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______________________________________________________________________________________________
ด้วยบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
และแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้จดั ทําหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาและแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั อย่างมีแบบแผนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั โดย
มีรายละเอียดในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ดังนี้
ข้ อ 1.องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการบริษทั
ตามข้อบังคับบริ ษทั คณะกรรมการของบริ ษทั จะพึงมีจาํ นวนเท่าใดกําหนดให้ที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ ้นเป็น
ผูก้ าํ หนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าห้าคน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักรกรรมการจะเป็นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้ โดยโครงสร้างคณะกรรมการต้องมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดของผูข้ ออนุญาตและต้องมีไม่ต่าํ กว่าสามคน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและเสนอชื่ อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สมควรได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการให้คณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูพ้ ิจารณาเลือกตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ น้ ที่ตนถืออยูโ่ ดยถือว่าหนึ่งหุ น้ เท่ากับหนึ่งเสี ยง แต่ไม่มี
การคูณด้วยจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
2. ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณี ที่เลื อกตั้งบุคคล
หลายคนเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกิ นจํานวนกรรมการทั้งหมดที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องเลือกตั้ง
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ ง
เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริ ษทั อาจ
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้เป็นกรรมการในบริ ษทั ที่มีมหาชนเป็นผูถ้ ือหุ ้น ตามมาตรา 89/3 แห่ ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกอบ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.8/2553 เรื่ อง การกําหนด
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2553 เป็ น
ต้นไป
กรณี กรรมการอิสระนอกจากคุณสมบัติทวั่ ไปตาม (ก) แล้วยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับกรรมการอิสระ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออก
ใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 มีนาคม 2552
และที่ ทจ. 15/2554 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม
2554 มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 สิ งหาคม 2554 (ดูภาคผนวก)
เข้าเป็ นกรรมการในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่
ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่
เหลืออยู่
ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงในการประชุม
ข้ อ 2. แนวทางการกําหนดคุณสมบัตแิ ละความรู้ ความชํานาญของกรรมการ
ในการกลัน่ กรองรายชื่อผูท้ ี่จะถูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้
ใช้แนวทางตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
โดยคํานึงถึงองค์ประกอบสําคัญ ดังต่อไปนี้
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2.1 คุณลักษณะของกรรมการในแต่ละคน
พิจารณาและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูท้ ี่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อกรรมการในด้านต่างๆ เช่น
• ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
• การตัดสิ นใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
• ความมีวฒ
ุ ิภาวะ เป็ นผูร้ ับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ
• ยึดมัน่ ในการทํางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยีย่ งมืออาชีพ
• คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความสําคัญ
2.2 ความรู ้ความชํานาญที่ตอ้ งการให้มีในคณะกรรมการ
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สามารถกําหนดกลยุทธ์ นโยบาย รวมทั้งกํากับดูแล
ให้มีการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษทั ควรมีความรู ้ความชํานาญ ดังต่อไปนี้
• บัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
• การบริ หารจัดการองค์กรรวมถึงการบริ หารด้านทรัพยากรมนุษย์ (Organization and Human
Resource Management)
• การบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management)
• การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
• ธุรกิจของบริ ษทั (Business Knowledge)
• ด้านการตลาดทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Domestic and International Market)
• การกําหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ (Vision and Strategy Identification)
• ความรู ้และความชํานาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เห็นว่า
จําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เช่น ความรู ้เกี่ยวกับข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety Regulations),
การวิจยั และพัฒนา (Research & Development), ความรู ้เกี่ยวกับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิคส์ต่าง ๆ
(E-Commerce) หรื อ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็ นต้น
โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะได้จดั ทําแผนการอบรมให้ความรู ้ความชํานาญ
เฉพาะด้านแก่คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าคณะกรรมการมีความรู ้ ความชํานาญครบถ้วน ตามความจําเป็ นและ
ความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กร
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2.3 ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจากการกําหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนยังอาจพิจารณากําหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ
เช่น กรรมการจากกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ เป็ นต้น
ข้ อ 3. วิธีการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษทั
1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั ในปัจจุบนั ว่าเหมาะสมกับความจําเป็ นเชิงกลยุทธ์ของบริ ษทั
หรื อไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุ ง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. สรรหารายชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติสมควรเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั
3. พิจารณากลัน่ กรองรายชื่อและประวัติของผูท้ ี่จะเสนอชื่อเป็ นกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณา
4. ดําเนินการเพื่อให้มีการติดต่อสัมภาษณ์ผทู ้ ี่ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนําเสนออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
5. ในการสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กําหนดกรอบการสรรหาที่
จะสร้ างความมัน่ ใจว่า ผูท้ ี่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฎิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการตามหลัก Fiduciary
Duty ที่สาํ คัญสองประการ คือ การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต (Duty of Loyalty)
6. นอกเหนื อจากการสรรหารายชื่ อโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการ
สรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น รายย่อ ยมี โ อกาสเสนอชื่ อ ผูท้ ี่ ส มควรเป็ น
กรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยกําหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อ
ให้ มี เ วลาเพี ย งพอในการพิ จ ารณากลั่น กรองตามกระบวนการที่ ค ณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทนกําหนด
7. เพื่อความชัดเจนโปร่ งใส คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เปิ ดเผยนโยบายการสรรหาและ
ขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ รวมทั้งจัดเตรี ยมแบบฟอร์มในการเสนอ
ชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จาํ เป็ นในการพิจารณา เหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ
ไว้ในแบบเสนอชื่อนั้นด้วย
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บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
8. กลัน่ กรองและตรวจสอบรายชื่อผูท้ ี่จะเสนอชื่อเป็ นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผูท้ ี่ถูก
ขึ้นบัญชีดาํ หรื อถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้ จดั ทําขึ้นรวมทั้งทําการพบปะและสัมภาษณ์
บุคคลที่ผา่ นการกลัน่ กรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
9. ในการเสนอชื่ อ กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนควรเสนอรายชื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษทั ในจํานวนที่เหมาะสมเพื่อให้กรรมการบริ ษทั มีโอกาสคัดเลือกและเสนอให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาตามจํานวนที่ตอ้ งการแต่งตั้ง
10. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนส่ งรายชื่อและประวัติกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งให้ผถู ้ ือ
หุน้ ล่วงหน้าพร้อมหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
11. ในกรณี ที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พน้ วาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง จะนําเสนอผลงาน และประวัติการเข้า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
12. ในการเสนอรายชื่อกรรมการให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณา คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงคะแนน
ที ละคน เพื่อให้ผูถ้ ื อ หุ ้นมี โอกาสพิจารณากรรมการเป็ นรายบุ คคล และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนในที่
ประชุม
13. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กบั กรรมการใหม่อย่างเป็ นทางการก่อนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งแรก
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