
 

 

2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ 
 

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เพ่ือพิจารณาคัดเลือก
กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท 
จึงได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ โดยใช้ตาราง Board Skill Matrix 
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหาทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้
ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท างานประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนดตัวบุคคลที่มีความ
เหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่ เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินธุรกิจ
ของ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 10 ท่าน ซึ่งมีจ านวนที่เหมาะสม
กับสภาพการด าเนินธุรกิจของบริษัท และกรรมการทุกท่านล้วนแล้ว แล้วแต่มีประสบการณ์ในการ
ท างานหรือเคยท างานในต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาคธุรกิจและภาครัฐ  ส่วนด้าน
พ้ืนฐานการศึกษามีกรรมการที่จบการศึกษาบริหารธุรกิจ ด้านบัญชี และเศรษฐศาสตร์ด้วย  ซึ่งท าให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท ในปัจจุบันมีผู้มีคุณวุฒิประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจาก
หลากหลายอาชีพ และครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสมครบถ้วน 

 

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

การเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้ งเป็นกรรมการบริษัท  จะต้องผ่านกระบวนการสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยไม่ได้มีการ
ก าหนดจ านวนกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือแต่ละกลุ่ม  คณะกรรมการได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอชื่อบุคคลที่ตนเองพิจารณาแล้วเห็นว่า
สมควรเป็นกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อผ่านช่องทางที่ระบุไว้บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่
ก าหนดไว้ก่อนการประชุมสามัญประจ าปี ซึ่งตามปกติจะเป็นช่วง 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 
คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการที่คณะกรรมการก าหนดไว้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มี
พ้ืนฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์  มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ประวัติการท างานที่ดี และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะใช้บัตร
ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้ 

 

(ก)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(ข)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) ลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครรับ

เลือกตั้งที่ตนลงคะแนนโดยวิธีการเลือกตั้งจะเลือกเป็นรายบุคคลหรือหลายคนก็ได้  ผู้ถือ



 

 

หุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการให้ผู้หนึ่งผู้ใดมากน้อย
ต่างกันได ้ 

(ค)  บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการที่พึงมี หรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา
จ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปร
สภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง  กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอกจากการพ้น
ต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และศาลมีค าสั่งให้ออก 

 
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
 

ในการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการสรรหากรรมการบริษัทประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระที่อ้างอิงจากนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้เกณฑ์เทียบเท่ากับส านักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศ ตลท. และประกาศ คปภ. ดังนี้ 
 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 

  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดค านิยามของกรรมการอิสระเทียบเท่ากับเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือ



 

 

เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง  รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม การค้ า  ประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนท านองเดียวกัน ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของผู้
ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ
ส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติ
บุคคลอ่ืนซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่งแล้วกรรมการ

อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได ้

 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ 4. หรือ 6. ให้บริษัท
ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่า
ดังกล่าว เมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาแล้วว่า การแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่อิสระ และจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 

 



 

 

(1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(2) เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 

กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตามหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและ/หรือการเงินเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและก ากับดูแลการด าเนินงาน
ของบริษัทรวมถึงก ากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและ
การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด ารงต าแหน่ง
ใหม่ได้ กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะ
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน กล่าวคือเมื่อกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงจนมีจ านวนต่ ากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ครบ
จ านวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนน้อยกว่า 3 
คน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทุกท่านมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทก าหนด และการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระติดต่อกันหลายวาระ 
ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 

 
 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้
พิจารณาแต่งตั้งฝ่ายบริหารในระดับผู้อ านวยการใหญ่ เพ่ือรับผิดชอบการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร และตามแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

 

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการใหญ่ และผู้อ านวยการใหญ่ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้
มาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสองต าแหน่งแรกนับถัดจาก
ผู้อ านวยการใหญ่ โดยกลั่นกรองจากผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถ
บริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของบริษัทได้ ภายหลังกระบวนการการคัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสม จะน าเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป  
นอกจากนี้คณะกรรมสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดูแลเรื่องแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารอีก
ด้วย 


