Armor: Capital Market Board Awareness ครัง้ที่ 1 
หวัขอ้ Capital Market Threat Landscape  

   Cyber Armor: Capital Market Board Awareness ครัง้ที่ 2 
หวัขอ้ Data-driven Cybersecurity and Intelligence Threats 
Assessment 
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  บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซนเตอร ์จ ากดั 

  ปี 2560         Strategic IT Governance (for Non-IT) 
  ปี 2559   

       
สมัมนาหวัขอ้ “Cyber Security Awareness Training for 
Senior Executive” 

  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  ปี 2564 Bangkok FinTech Fair 2021 “Shaping Digital Finance in 
the New Decade” 

  ปี 2563         Cyber Resilience Leadership: “Tone from the Top” 
  อื่นๆ  
  ปี 2564 Regulatory Technology: RegTech 

Economic Outlook 2021, บมจ. เซ็นทรลัพฒันา 
  ปี 2563 ESG and Sustainable Banking Development, including 

response to the Covid-19 situation 
IT Security Awareness, Virtual Training 

  ปี 2562         Agile Leadership for Board of Directors  
Bangkok Sustainable Banking Forum “An Industry  
Wake-up Call” 
สมัมนาเชิงปฏิบตักิารดา้น Cyber Resilience 

  ปี 2561         IT Security Trend Update  
Future Customer Experience in Financial and Banking 
Services 
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ชื่อ-สกุล  นาย สภุคั ศิวะรกัษ ์
อาย ุ  64 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
แต่งตั้งเม่ือ  25 มีนาคม 2564 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาเอก: 
เศรษฐศาสตร ์University of Pennsylvania สหรฐัอเมรกิา 
ปริญญาโท: 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ Tufts University, Massachusetts สหรฐัอเมรกิา 
ปริญญาตรี: 
เศรษฐศาสตร ์และวรรณคดีภาษาองักฤษ Georgetown University 
สหรฐัอเมรกิา 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวสัดกุ่อสร้าง 

  มี.ค. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการธรรมาภิบาล 
  มี.ค. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท พรูเดน็เชียล ประกันชวีิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)/ 

ประกันชวีิต 
  2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการบรหิารความเส่ียง 
  บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด (มหาชน)/ให้บรกิารทางการแพทย ์

  2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 
  บริษัท สมิตเิวช จ ากดั (มหาชน)/ใหบ้ริการทางการแพทย ์

  2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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  บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)/เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

  2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรหิาร
ความเส่ียงและก ากบัดแูลกจิการ และ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย ์

  2552 – 2559 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

   
บริษัทอืน่ๆ 

  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  2563 – ปัจจบุนั กรรมการ  
ประธานกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง และ
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 

  2560 – ปัจจบุนั กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน  
  ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

  2562 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 
  กลุ่มบริษทั จารด์ีน แมธทสีนั/กลุ่มบริษทั (ทีป่รึกษาทางธุรกจิ) 

  2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการประจ าประเทศไทย 
  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  2559 – 2561 กรรมการ อนกุรรมการตรวจสอบ และ
อนกุรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม 

  บริษัท บริหารสนิทรัพยส์าทร จ ากัด/กิจกรรมบริการทางการเงนิอืน่ๆ 
(ยกเว้นกิจกรรมการประกนัภยั และกองทนุบ าเหน็จบ านาญ) 

  2556 – 2559 ประธานกรรมการ 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  ปี 2560     Advance Audit Committee Program (AACP 26/2017) 
  ปี 2554 Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011) 
  ปี 2549 Directors Certification Program (DCP 72/2006) 
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  ปี 2548 Directors Accreditation Program (DAP 42/2005) 
  สถาบันวทิยาการตลาดทนุ 

  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  
  สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงนิไทย 

