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บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหแ้ตง่ต ัง้เขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษิทั 

 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการของบรษิทั 
 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมหีนา้ทีใ่นการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยทีค่รบ
กําหนดออกตามวาระหรอืกรณีอืน่ๆ รวมถงึการพจิารณาและกลั่นกรองรายชือ่ผูท้ีม่คีวามเหมาะสมจากการเสนอชือ่โดยผู ้
ถอืหุน้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ หรอืเพือ่นําเสนอผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ต่อไป 
โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มหีนา้ทีพ่จิารณาผูท้ีม่คีุณวฒุทิีเ่หมาะสม โดยพจิารณาจากความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานในอดตีทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท มคีวามเป็นผูนํ้า วสิยัทัศนก์วา้งไกล เป็น
ผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรม มปีระวัตกิารทํางานที่โปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย และมคีวามเป็นอสิระในการตัดสนิใจอย่างมือ
อาชพี ดว้ยความซือ่สตัย ์และเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัติามกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท 

การเลอืกตัง้กรรมการของบรษัิทโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี ้

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

2. ในการเลอืกกรรมการ อาจใชว้ธิเีสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรอืคราวละหลายคน
รวมกันเป็นคณะ ตามแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมตแิต่ละครัง้ผูถ้อืหุน้ตอ้งออกเสยีงดว้ย
คะแนนทีม่อียูท่ัง้หมด จะแบง่คะแนนเสยีงแกค่นใด หรอืคณะใดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

3. การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก หากมีคะแนนเสยีงเท่ากัน ใหผู้เ้ป็นประธานที่
ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

อนึ่ง กระบวนการในการสรรหากรรมการอสิระของบรษัิท ใชว้ธิเีดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

โดยบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ในครัง้นี้ไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการของบรษัิทแลว้วา่มคีณุสมบัตทิี่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกจิของบรษัิท ซึง่ไม่มีผูถ้ ือหุน้ท่านใดเสนอชือ่บุคคลเพื่อใหแ้ต่งตัง้เขา้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบรษัิท 
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ขอ้มลูบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหแ้ตง่ต ัง้เขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษิทั 
 

ชือ่ – นามสกลุ นางลนิดา ลสีหะปญัญา 

อาย ุ 66 ปี  

ประเภทกรรมการ - กรรมการผูจั้ดการ 
- ประธานกรรมการการลงทนุ 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 36 ปี  

การศกึษา - ปรญิญาโทสาขาการเงนิ University of Illinois สหรัฐอเมรกิา 
- ปรญิญาตรสีาขาการเงนิ University of Illinois สหรัฐอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ประกาศนยีบัตรหลกัสตูร Director Certification Program  รุน่ 78/2006 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน กรรมการผูจั้ดการ บมจ. โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์

การดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

– ตําแหน่งในบรษัิท 
จดทะเบยีนอืน่ 

ไมม่ ี

– ตําแหน่งในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช่
บรษัิทจดทะเบยีน 

ไมม่ ี

ตาํแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้
เกดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนต์อ่บรษิทั 

ไมม่ ี

การถอืหุน้ในบรษิทั จํานวน 57,000 หุน้ คดิเป็น 0.08% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
(สดัสว่นการถอืหุน้ ณ วันที ่29 ธันวาคม 2560 รวมหุน้บรุมิสทิธแิละหุน้สามัญ และรวมการ
ถอืหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ) 

ขอ้พพิาททางกฎหมายคดอีาญา
ทีเ่ก ีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดท้าํโดย
ทจุรติ 

ไมม่ ี

การเขา้รว่มประชุม คณะกรรมการบรษัิท (6/6) 
คณะกรรมการการลงทนุ (3/3)  
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กรรมการอสิระ 

 

นยิามของกรรมการอสิระ 

“กรรมการอสิระ” (นยิามนีม้คีวามเขม้ขน้เทา่กบัหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย) หมายถงึ กรรมการทีม่คีณุสมบตัดิงันี ้

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระของบรษิทัมดีงัตอ่ไปนี ้

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผู ้
ถอืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท โดยใหนั้บรวมหุน้ทีถ่อืโดย ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา หรอืผูม้อํีานาจควบคมุ
ของบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุ
ของบรษัิท (ปัจจบุนัและสองปีกอ่นไดรั้บการแตง่ตัง้) 

3. ไม่มีความสัมพันธท์างสายโลหติหรอืการจดทะเบยีนในลักษณะที่เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กับผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรั้บเสนอชือ่เป็น
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้ีอํานาจ
ควบคุมของบรษัิท ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถ้อื
หุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผู ้
ถอืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท (ปัจจบุนัและสองปีกอ่นไดรั้บการแตง่ตัง้) โดยรายละเอยีดตาม
ขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5. ไม่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของ
บรษัิท และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของสํานักงานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีอง
บรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่(ปัจจุบัน
และสองปีกอ่นไดรั้บการแตง่ตัง้) 

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่
ไดรั้บคา่บรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผู ้
มอํีานาจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี
นัน้ดว้ย (ปัจจบุนัและสองปีกอ่นไดรั้บการแตง่ตัง้) 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดรั้บแต่งตัง้ขึน้เป็นตัวแทนของกรรมการบรษัิท ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซึง่เป็น
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย หรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รับ
เงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึง่ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ซึง่ประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีทํ่าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดําเนนิงานของบรษัิท 
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คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้วา่บคุคลทีจ่ะเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอสิระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขอ้มลูบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหแ้ตง่ต ัง้เขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอสิระแทนผูท้ ีอ่อกตามวาระ 

