
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ 

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
สรรหา พิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท จึงได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ และมีนโยบาย
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ความรู้
ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท างานประกอบการพิจารณาเพื่อก าหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ 
ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ท้ังนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)  กฎหมายอื่น และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนแต่ไม่เกิน 15 คน นอกจากน้ียังต้อง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด  
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 8  ท่าน ซึ่งมีจ านวนที่เหมาะสมกับสภาพการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
และกรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการท างานหรือเคยท างานในต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาค
ธุรกิจและภาครัฐ ส่วนด้านพื้นฐานการศึกษา มีกรรมการที่จบการศึกษาบริหารธุรกิจ ด้านบัญชี และเศรษฐศาสตร์ด้วย ซึ่งท าให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท ในปัจจุบันมีผู้มีคุณวุฒิประสบการณ์ความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ และ
ครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสมครบถ้วน 

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

การเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนและได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่ได้มีการก าหนดจ านวนกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายหรือแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอช่ือบุคคลที่ตนเองพิจารณา
แล้วเห็นว่าสมควรเป็นกรรมการ โดยสามารถเสนอช่ือผ่านช่องทางที่ระบุไว้บนเว็บไซต์บริษัท ล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ก่อน
การประชุมสามัญประจ าปี ซึ่งตามปกติจะเป็นช่วง 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
ที่คณะกรรมการก าหนดไว้ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพ้ืนฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ 
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานที่ดี และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะใช้บัตร
ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้ 

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(ข)   ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) ลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ตนลงคะแนนโดย

วิธีการเลือกตั้งจะเลือกเป็นรายบุคคลหรือหลายคนก็ได้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้ง
กรรมการให้ผู้หนึ่งผู้ใดมากน้อยต่างกันได้  

(ค)   บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับเลือกตั้งเป็นกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
    ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตราจ านวนหนึ่งในสาม  ถ้า

จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม  กรรมการที่จะต้องออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพน้ันให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอกจากการพ้น
ต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และศาลมีค าสั่งให้ออก 



การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

ในการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของการสรรหากรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่อ้างอิงจากนิยามของกรรมการอิสระของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ดังนี ้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระเป็นตามเกณฑ์เทียบเท่าที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  เว้นแต่จะพ้นจากลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง  รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืม การค้ า ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นท านองเดียวกัน ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าตอบแทนเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้  
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและ/หรือการเงินเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ
และก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทรวมถึงก ากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี
และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ 



กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เป็น
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน กล่าวคือเมื่อกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงจนมีจ านวนต่ ากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ครบจ านวนภายในระยะเวลาไม่
เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนน้อยกว่า 3 คน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัท 
ก าหนด และการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระติดต่อกันหลายวาระ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่
เป็นอิสระ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งฝ่าย
บริหารในระดับผู้อ านวยการใหญ่ เพื่อรับผิดชอบการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากคุณสมบั ติที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร และตามแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการใหญ่ โดย
กลั่นกรองจากผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท 
เข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของบริษัท ได้ ภายหลังกระบวนการการ
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม จะน าเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 