  หลกัสตูรผูบ้รหิารธนาคารและสถาบนัการเงิน (FINEX IV) 
  อื่น ๆ 

  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ 2550 
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ชื่อ-สกุล  ดร. สนุีย ์ศรไชยธนะสขุ 
อาย ุ  59 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้งเม่ือ  10 มิถนุายน 2558 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาเอก: 
- สาขาการจดัการการส่ือสาร หลกัสตูรการจดัการดษุฎีบณัฑิต  
- มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต 

ปริญญาโท: 
- สาขาวชิาธุรกิจอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ประกาศนียบัตร: 
- ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและมีสิทธิประกอบวิชาชีพ เลขท่ี 3733 

ปริญญาตรี: 
- สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์
และวัสดุก่อสร้าง     

  มิ.ย. 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)/ทรัพยากร พลังงานและ

สาธารณูปโภค 
  เม.ย. 2561 – ปัจจบุนั         กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  บริษัท นามยง เทอรม์นัิล จ ากดั (มหาชน)/ใหบ้ริการท่าเทยีบเรือเพื่อการ

ส่งออก น าเข้ารถยนต ์และสนิค้าทั่วไป 
  2559 – ปัจจบุนั                  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)/ ผลิตปุ๋ ยเคม ี
  2547 – ปัจจบุนั                  กรรมการและกรรมการบรหิารความเส่ียง 
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  บริษัทอืน่ๆ 
บริษัท ซีพีเอ แอสโซซิเอทส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด/บัญชีและการตรวจสอบ
บัญชี 

  2558 – ปัจจบุนั                 กรรมการ 
  บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด/จ าหน่ายเคร่ืองมือ

อุปกรณท์างการแพทย ์
  มี.ค. 2556 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2563        Strategic Board Master รุน่ท่ี 8/2020 (SBM) 
  ปี 2562         Ethical Leadership Program รุน่ท่ี 16/2019 (ELP) 
  ปี 2560 Strategic Board Master รุน่ท่ี 1/2017 (SBM) 
  ปี 2556        Successful Formulation and Execution of Strategy รุน่ท่ี 

17/2013 (SFE)  
  ปี 2551        Role of the Chairman Program รุน่ท่ี 18/2008 (RCP)  

Monitoring the Internal Audit Function รุน่ท่ี 2/2008 (MIA) 
Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management รุน่ท่ี 3/2008 (MIR) 
Chartered Director Class รุน่ท่ี 3/2008 (CDC) 

  ปี 2550        Quality of Financial Reporting รุน่ท่ี 5/2007 (QFR) 
  ปี 2548         Director Diploma Examination 18/2005 (Fellow Member)  

Audit Committee Program รุน่ที่ 5/2005 (ACP) 
Director Certification Program รุน่ท่ี 53/2005 (DCP) 

  ปี 2547         Director Accreditation Program รุน่ท่ี 28/2004 (DAP) 
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ชื่อ-สกุล  นายโรเบิรต์ เอก็เบิรต์ โจฮานเนส แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท 
อาย ุ  60 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้งเม่ือ  26 มีนาคม 2563 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- เศรษฐศาสตร ์สาขาการเงินและการบญัชี มหาวิทยาลยัฟรี อมัสเตอรด์มั 

เนเธอรแ์ลนด ์
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง     

  มี.ค. 2563  – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  มี.ค. 2563  – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  มี.ค. 2563  – ปัจจบุนั กรรมการ 
   

บริษัทอืน่ๆ 
บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั (บริษทัย่อย)/ผลิต
ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

  มี.ค. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท ฮิลติ เอจี / บริการดา้นวิศวกรรม (จดทะเบียนในประเทศ    

ลิกเซนสไตน)์ 
  2562 – 2563 Key Account Manager  

สมาชิกฝ่ายบรหิารดา้นกลยทุธ ์เมืองชาน 
ประเทศลิกเซนสไตน ์

  2556 – 2562                      ประธานผูบ้รหิาร ฮิลติ เอเชีย แปซิฟิก และ
สมาชิกทมีบรหิารตลาดฮ่องกง    
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  2553 – 2556                      ผูจ้ดัการภมูิภาคยโุรปกลาง ตะวนัออกและ
แอฟรกิา และสมาชิกทีมบรหิาร เมืองชาน 
ประเทศลิกเซนสไตน ์

