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หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ / กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก กลั่นกรอง และคดัสรรบคุคลที่มี

คณุสมบตัิครบถว้นเหมาะสม มีความรูค้วามเช่ียวชาญและประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท มี

ความเขา้ใจธุรกิจเป็นอย่างดี อีกทัง้ใช ้Board Skill Matrix เป็นส่วนประกอบในการพิจารณา และมอบหมายใหบ้ริษัทที่

ปรกึษาดา้นการสรรหา ท าการคดัเลือกคณุสมบตัิของผูท้รงคณุวตุิทัง้ในและต่างประเทศ ตามคณุสมบตัิที่คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูก้  าหนดและสมัภาษณแ์ละคดัเลือกอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจ

ว่าผูท้รงคุณวุฒินัน้มีความรู ้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทอีกทั้งมี

คุณสมบตัิตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ี

การแกไ้ขเพิ่มเติม) แลว้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลั่นกรองอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัเป็น

รายบคุคล เพื่อใหไ้ดบ้คุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้น เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และเสนอความเห็นต่อผูถื้อ

หุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นรายบคุคล พรอ้มขอ้มลูของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการ

ตดัสนิใจ  

กรณีเป็นการแต่งตัง้กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะน าคณุสมบตัิกรรมการอิสระของ

บริษัท ซึ่งเป็นไปตาม ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ส านกังานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

กรรมการแตล่ะรายตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้เกินกึ่งหนึ่งของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

อนึง่คณะกรรมการบรษัิทไดใ้หส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึง วนัท่ี 17 มกราคม 2565 บรษัิทได้

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 29 นี ้

แตจ่นพน้ระยะเวลาดงักลา่วไมป่รากฏวา่มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยรายใดเสนอบคุคลเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  
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ข้อมูลประวัติของผูไ้ด้รับการเสนอช่ือเพือ่กลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระ  

1) ช่ือ                                 นายชรนิทร ์สจัจญาณ            
อายุ     56 ปี 

ประเภทของกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้  กรรมการอสิระ  
ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการอสิระ  
     กรรมการตรวจสอบ  
     ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
วุฒกิารศกึษา  ปรญิญาตร:ี  นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประกาศนียบตัร: ประกาศนียบตัรกฎหมายธรุกิจมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาโท:            -    หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (ส าหรบัผูบ้รหิาร) สถาบนับณัฑิต    
               บรหิารธรุกิจศศินทร ์แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- นิติศาสตรมหาบณัฑิต (นกัเรยีนทนุในโครงการ Fulbright Scholarship) 
มหาวิทยาลยัคอรเ์นล สหรฐัอเมรกิา 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  5 ปี 11 เดือน (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2559) 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2564  การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 6/6 

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 11/11 
     การประชมุคณะกรรมการธรรมาภบิาล จ านวน 2/2 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั  ไม่มี (รอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีมี่สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณท์ างาน 5 ปี ย้อนหลงั 
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน (ปัจจุบนัไม่มีการด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย) 
มี.ค. 2564 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน)/ ผลิต

และจ าหน่ายปนูซเีมนตแ์ละวสัดกุอ่สรา้ง เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั         กรรมการธรรมาภิบาล 
เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
พ.ค. 2560 –พ.ค. 2561    กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง  

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ๆ จ านวน 3 บริษัท) 
2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการ บรษัิท ท่ีแห่งนี ้จ  ากดั/ ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์
2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการ บรษัิท คราฟตแ์บรนดช์ิฟ จ ากดั/ บรกิารออกแบบ

แบรนดส์ินคา้ 
2554 - ปัจจบุนั หุน้ส่วนผูจ้ดัการ บรษัิท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั/ บรกิาร

ทางกฎหมาย  
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2) ชื่อ     ดร. สภุคั ศวิะรกัษ์ 
อายุ     65 ปี 

ประเภทของกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง  กรรมการ  
ต าแหน่งปัจจุบัน    กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาล  
วุฒกิารศกึษา  ปรญิญาตรี :  เศรษฐศาสตร ์และวรรณคดีภาษาองักฤษ    
     Georgetown University สหรฐัอเมรกิา 
   ปรญิญาโท :  ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts สหรฐัอเมรกิา 
   ปรญิญาเอก: เศรษฐศาสตร ์University of Pennsylvania สหรฐัอเมรกิา 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  1 ปี (รบัต  าแหน่งเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2564) 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2564  การประชมุคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 4/4 
     การประชมุคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ านวน 1/1 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  ไม่มี (รอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนกั์บบริษัท ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณท์ างาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยจ านวน 4 บริษัท)  
มี.ค. 2564 – ปัจจุบนั กรรมการธรรมาภิบาล บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 

ผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนตแ์ละวสัดกุ่อสรา้ง มี.ค. 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบรหิารความเส่ียง 
บรษิัท พรูเดน็เชียล ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)/ประกนัชีวติ 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)/ใหบ้รกิารทาง
การแพทย ์

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท สมิตเิวช จ ากดั (มหาชน)/ใหบ้รกิารทางการแพทย ์
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรหิารความ

