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บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท  

กรรมการ  

หลักเกณฑ์และวธิ ีการสรรหากรรมการของบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีหน้าท่ีในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยท่ีครบ
กําหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมถงึการพิจารณาและกลัน่กรองรายช่ือผู้ ท่ีมีความเหมาะสมจากการเสนอช่ือโดยผู้
ถือหุ้นและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ หรือเพ่ือนําเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ต่อไป โดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีหน้าท่ีพิจารณาผู้ ท่ีมีคณุวฒิุท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานในอดีตท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท มีความเป็นผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้
มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไมด่า่งพร้อย และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจอยา่งมืออาชีพ 
ด้วยความซ่ือสตัย์ และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัตามกฎหมายและกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
 
การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มีหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

 
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน

รวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ท่ีมีอยูท่ัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผู้ เป็นประธานท่ีประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
อนึง่ กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท ใช้วิธีเดียวกนักบักระบวนการในการสรรหากรรมการ 
 
โดยท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือให้เลือกตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้
นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงัของคณะกรรมการของบริษัทแล้วว่ามีคณุสมบติัท่ีเหมาะสม
กบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีจํานวนเพียงพอตามหลกัเกณฑ์ 
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ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

ชื่อ  – นามสกุล นางลนิดา ลีสหะปัญญา   

อายุ 69 
ประเภทกรรมการ  กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการการลงทนุ 
จาํนวนปีท ี่เป็นกรรมการ  39 ปี  

(รวมระยะเวลาท่ีเป็นอยูแ่ละระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี ้42 ปี) 
การศึกษา ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี สาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตร
กรรมการ  
(สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย) 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  
Director Certificate Program รุ่น 78/2006 
Director Accreditation Program รุ่น 173/2020 

ประสบการณ์การทาํงาน  กรรมการผู้จดัการ บมจ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 
การดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ /ผู้บริหารใน
กิจการอื่น 

 

ตําแหนง่ในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

ไมมี่ 

ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ี
ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน 

ไมมี่ 

ตาํแหน่งในกิจการอื่นท ี่
อาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท  

ไมมี่ 

การถือหุ้นในบริษัท จํานวน 57,000 หุ้น คิดเป็น 0.0072% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
(สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รวมหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั และรวมการถือ
หุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดีอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซ ึ่งได้ทาํโดยทุจริต 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท (7/7) 
คณะกรรมการการลงทนุ (3/3) 

 



 

AGM 2564 (inv)  35 

เอกสารหมายเลข  4 
กรรมการอสิระ 
นิยามของกรรมการอสิระ 

“กรรมการอสิระ” หมายถงึ กรรมการท่ีมีคณุสมบติัดงันี ้(ซึง่มีความเคร่งครัดเทา่กบัหรือเข้มกวา่ข้อกําหนดขัน้ต่ําของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
 
- ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท (ปัจจบุนัและสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่
สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับเสนอช่ือเป็น
กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคมุของบริษัท (ปัจจบุนัและสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) โดยรายละเอียดตามข้อกําหนดของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่(ปัจจบุนัและสองปีก่อน
ได้รับการแตง่ตัง้) 

- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ
คา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้น
แตจ่ะได้รับการผอ่นผนัข้อห้ามการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย (ปัจจบุนั
และสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบั
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

- ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

- ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ชื่อ  – นามสกุล นายปริญญ์ จริาธ ิวัฒน์  

อายุ 58 ปี 

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีท ี่เป็นกรรมการ  9 ปี 
(รวมระยะเวลาท่ีเป็นอยูแ่ละระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี ้12 ปี) 

เหตุผลที่เสนอเลือกตัง้
ให้เป็นกรรมการอสิระ
ต่อไป 

เป็นบคุคลท่ีมีความเช่ียวชาญมานาน และไมส่ามารถหาทา่นอ่ืนแทนได้ 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ (การบญัชี) Skidmore College, นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ  

(สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย) 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
Director Certification Program 2/2543ก 
Director Accreditation Program 35/2548ก 
Audit Committee Program 6/2548ก 
The Role of Chairman รุ่น11/2548 
Capital Market Academy, รุ่น 1/2548 
Chief Financial Officer (CFO) รุ่น 2549 
Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2550 
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 1/2550ก 
Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่น 7/2552 
Monitoring Fruad Risk Management รุ่น 1/2552 
Advance Audit Committee รุ่น 1/2552 
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่น 20/2561 
Advance Audit Committee รุ่น 39/2564 