  2547 - 2552 ผู้จัดการภูมิภาคยุโรป 1 และ สมาชิกทีม
บรหิาร เมืองชาน ประเทศลิกเซนสไตน ์

ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2564        Director Accreditation Program 183/2021 (DAP) 
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ชื่อ-สกุล  นายชรนิทร ์สจัจญาณ 
อาย ุ  55 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้งเม่ือ  7 เมษายน 2559 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ (ส าหรบัผูบ้รหิาร) สถาบนับณัฑิต

บรหิารธุรกิจ ศศินทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- นิติศาสตรมหาบณัฑติ (นกัเรียนทนุในโครงการ Fulbright Scholarship) 

มหาวิทยาลยัคอรเ์นล สหรฐัอเมรกิา 
ประกาศนียบัตร: 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายธุรกจิมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปริญญาตรี: 

- นิติศาสตรบณัฑติ (เกียรตินยิม) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง 

  มี.ค. 2564 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
  เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั         กรรมการธรรมาภิบาล 
  เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั         กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  พ.ค. 2560 –พ.ค. 2561      กรรมการธรรมาภิบาลและความเส่ียง 

 
  บริษัทอืน่ๆ 

บริษัท ทีแ่ห่งนี ้จ ากดั/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
  2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการ 
  บริษัท คราฟตแ์บรนดช์ิฟ จ ากัด/บริการออกแบบแบรนดส์นิค้า 
  2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการ 
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  บริษัท ชรินทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั/บริการทางกฎหมาย 
  2554 – ปัจจบุนั                  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2560        Strategic Board Master รุน่ท่ี 1/2017 (SBM) 
  ปี 2559        Board that Make a Difference รุน่ท่ี 2/2016 (BMD)  

Family Business Governance for Sustainability รุน่ท่ี 
5/2016 (FBG) 

  ปี 2557        Directors Certification Program รุน่ท่ี 196/2014 (DCP) 
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ชื่อ-สกุล  นายสตีเฟน แพทรกิ กอร ์  
อาย ุ  49 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
แต่งตั้งเม่ือ  1 เมษายน 2562 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาตรี: 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการเมือง ปรชัญา และเศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยัออกซฟ์อรด์ สหราชอาณาจกัร 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง 

  มี.ค. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั         กรรมการ 
  เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564         ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 
  เม.ย. 2562 – มี.ค. 2563 

     
กรรมการธรรมาภิบาลและความเส่ียง 

  บริษัทอื่นๆ 
บริษัท จารด์นี ไซเคลิ แอนด ์แคริเอจ จ ากดั/ลงทนุด้วยการถือหุ้น 
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)์ 

  2562 – ปัจจบุนั                 กรรมการและผูจ้ดัการสายงานการเงิน
กลุ่มบรษิัท          

  บริษัท รีฟริจเจอเรชั่น อิเลค็ทริคอล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด/ 
วิศวกรรมไฟฟ้าและยานยนต ์อสังหาริมทรัพย ์และการลงทนุเชิงกล
ยุธใ์นโครงสร้างพืน้ฐาน (จดทะเบียนในประเทศอิสราเอล) 

  2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
  บริษัท พที ีแอสทรา อินเตอรเ์นชั่นนอล ทบีีเค/ อตุสาหกรรมและ

การค้า (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 
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  2562 – ปัจจบุนั Commissioner 
  จารด์ีน แปซิฟิก แอนด ์จารด์นี มอเตอร/์ธุรกิจรถยนต ์(จดทะเบียน

ในฮ่องกง) 
  2560 – 2562                     CFO 
  ธนาคารแหง่อเมริกา เมอรริ์ล ลินช/์ธุรกิจธนาคาร (จดทะเบยีนใน

