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นโยบายการสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารสู งสุ ด
1. การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

1) กรณี สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อให้การสรรหาและ แต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ดาเนิ นไปอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่ งใส เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการเมื่ อตาแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั ฯ ว่างลง หรื อกรรมการถึงกาหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่สรร
หา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ โดยพิจารณา ดังนี้
- จากการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้น เสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการ
- คุ ณสมบัติข องผูท้ ี่ ถูก เสนอชื่ อให้เ ข้าด ารงตาแหน่ งกรรมการ จะต้องมี คุ ณสมบัติส อดคล้อ งตาม
กฎหมาย และข้อกาหนดที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษ ทั ฯ
รวมถึง หลักการกับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ ด้วย
- พิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
- ให้ความสาคัญต่อผูท้ ี่ มีประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านที่หลากหลาย เช่น ด้านของธุรกิจ
กฎหมาย การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการบริ หารจัดการ เป็ นต้น ซึ่ งคณะกรรมการยังขาดอยู่ โดย
พิจารณาทักษะและความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อธุ รกิ จของบริ ษทั ก่ อน
เป็ นล าดับ แรก โดยไม่ จ ากัด หรื อ แบ่ ง แยก เพศ และเชื้ อ ชาติ หรื อ ความแตกต่ า งใดๆ เพื่ อ ให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็ นประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ
- กรณี เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ให้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมา การให้ขอ้ เสนอแนะ
และแนวความคิดที่เป็ นประโยชน์ การอุ ทิศเวลาให้กบั องค์กร และการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของ
กรรมการท่านดังกล่าว
- พิจารณาการมีส่วนได้เสี ยและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของผูท้ ี่ได้รับการ
เสนอชื่อมายังบริ ษทั ฯ
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2) กรณี สรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ
ในการคัดเลื อกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิ สระนั้น นอกจากจะพิจารณาตามขั้นตอนการสรรหาและ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว จะต้องพิจารณาจานวนกรรมการอิสระ และพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นๆ
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
- พิจารณาข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เช่น

เรื่ อง สัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริ ษทั
- พิจารณาตามนิ ยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระตามที่กาหนดไว้ใน
คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์บริ ษทั ฯ
2. การสรรหาและแต่ งตั้งผู้บริหารสู งสุ ดของบริษัท (กรรมการผู้จัดการ)

การสรรหากรรมการผูจ้ ดั การแทนตาแหน่งที่วา่ งลง คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณา ดังนี้
- ความรู ้ ความสามารถในการดาเนิ นธุ รกิจ เป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้าน
ต่างๆ ที่มีความจาเป็ นอย่างยิง่ และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ
- ประสบการณ์ในการเป็ นผูน้ าขององค์กร มีภาวะความเป็ นผูน้ าสู ง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
- พิจารณาเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แผนการสื บทอดตาแหน่ ง
บริ ษ ทั ฯ มี แผนการคัดเลื อกบุ ค ลากรที่ จะเข้ามารั บผิดชอบในตาแหน่ งงานที่ สาคัญทุกระดับ ให้เป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและโปร่ งใส เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้ผบู ้ ริ หารทีี ่มีความเป็ นมืออาชีพ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็ น
ผูจ้ ดั ทาแผนสื บทอดตาแหน่ ง กรรมการผูจ้ ดั การ (Managing Director) และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เมื่อตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การว่างลง หรื อผูอ้ ยู่ในตาแหน่งไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ บริ ษทั ฯ จะมีระบบการให้ผบู ้ ริ หารในระดับใกล้เคียง หรื อระดับรองเป็ นผูร้ ักษาการ
ในตาแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด โดยผูท้ ี่
ถูกคัดเลือกต้องเป็ นผูท้ ี่มีวิสัยทัศน์ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์และมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
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โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะมีการนารายชื่อผูท้ ี่ได้คดั เลือกเสนอไว้ต่อคณะกรรมการบริ หาร เพื่อพิจารณานาเสนอ
ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเป็ นผูอ้ นุมตั ิแต่งตั้งผูท้ ี่มีความเหมาะสมให้ดารงตาแหน่งแทนต่อไป
2. ระดับผู้บริ หารระดับสู ง เมื่อตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง (ระดับผูจ้ ดั การทัว่ ไป) หรื อผูอ้ ยู่ในตาแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะนาเสนอผูส้ ื บทอดตาแหน่ งที่คดั เลือกไว้ต่อคณะกรรมการบริ หารเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง ทั้งนี้ การวางแผนการสื บทอดตาแหน่งของบริ ษทั ฯ ระดับผูบ้ ริ หาร มีข้นั ตอน ดังนี้
วิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายแผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
ประเมินความพร้อมของกาลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
กาหนดแผนสร้างความพร้อมของกาลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรื อสรรหาพนักงาน เพื่ อเตรี ยม
ทดแทนคนที่ออก
สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึ กอบรมพนักงานไว้ล่วงหน้า ก่อนที่พนักงานจะเกษียณหรื อออก
จากตาแหน่งก่อนเวลา
กาหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู ้ทกั ษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานใน
ตาแหน่งนั้นๆ และจัดทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล
คัดเลือกประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ใช้เครื่ องมือทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของพนักงาน
ระบุผสู ้ ื บทอดตาแหน่งจากการประเมินและวิเ คราะห์ศกั ยภาพ ผลงานของพนักงาน โดยต้องมีการแจ้ง
ให้พนักงานทราบล่วงหน้าเพื่อเตรี ยมรับมอบตาแหน่ง
พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็ นผูส้ ื บทอด หากบุคคลดังกล่าวไม่สามารถพัฒนาและสร้าง
ผลงานได้ตามที่คาดหวังไว้ ก็สามารถเปลี่ยนตัวได้
นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารสู งสุ ด และนโยบายสื บทอดตาแหน่ งฉบับนี้ ได้ผ่านการ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2564
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