ประสบการณ์การทาํงาน  2549 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท โรบินสนั จํากดั (มหาชน)  
2546 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
2545 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 
2539 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
2537 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ  – นามสกุล นายปริญญ์ จริาธ ิวัฒน์  

การดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ /ผู้บริหารใน
กิจการอื่น 

 

ตําแหนง่ในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

กรรมการบริหาร บริษัท โรบินสนั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ี
ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน 

กรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 
กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

ตาํแหน่งในกิจการอื่นท ี่
อาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท  

ไมมี่ 

การถือหุ้นในบริษัท จํานวน 18,750 หุ้น คิดเป็น 0.0024% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
(สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รวมหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั และรวมการถือ
หุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดีอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซ ึ่งได้ทาํโดยทุจริต 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท (7/7) 
คณะกรรมตรวจสอบ (4/4) 
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เอกสารหมายเลข  4 

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ชื่อ  – นามสกุล นายมาร์ค เอลเลียต แชทเทน  

อายุ 72 ปี 

ประเภทกรรมการ  - 

จาํนวนปีท ี่เป็นกรรมการ  รวมระยะเวลาท่ีเป็นอยูแ่ละระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี ้3 ปี 

การศึกษา Forest Hills High School นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
CCNY นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
Bernard Baruch School of Business นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
Lee Strasberg Theatre and Film Institute นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
Julliard School of Music นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ  

- 

ประสบการณ์การทาํงาน  2522 – 2533 กรรมการและผู้ ก่อตัง้ เมสซเูรีย ลมิิเตด็ ฮ่องกง 
2534 - 2540 กรรมการและผู้ ก่อตัง้ แฟชัน่ เอเชีย ลิมิเตด็ ฮ่องกง 
2540 – 2544 กรรมการและผู้ ก่อตัง้ แอล.เอ. มาร์แชล อิงค์ 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการและผู้ ร่วมก่อตัง้ ทีทีไอ โกลบอล รีซอสเซส อิงค์ 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการและผู้ ร่วมก่อตัง้ ทีทีไอ โกลบอล รีซอสเซส แชงไฮ นิตแวร์ โค แอลทีดี 
2559 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษัท เชน ไวล์ดิง้ กอล์ฟ จํากดั 
2563 - ปัจจบุนั หุ้นสว่นผู้ ก่อตัง้ และท่ีปรึกษา ฟาร์อีสท์ แคปปิตอล ลิมิเตด็ ฮ่องกง 

การดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ /ผู้บริหารใน
กิจการอื่น 

 

ตําแหนง่ในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

ไมมี่ 

ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ี
ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน 

กรรมการ ทีทีไอ โกลบอล รีซอสเซส อิงค์ 
กรรมการ ทีทีไอ โกลบอล รีซอสเซส แชงไฮ นิตแวร์ โค แอลทีดี 

ตาํแหน่งในกิจการอื่นท ี่
อาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท  

ไมมี่ 



 

AGM 2564 (inv)  39 

ชื่อ  – นามสกุล นายมาร์ค เอลเลียต แชทเทน  

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ (สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รวมหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั และรวมการ
ถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดีอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซ ึ่งได้ทาํโดยทุจริต 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุม - 
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เอกสารหมายเลข  4 

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ชื่อ  – นามสกุล นายชานนท์ โสภณพนิช  

อายุ 27 ปี 

ประเภทกรรมการ  - 

จาํนวนปีท ี่เป็นกรรมการบริษัท  รวมระยะเวลาท่ีเป็นอยูแ่ละระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหน่ง 
จนครบวาระนี ้3 ปี 

การศกึษา วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการวิจยัดําเนินงาน มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย นิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  - 
ประสบการณ์การทาํงาน 2564 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายสนิเช่ือ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

2561 - 2563  ผู้ เช่ียวชาญ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซิตี ้เรียลตี ้จํากดั 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สยามยามาฮ่ามอเตอร์โรโบทิคส์ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ /ผู้บริหารในกจิการ
อื่น  

 

ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี่ 
ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไมใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

กรรมการ บริษัท ซิตี ้เรียลตี ้จํากดั 
กรรมการ บริษัท สยามยามาฮ่ามอเตอร์โรโบทิคส์ จํากดั 

ตาํแหน่งในกจิการอื่นท ี่อาจทาํ
ให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท  

ไมมี่ 

การถือหุ้นในบริษัท  จํานวน 400,000 หุ้น คิดเป็น 0.0503% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
(สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รวมหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั และรวม
การถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดีอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ ึ่งได้
ทาํโดยทุจริต 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุม - 