สหรัฐอเมริกา) 
  2555 – 2560                     กรรมการผูจ้ดัการ 
  UBS AG/ธนาคาร (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด)์ 
  2536 - 2555                     กรรมการผูจ้ดัการ 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท ประเทศสิงคโปร ์(SID) 

  ปี 2563 Listed Entity Director Essentials (LED 1) 
Board Dynamics (LED 2) 
Board Performance (LED 3) 
Stakeholder Engagement (LED 4) 
Audit Committee Essentials (LED 5) 
Board Risk Committee Essentials (LED 6) 
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ชื่อ-สกุล  นายเอเดน จอหน์ ไลนมั 
อาย ุ  61 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม 
แต่งตั้งเม่ือ  26 มีนาคม 2562 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนั IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

ปริญญาตรี: 
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเครื่องกล มหาวิทยาลยัดบัลิน ประเทศ

ไอรแ์ลนด ์
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวสัดกุ่อสร้าง 

  มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั          ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม (Group 
CEO) 

  มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั         กรรมการ 
   

บริษัทอืน่ ๆ 
บริษัท อนิทรี อีโคไซเคิล จ ากดั (บริษทัย่อย)/ก าจัดกากอตุสาหกรรม
และจ าหน่ายเชือ้เพลิงและวัสดุทดแทนและบริการท าความสะอาด
ส าหรับอตุสาหกรรม 

  ก.พ. 2564 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
  บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/คอนกรีตผสมเสร็จ

และหนิทราย 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
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  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์เทรดดิง้ จ ากัด (บริษทัย่อย)/ขายปูนซีเมนต์
และวัตถุดิบผลติปูนซีเมนต ์

  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(ลังกา) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต ์

(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากัด (บริษัทย่อย) /ผลิต

ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(บังกลาเทศ) จ ากดั (บริษัทย่อย)/ผลิต

ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการ 
  บริษัท ชิป มง อนิทรี ซีเมนต ์คอรป์อเรชั่น/ผลิตและจ าหน่าย

ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  2558 – พ.ค. 2562              ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  บริษัท อนิทรี ดจิิตอล จ ากดั (บริษัทย่อย)/ให้บริการด้านเทคนิคการ

จัดการและพัฒนาระบบข้อมูล 
  2560 – พ.ย. 2562 ประธานกรรมการ 
  บริษัท โฮลซิม จ ากัด (ปัจจุบันคือ บริษัท ลาฟารจ์โฮลซิม จ ากัด)/ผลิต

ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด)์ 
  2553 – 2558                      ผูจ้ดัการเขต และสมาชิกฝ่ายบรหิารอาวโุส 
  บริษัท โฮลซิม (เวียดนาม) จ ากัด/ผลิตปนูซีเมนตแ์ละวัสดกุอ่สร้าง 

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
  2553 – 2559                   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2562 Director Accreditation Program รุน่ท่ี 166 (DAP) 
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ชื่อ-สกุล  นายศวิะ มหาสนัทนะ 
อาย ุ  59 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั 

(มหาชน) 
แต่งตั้งเม่ือ  7 เมษายน 2559 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0.0728%  
ถือโดยตรง 216,926 หุน้ ไม่มีถือโดยออ้มหรือบคุคลอื่นถือแทน 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงินและการลงทนุ (นกัเรียนดีเด่น) 

มหาวิทยาลยั จอรช์ วอชงิตนั สหรฐัอเมรกิา 
ประกาศนียบัตร: 

- หลกัสตูรการบรหิารการจดัการขัน้สงู ฮารว์ารด์ บิซเินส สคลู สหรฐัอเมรกิา 
ปริญญาตรี: 

- วิศวกรรมเครื่องกล จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง 

  มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั สมาชิกคณะเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม 
  เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  ก.พ. 2558 – เม.ย. 2559 รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  ก.พ. 2558 – ก.พ. 2559 รองประธานอาวโุส (สายงานการตลาดและ