เส่ียงและก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

บรษิัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)/เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 1 บริษัท) 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง 

และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน  
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการประจ าประเทศไทย กลุ่มบรษิัท จารด์ีน แมธทีสนั/กลุ่มบรษิัท (ท่ีปรกึษาทางธุรกิจ) 
2559 – 2561 กรรมการ อนกุรรมการตรวจสอบ และอนกุรรมการ

บรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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3) ช่ือ     นายศิวะ มหาสนัทนะ 
อายุ     60 ปี 
ประเภทของกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้  กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

วุฒกิารศกึษา  ปรญิญาตร ี:  วิศวกรรมเครือ่งกล จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปรญิญาโท :  บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงินและการลงทนุ (นกัเรยีนดีเด่น)  
มหาวิทยาลยั จอรช์ วอชิงตนั สหรฐัอเมรกิา 

ประกาศนียบตัร: หลกัสตูรการบรหิารการจดัการขัน้สงู ฮารว์ารด์ บซิเินส สคลู สหรฐัอเมรกิา 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  6 ปี (รบัต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2559) 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2564  การประชมุคณะกรรมการบรษัิท จ านวน 6/6 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั  216,926  หุน้ (รอ้ยละ 0.0728 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีมี่สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับ
บริษัท 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณท์ างาน 5 ปี ย้อนหลงั 
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทยจ านวน 1 บริษัท)  
มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั สมาชิกคณะเจา้หนา้ท่ีบรหิาร

กลุ่ม 
บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 
ผลิตและจ าหน่ายปนูซเีมนตแ์ละวสัดกุ่อสรา้ง 

เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

2559 - ปัจจบุนั   กรรมการ บรษัิท ลานนา รซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน)/ผลติและจ าหน่าย
ถ่านหิน 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ๆ จ านวน 4 บริษัท) 
พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการ  

และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
บรษัิท สยามซติี ้พาวเวอร ์จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ผลิตไฟฟ้าจากลม
รอ้นทิง้ 

มี.ค. 2559 – ม.ีค. 2560      ประธานกรรมการ 
เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั         กรรมการ บรษัิท สยาม ซติี ้ซเีมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ผลิต

ปนูซเีมนต ์(จดทะเบยีนในประเทศเวียดนาม) 
มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั          กรรมการ บรษัิท สยาม ซติี ้ซเีมนต ์เทรดดิง้ จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ขาย

ปนูซเีมนตแ์ละวตัถดุิบผลติปนูซเีมนต ์
ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั          กรรมการ บรษัิท นครหลวงคอนกรตี จ ากดั (บรษัิทย่อย)/คอนกรตี

ผสมเสรจ็และหินทราย ก.พ. 2558 – ก.ค. 2560      ประธานกรรมการ 
มี.ค. 2559 – ปัจจบุนั          กรรมการ บรษัิท อินทร ีดิจิตอล จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ใหบ้รกิารดา้นเทคนิค

การจดัการและพฒันาระบบขอ้มลู 
ก.ย. 2562 – พ.ย. 2564         ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษัิท ปนูซเีมนต ์ตราลกูโลก จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ผลิต

ปนูซเีมนต ์พ.ค. 2559 – พ.ย. 2564                 ประธานกรรมการ 
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ก.พ. 2558 – ก.พ. 2563          นายกสมาคม สมาคมอตุสาหกรรมปนูซเีมนตไ์ทย 
มี.ค. 2559 – เม.ย. 2563          ประธานกรรมการ บรษัิท อินทร ีซปุเปอรบ์ล๊อก จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ผลิตภณัฑ์

คอนกรตีมวลเบา 
ก.พ. 2558 – เม.ย. 2563          ประธานกรรมการ บรษัิท คอนวดู จ ากดั (บรษัิทยอ่ย)/ผลิตและจ าหน่ายวสัดุ

ตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม 
เม.ย. 2558 – เม.ย. 2563     President Commissioner บรษัิท พีที คอนวดู อินโดนีเซยี จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ผลิตและ

จ าหน่ายวสัดตุกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม (จด
ทะเบยีนในประเทศอินโดนีเซยี) 

พ.ค. 2559 - พ.ค. 2562      กรรมการ บรษัิท สยาม ซติี ้ซเีมนต ์(บงักลาเทศ) จ ากดั (บรษัิทยอ่ย)/ผลิต
ปนูซเีมนต ์(จดทะเบยีนในประเทศบงักลาเทศ) 

มี.ค. 2559 – พ.ค. 2562     ประธานกรรมการ บรษัิท อินทร ีอีโคไซเคลิ จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ก าจดักาก
อตุสาหกรรมและจ าหน่ายเชือ้เพลงิและวสัดทุดแทนและบรกิาร
ท าความสะอาดส าหรบัอตุสาหกรรม 

ส.ค. 2559 – พ.ค. 2562      กรรมการ บรษัิท สยาม ซติี ้ซเีมนต ์(ลงักา) จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ผลิต
ปนูซเีมนต ์(จดทะเบยีนในประเทศศรลีงักา) 

 

 




