
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 3 หนา้ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ และนิยามคุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ 
1. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด เช่น พ.ร.บ.บริษทัมหาชน

จ ากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. มีความหลากหลายทั้งดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้นท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทัฯ ตลอดจนเพศและอาย ุ 
3. มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้

ความสามารถ ปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้
4. พิจารณาจ านวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่าง

นอ้ย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
และมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบ
ถ่วงดุลการท างานของคณะกรรมการ การด าเนินงานของผูบ้ริหาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั  

5. การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ท่ีอาจมีกบับริษทัฯ 

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ 
1. บริษทัฯ เปิดโอกาสในการให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้

รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ ก่อนวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 โดยรายละเอียดเป็นไปตามหวัขอ้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั
อยา่งเป็นธรรม 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีคดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ 
ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูเ้สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมติั การลงมติเลือกตั้งกรรมการ ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 
(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดั
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ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็น
ประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

นิยามคุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ซ่ึงเขม้งวดกว่า
ขอ้ก าหนด ขั้นต ่าท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดในเร่ืองการถือหุน้ตามขอ้ 1โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่  
2 ปี ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของ
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่าย
หน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ี
มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้ นด้วย  เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ
ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
10. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี  

กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 10 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจใน
การด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้ 4 หรือขอ้ 6 คณะกรรมการบริษทัฯ 
อาจพิจารณาผอ่นผนัใหไ้ดห้ากเห็นวา่การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและ
การให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นใน
วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดงักล่าวแลว้  
(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติั

ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
(ข) เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัฯ ในการเสนอใหมี้การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ

อิสระ 