การขาย) 
  ม.ค. 2555 – ม.ค. 2558 รองประธานอาวโุส (กิจการสระบรุี) 
  บริษัท ลานนา รีซอรส์เซส จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่ายถ่านหนิ 
  2559 - ปัจจบุนั         

          
 

กรรมการ 
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 บริษัทอืน่ๆ 
บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร ์จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิง้ 

  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

  มี.ค. 2559 – มี.ค. 2560      ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากัด (บริษัทย่อย) /ผลิต

ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
  เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั         กรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์เทรดดิง้ จ ากัด (บริษัทย่อย)/ขายปูนซีเมนต์

และวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต ์
  มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด (บริษัทย่อย)/คอนกรีตผสมเสร็จและ

หนิทราย 
  ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  ก.พ. 2558 – ก.ค. 2560      ประธานกรรมการ 
  2547 – ม.ค. 2555              ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากัด (บริษัทย่อย)/ให้บริการด้านเทคนิคการ

จัดการและพัฒนาระบบข้อมูล 
  มี.ค. 2559 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท ปนูซีเมนต ์ตราลกูโลก จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปนูซีเมนต ์
  ก.ย. 2562 – พ.ย. 2564         ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  พ.ค. 2559 – พ.ย. 2564                 ประธานกรรมการ 
  สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไ์ทย 
  ก.พ. 2558 – ก.พ. 2563          นายกสมาคม 
  บริษัท อินทรี ซุปเปอรบ์ล๊อก จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตภัณฑค์อนกรีต

มวลเบา 
  มี.ค. 2559 – เม.ย. 2563          ประธานกรรมการ 
  บริษัท คอนวูด จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจ าหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่อ

งานสถาปัตยกรรม 
  ก.พ. 2558 – เม.ย. 2563          ประธานกรรมการ 
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  บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจ าหน่าย
วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม (จดทะเบียนใน
ประเทศอินโดนีเซีย) 

  เม.ย. 2558 – เม.ย. 2563     President Commissioner 
  บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิต

ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ) 
  พ.ค. 2559 - พ.ค. 2562      กรรมการ 
  บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากัด (บริษัทย่อย)/ก าจัดกากอุตสาหกรรม

และจ าหน่ายเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทนและบริการท าความสะอาด
ส าหรับอุตสาหกรรม 

  มี.ค. 2559 – พ.ค. 2562     ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(ลังกา) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต ์

(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 
  ส.ค. 2559 – พ.ค. 2562      กรรมการ 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2561       หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) 
  ปี 2558      หลกัสตูร Corporate Governance for Executive รุน่ท่ี 

SCCC/2015 (CGE) 
หลกัสตูร Directors Certification Program รุน่ท่ี 206/2015 
(DCP) ปี 2558 

  สถาบันวทิยาการพลังงาน (วพน.) 
  ปี 2558       หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังานรุน่ 7 (วพน.7)  
  Institute of Management Development (IMD) สวิตเซอรแ์ลนด ์
  ปี 2550         Senior Leadership Program 
  ปี 2548       Senior Management Program 
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ชื่อ-สกุล  นายมารก์ อนาโตล ชมดิต ์
อาย ุ  51 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร – กลุ่มงานการเงิน  
แต่งตั้งเม่ือ  1 เมษายน 2562 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัไฟรบวรค์ ประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์
ประกาศนียบัตร: 

- Swiss Certified Accountant, Expert Suisse, เมืองซูรคิ สวิตเซอรแ์ลนด ์  
- Advanced Management Program ฮารว์ารด์ บิซเินส สคลู เมืองเคมบรดิจ ์

สหรฐัอเมรกิา   
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง 

  เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั         สมาชิกคณะเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม –  ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร  กลุ่มงานการเงนิ (Group CFO) 

  บริษัท ลานนา รีซอรส์เซส จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่ายถ่านหนิ 
  มี.ค. 2564 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 
 

