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การสรรหา แตงตั้งกรรมการ และผูบริหารระดับสูง 
 

 บริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทฯ  อยางไรก็ดีบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ โดยใหผูถือหุนใหญ 

และ/หรือ ตัวแทนผูถือหุนรายใหญของแตละกลุม   ผูทรงคุณวุฒิตามสายงานท่ีเกี่ยวของ  กรรมการ  กรรมการอิสระ ของ

บริษัทฯ รวมกันเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ประสบการณ  ศักยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผูมีทักษะ 

ประสบการณท่ีมีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

กรรมการบริษัท 

1. กรรมการตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณ ท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มี

ความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติ

หนาท่ีใหแกบริษัทฯ อยางเต็มท่ี 

2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะ

ไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคลท่ีมีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของ

บริษัทฯ ท่ีออกหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑการแสดงชื่อบุคคลใน

ระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  ท่ีออกหลักทรัพย 

3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปน

หุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทํา

เพ่ือประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอ่ืน เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

4. กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดสวนเสียในสัญญา ท่ีบริษัทฯ ทําขึ้นไมวาโดยตรง

หรือโดยออม หรือถือหุน หุนกู เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

 การเลือกและแตงตั้งกรรมการ 

เปนไปตามวิธีการท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ และกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผู

ถือหุน มติท่ีประชุมผูถอืหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตาม

วิธีการดังน้ี 

1. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน ใหเปนผูรับผิดชอบจัดการ

กิจการท้ังปวงของบริษัทฯ และมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ

ของบริษัทฯ มติท่ีประชุมใหญผูถือหุน อีกท้ังมีอํานาจกระทําการใดๆ ตามท่ีระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ หรือท่ี

เกี่ยวของกับการดังกลาว ท้ังน้ีกรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ หรือไมก็ได 

2. กรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมี ถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร และกรรมการท้ังหมด

ของบริษัทฯ จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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3. ท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี  

• ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ 

• ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ใน

กรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

• บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผู

ออกเสียงชี้ขาด    

4. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสามโดย

อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม 

 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใด

จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ัน เปนผูออกจากตําแหนงกรรมการผูออก

จากตําแหนงไปน้ันอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ  การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไป

ถึงบริษัทฯ 

 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจํากัดทราบดวยก็ได 

6. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต

วาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทา

วาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ี

ยังเหลืออยู 

7. ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนง 

เพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตอไปเพียงเทาท่ีจําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาท่ี เวนแตศาลจะมี

คําส่ังเปนอยางอ่ืน  

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําส่ังศาล คณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการ

ประชุมผูถือหุนเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือ

นัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน 
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8. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน ถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไม

นอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

9. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยและตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯ กําหนด  เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ  

โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน  เพ่ือใหผู

ถือหุนเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเขามายังบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นต่ํา

สําหรับผูถือหุนท่ีมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการลวงหนา โดยตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวน

สิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ 

กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้ งกรรมการอิสระ เขารวมใน

คณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี บริษัทฯ มีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ และมี

กรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจํานวนท้ังส้ิน 4 ทาน   

 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ  โดยคุณสมบัติของ

ผูท่ีจะมาทําหนาท่ีเปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ี

เกี่ยวของ โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความ

เหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกัน เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไป ท้ังน้ี 

หากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระท่ีมี

คุณสมบัติตามท่ีกําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงได

เพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

 ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขา

ดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา  คู

สมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล

ท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
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4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 

รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจาก

การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ

บัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวัน

ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน

ของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอน

วันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

7.  ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ

หุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน  

ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ท้ังน้ี กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 คร้ัง  โดย

จะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ ส้ินป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

(แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ 

ผูบริหารระดับสูง 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรรหาผูบริหารระดับสูงโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู  ความสามารถ และมี

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และ

จะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและ

กรรมการผูจัดการ   ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ ไดรับมอบหมายใหเปนผูแตงตั้งบุคคลท่ีมี

ความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของบริษัทฯ บรรจุเขาเปนพนักงานในระดับตางๆ  
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