 

ชือ่ – นามสกลุ นายสรดษิ วญิญรตัน ์ 

อาย ุ 78 ปี  

ประเภทกรรมการ - กรรมการอสิระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 35 ปี  

การศกึษา การบรหิารธนาคาร City of London College of Banking ลอนดอน สหรัชอาณาจักร 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ประกาศนยีบัตรหลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ CP/2005 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 2553 - 2558 กรรมการอสิระ บมจ. ดสุติธานี 
2525 - 2544 รองประธานกรรมการ กลุม่โรงแรมแลนดม์ารค์ 
2500 - 2533 ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญ ่บมจ. ธนาคารกรงุเทพ 

การดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

– ตําแหน่งในบรษัิท 
จดทะเบยีนอืน่ 

2553 - 2558 กรรมการอสิระ บมจ. ดสุติธานี 
2500 - 2533 ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญ ่บมจ. ธนาคารกรงุเทพ 

– ตําแหน่งในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช่
บรษัิทจดทะเบยีน 

2525 - 2544 รองประธานกรรมการ กลุม่โรงแรมแลนดม์ารค์ 

ตาํแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้
เกดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนต์อ่บรษิทั 

ไมม่ ี

การถอืหุน้ในบรษิทั ไมม่ ี(สดัสว่นการถอืหุน้ ณ วันที ่29 ธันวาคม 2560 รวมหุน้บรุมิสทิธแิละหุน้สามัญ และรวม
การถอืหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ) 

ขอ้พพิาททางกฎหมายคดอีาญา
ทีเ่ก ีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดท้าํโดย
ทจุรติ 

ไมม่ ี

การเขา้รว่มประชุม คณะกรรมการบรษัิท (5/6) 
คณะกรรมการตรวจสอบ (3/4)  
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ชือ่ – นามสกลุ นายปรญิญ ์จริาธวิฒัน ์ 

อาย ุ 55 ปี  

ประเภทกรรมการ - กรรมการผูจั้ดการ 
- กรรมการตรวจสอบ 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 6 ปี  

การศกึษา - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตรสีาขาวทิยาศาสตร ์(การบญัช)ี Skidmore College, New York, USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ – ประกาศนยีบัตรหลกัสตูร Director Certification Program รุน่ 2/2543 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

– ประกาศนยีบัตรหลกัสตูร Director Accreditation Program 35/2548 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

– ประกาศนยีบัตรหลกัสตูร Audit Committee Program 6/2548 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 

– ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร The Role of Chairman 11/2548 

– ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Capital Market Academy 1/2548 

– ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 2550 

– ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and 
Risk Management 1/2550 

– ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Monitoring of the Quality of Financial Reporting 
2552 

– ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Monitoring Fruad Risk Management 2552 

– ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Advance Audit Committee Program 1/2552 

ประสบการณ์การทาํงาน 2552 – 2554 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. หลักทรัพยบ์ัวหลวง (ออกจาก
ตลาดแลว้) 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บมจ. หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั 
2547 – ปัจจบุนั ทีป่รกึษาตลาดหลกัทรัพยใ์หม ่(MAI) 
2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจ และกรรมการ บมจ.หลกัทรัพย ์บวัหลวง (ออก

จากตลาดแลว้) 
2546 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ.โรงแรม เซน็ทรัล พลาซา 
2545 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ.กลุม่เซน็ทรัล 
2542 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. มาลสีามพราน 
2540 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล 
2539 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ 
2537 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ.เซน็ทรัลพัฒนา 
2536 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เซ็นทรัลเรยีลตี ้เซอรว์สิ 

การดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

– ตําแหน่งในบรษัิท 
จดทะเบยีนอืน่ 

กรรมการบรหิาร บมจ. หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั 
กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ.โรงแรม เซน็ทรัล พลาซา 
กรรมการ บมจ. มาลสีามพราน 
กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ.เซน็ทรัลพัฒนา 

– ตําแหน่งในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช่
บรษัิทจดทะเบยีน 

ประธานกรรมการตรวจ และกรรมการ บมจ.หลกัทรัพย ์บวัหลวง (ออกจากตลาดแลว้) 
กรรมการบรหิาร บจ.กลุม่เซน็ทรัล 
กรรมการ บจ. หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล 
กรรมการบรหิาร บจ. เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ 
กรรมการ บจ. เซ็นทรัลเรยีลตี ้เซอรว์สิ 
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ตาํแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้
เกดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนต์อ่บรษิทั 

ไมม่ ี

การถอืหุน้ในบรษิทั จํานวน 18,750 หุน้ คดิเป็น 0.03% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
(สดัสว่นการถอืหุน้ ณ วันที ่29 ธันวาคม 2560 รวมหุน้บรุมิสทิธแิละหุน้สามัญ และรวมการ
ถอืหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ) 

ขอ้พพิาททางกฎหมายคดอีาญา
ทีเ่ก ีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดท้าํโดย
ทจุรติ 

ไมม่ ี

การเขา้รว่มประชุม คณะกรรมการบรษัิท (6/6) 
คณะกรรมการตรวจสอบ (4/4)  

 