  
บริษัทอืน่ ๆ 
บริษัท อนิทรี ดจิิตอล จ ากดั (บริษัทย่อย)/ให้บริการด้านเทคนิคการ
จัดการและพัฒนาระบบข้อมูล 

  พ.ย. 2562 – ปัจจบุนั         ประธานกรรมการ 
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  บริษัท พที ีคอนวดู อนิโดนีเซยี จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจ าหน่าย
วัสดตุกแต่งเพือ่งานสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม (จดทะเบียนใน
ประเทศอินโดนีเซีย) 

  มิ.ย. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท คอนวูด จ ากัด (บริษทัย่อย)/ผลิตและจ าหน่ายวัสดตุกแต่งเพื่อ

งานสถาปัตยกรรม 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั (บริษทัย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต ์

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(บังกลาเทศ) จ ากดั (บริษัทย่อย)/ผลิต

ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(ลังกา) จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/ผลิตปนูซีเมนต ์

(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 
  พ.ค. 2562 – ก.พ. 2564          กรรมการ          
  บริษัท โฮลซิม (อนิโดนีเซีย) จ ากัด/ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนตแ์ละวสัดุ

ก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 
  2558 – ก.พ. 2562              ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
  บริษัท โฮลซิม (บราซิล) จ ากดั/ผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนตแ์ละวัสดุ

ก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศบราซิล) 
  2557 – 2558                     ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
  บริษัท โฮลซิม เซอรว์ิสเซส (สวิตเซอรแ์ลนด)์ จ ากัด/ผลิตและจ าหน่าย

ปูนซีเมนตแ์ละวสัดกุ่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 
  2553 – 2557                      Head Corporate Holding 
ประวัติอบรม  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  ปี 2564 หลกัสตูร e-Learning CFO’s Refresh Course  
  ปี 2562        หลกัสตูร e-Learning CFO’s Orientation 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  ปี 2562        Director Accreditation Program รุน่ท่ี 166 (DAP) 
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  IOSH:  
  ปี 2559        Managing Safely Course 
  IMD เมืองโลซาน ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
  ปี 2558        Holcim Future Leadership Course 
  สถาบัน LEAN ประเทศบราซลิ 
  ปี 2557        LEAN management 
  State Accountancy Board เมอืงวิลมิงตัน สหรัฐอเมริกา 
  Certified Public Accountant Examination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“เอกสารแนบ 1” 
 

 
 

ชื่อ-สกุล  นายเอมอน จอหน์ จินลีย ์
อาย ุ  55 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บรษิัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั  
แต่งตั้งเม่ือ  1 ตลุาคม 2564 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาตรี: 
เคมี มหาวิทยาลยัแคนเทอเบอรี ประเทศนิวซีแลนด ์  

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง 

  ต.ค. 2564 – ปัจจบุนั สมาชิกคณะเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม - ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท สยามซิตี ้ซีเมนต ์
(เวียดนาม) จ ากดั (CEO SCCVN)  

 
 

  
บริษัทอืน่ ๆ 
บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั (บริษทัย่อย)/ผลิต
ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

  ต.ค. 2564 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  บริษัท บูลเลอร ์อิเลคทริคซิตี ้/ จ าหน่ายไฟฟ้า (จดทะเบียนในประเทศ

นิวซีแลนด)์ 
  2558 – 2564                      ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  บริษัท โฮลซิม (อนิโดนีเซีย) จ ากัด/ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนตแ์ละ

วัสดกุ่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 
  2552 - 2557                      ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  2547 – 2552                     ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิต 
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ชื่อ-สกุล  นายเบนจามิน วิลเล่ียม พินนีย ์
อาย ุ  57 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร – กลุ่มงาน Strategy Transformation and 

Performance 
แต่งตั้งเม่ือ  1 กมุภาพนัธ ์2563 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาเอก: 
- ประวตัิศาสตรแ์ละสงัคมวิทยาและเทคโนโลยี สถาบนัแมสซาซเูซตส ์

