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การสรรหา แต่ งตัง� กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

การสรรหา แตงตั้งกรรมการ และผูบริหารระดับสูง
บริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯ อยางไรก็ดีบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ โดยใหผูถือหุนใหญ
และ/หรือ ตัวแทนผูถือหุนรายใหญของแตละกลุม ผูทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวของ กรรมการ กรรมการอิสระ ของ
บริษัทฯ รวมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผูมีทักษะ
ประสบการณที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
กรรมการบริษัท
1. กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณ ที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มี
ความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติ
หนาที่ใหแกบริษัทฯ อยางเต็มที่
2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
ไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑการแสดงชื่อบุคคลใน
ระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย
3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปน
หุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทํา
เพื่อประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
4. กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดสวนเสียในสัญญา ที่บริษัทฯ ทําขึ้นไมวาโดยตรง
หรือโดยออม หรือถือหุน หุนกู เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
การเลือกและแตงตั้งกรรมการ
เปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ และกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุน มติที่ประชุมผูถอื หุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตาม
วิธีการดังนี้
1. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน ใหเปนผูรับผิดชอบจัดการ
กิจการทั้งปวงของบริษัทฯ และมีอํานาจหนาที่ดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ
ของบริษัทฯ มติที่ประชุมใหญผูถือหุน อีกทั้งมีอํานาจกระทําการใดๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ หรือที่
เกี่ยวของกับการดังกลาว ทั้งนี้กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ หรือไมก็ได
2. กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมี ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมด
ของบริษัทฯ จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด
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3. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
• ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
• ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ใน
กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
• บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผู
ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามโดย
อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใด
จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนงกรรมการผูออก
จากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัทฯ
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัดทราบดวยก็ได
6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต
วาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
วาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู
7. ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนง
เพื่อดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมี
คําสั่งเปนอยางอื่น
ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล คณะกรรมการที่พนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือ
นั ด ประชุ ม ไปยั ง ผู ถื อ หุ น ไม น อ ยกว า 14 วั น ก อ นวั น ประชุ ม และโฆษณาคํ า บอกกล า วนั ด ประชุ ม ใน
หนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน
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8. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน ถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยและตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ
โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน เพื่อใหผู
ถือหุนเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเขามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นต่ํา
สําหรับผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการลวงหนา โดยตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น (แล ว แต ก รณี ) เป น ผู แ ต ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระ เข า ร ว มใน
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมี
กรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของ
ผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เกี่ยวของ โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้
หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงได
เพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสว นรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขา
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
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4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวัน
ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอน
วันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย
จะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ
ผูบริหารระดับสูง
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะสรรหาผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง โดยคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู ความสามารถ และมี
ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
จะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ ไดรับมอบหมายใหเปนผูแตงตั้งบุคคลที่มี
ความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของบริษัทฯ บรรจุเขาเปนพนักงานในระดับตางๆ
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