เทคโนโลยี สหรฐัอเมรกิา 
ปริญญาโท: 

- สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัพรนิซต์นั สหรฐัอเมรกิา 
ปริญญาตรี: 

- เศรษฐศาสตรก์ารเมือง มหาวิทยาลยัวิลเลียมส ์สหรฐัอเมรกิา 
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง 

  ก.พ.  2563 – ปัจจบุนั         สมาชิกคณะเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม-ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มงาน Strategy 
Transformation and Performance  

   
บริษัทอืน่ๆ 
บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(บังกลาเทศ) จ ากดั (บริษัทย่อย)/ผลิต
ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ) 

  มี.ค. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท อนิทรี ซุปเปอรบ์ล๊อก จ ากัด (บริษทัย่อย)/ผลิตภณัฑค์อนกรีต

มวลเบา 
  เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการ 
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  บริษัท คอนวูด จ ากัด (บริษทัย่อย)/ผลิตและจ าหน่ายวัสดตุกแต่งเพื่อ
งานสถาปัตยกรรม 

  เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการ 
  บริษัท พที ีคอนวดู อนิโดนีเซีย จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจ าหน่าย

วัสดตุกแต่งเพือ่งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม (จดทะเบียนใน
ประเทศอินโดนีเซีย) 

  เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั       President Commissioner 
  บริษัท จอหน์สัน คอนโทรลส/์ เคร่ืองจักร หรือวิศวกรรมอุสาหกรรม 

(จดทะเบียนในประเทศจนี) 
  2557 – 2562 รองประธานฝ่าย Strategy and 

Transformation, Asia Pacific 
  บริษัท สเตปเปส คอนซัลทต์ิง้/ ธุรกิจให้ค าปรึกษา 

  2555 – 2557                     ผูก้่อตัง้และรองประธาน 
  บริษัท บอสตนั คอนซัลทต์ิง้ กรุ๊ป/ ธุรกิจให้ค าปรึกษา 
  2544 – 2555                     Principal 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2564        Director Accreditation Program 183/2021 (DAP) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และผู้รับผิดชอบด้านบัญชี 

ชื่อ-สกุล  นางภชัฎา หมื่นทอง 
อาย ุ  55 ปี 
ต าแหน่ง  เลขานกุารบรษิัท 
แต่งตั้งเม่ือ  24 กรกฎาคม 2561 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0.000012% 

(ถือโดยตรง 36 หุน้ ไม่มีถือโดยออ้มหรือบคุคลอื่นถือแทน) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- นิติศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัมิชแิกน สหรฐัอเมรกิา  

- นิติศาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี: 

- นิติศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง 

  เม.ย. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการธรรมาภิบาล และเลขานกุาร

คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

  ก.ค. 2561 - ปัจจบุนั           เลขานกุารบรษิัท 
   

บริษัทอืน่ๆ 
บริษัท คัมปะนี เซเครทแทรี จ ากัด/ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านงาน
เลขานุการบริษัท 

  2560 – ปัจจบุนั                  กรรมการผูจ้ดัการ/ที่ปรกึษากฎหมาย 
  บริษัท เอเบิลพริมพต์ัน จ ากัด/ธุรกิจให้ค าปรึกษากฎหมาย 

  2560 – ปัจจบุนั                  ที่ปรกึษากฎหมาย 
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บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน)/ธุรกิจค้าปลีก-ให้เช่า
พืน้ที ่

  2555 – 2559                      ผูอ้  านวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2564 หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ 310/2021 
  ปี 2563 สมัมนา GRC Series EP.3: ESG Driven Boardroom from 

"Purpose" to "Performance" 
สมัมนา IOD House for Company Secretary 

  ปี 2558 หลกัสตูร Director Accreditation Program Big C 
  ปี 2555 หลกัสตูร Anti-Corruption : The Practical Guide 
  ปี 2551 หลกัสตูร Company Secretaryรุน่ 26/2008 
  คณะนิติศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

  หลกัสตูรกฎหมายและการปฏิบตัหินา้ที่ส  าหรบัเลขานกุารบรษิัท 
  บริษัท โฮลซิม จ ากดั (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

  ปี 2550 หลกัสตูรการบรหิารจดัการ ปี 2550 ส าหรบัผูบ้รหิาร  
บมจ.ปนูซีเมนตน์ครหลวง ณ เมอืงซูรคิ สวติเซอรแ์ลนด ์
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ชื่อ-สกุล  นายเกษม มาไกรเลศิ 
อาย ุ  48 ปี 
ต าแหน่ง  Head of Group Accounting, IR and Shared Services 
แต่งตั้งเม่ือ  1 กรกฎาคม 2561 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0.0006% 

(ถือโดยตรง 1,876 หุน้ ไม่มีถือโดยออ้มหรือบคุคลอื่นถือแทน) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงิน (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี: 

- บรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง 

  2561 - 2564 Head of Group Accounting, IR and 
Shared Services 

  2556 - 2556 Corporate Finance Department 
Manager 

  2554 - 2555 Business Analysis and Process 
Improvement Department Manager 

   
บริษัทอืน่ๆ 
บริษัท อติัลไทยวิศวกรรม จ ากัด (ธุรกิจวิศวกรรม) 

  2556 – 2560 ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
  บริษัท อติัลไทยวิศวกรรม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จ ากัด 

(ธุรกิจวิศวกรรม) 
  2560   กรรมการผูจ้ดัการ 



“เอกสารแนบ 1” 
 

 
 

  บริษัท ดอิาจิโอ โมเอท็ เฮนเนสซ่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (ธุรกจิ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล)์ 

  2553 - 2554                      ผูจ้ดัการฝ่ายเงินทนุเพื่อการพาณิชย ์
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2559 Directors Certification Program รุน่ท่ี 228 (DCP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“เอกสารแนบ 1” 
 

 
 

ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้ีอ  านาจควบคมุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามตารางดงันี ้
หมายเหต:ุ “/” = กรรมการบรษิัท      “//” = กรรมการบรหิาร “x” = ประธานกรรมการบรษิัท 

บริษัท =              บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน)   
            

บริษัทย่อย:  
1           

 
 
=              บรษิัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 
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=               บรษิัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(เทรดดิง้) จ ากดั 

2 =               บรษิัท คอนวดู จ ากดั 12 =               บรษิัท อินทรี อีโคไซเคิล ลงักา (ไพรเวท) จ ากดั 
3 = พี ที คอนวดู อินโดนีเซีย 13 =               บรษิัท มหาเวลี มารีน ซีเมนต ์(ไพรเวท) จ ากดั 
4 = บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร ์จ ากดั   
5 = บริษัท อินทรี ซุปเปอรบ์ล็อก จ ากดั บริษัทรว่ม ก. =               บรษิัท ลานนา รีซอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) 
6 = บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั การรว่มคา้ ข. =               บรษิัท ชิป มง อินทรีซีเมนต ์คอรป์อเรชั่น 
7 = บริษัท อินทรี ดีจิตอล จ ากดั   
8 =  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(บงัคลาเทศ) จ ากดั   
9 = บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(ลงักา) จ ากดั   

10 = บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั          

 

ช่ือผู้บริหาร บริษัท บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม 

การ
ร่วม
ค้า 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ก ข 

นายพอล ไฮนซ ์ 
ฮเูกน โทเบลอร ์

X              /  

นายวนัชยั        
โตสมบญุ 

/              X / 

นายเอเดน จอหน์ 
ไลนมั 

// X     X  X / X X    / 

นายศิวะ  
มหาสนัทนะ  

// /   //, X   /   / /   /  

นายมารก์  
อนาโตล ชมิดต ์

  / /    X /  /    /  

นายเบนจามิน    
วิลเลี่ยม พินนีย ์

  X X  X   /        


