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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท 
ของ  

บริษัท ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 ด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาและแต่งต้ังกรรมการบริษัทอย่างมีแบบแผนเพื่อให้ได้บุคคลท่ีเหมาะสมเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท โดย
มีรายละเอียดในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ดังน้ี 
 

 ข้อ 1.องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 
 ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจ านวนเท่าใดก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็น
ผู้ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการดังน้ี 

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหน่ึงหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง แต่ไม่มี
การคูณด้วยจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคล
หลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจ านวนกรรมการทั้งหมดที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง    

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึง
เสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
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ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจ 

เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนกรรมการที่เหลืออยู่  
 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหน่ึงออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม 
  

 ข้อ 2. แนวทางการก าหนดคุณสมบัติและความรู้ความช านาญของกรรมการ 
ในการกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ 

ใช้แนวทางตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ ดังต่อไปน้ี 
 

2.1 คุณลักษณะของกรรมการในแต่ละคน 
พิจารณาและก าหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อกรรมการในด้านต่างๆ เช่น 

 ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability) 
 การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment) 
 ความมีวุฒิภาวะ เป็นผู้รับฟังท่ีดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ 
 ยึดม่ันในการท างานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ 
 คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความส าคัญ 

 

2.2 ความรู้ความช านาญท่ีต้องการให้มีในคณะกรรมการ 
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สามารถก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย รวมทั้งก ากับดูแล 

ให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ เช่น 
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 ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance) 
 การบริหารจัดการองค์กรรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ (Organization and 

Human Resource Management) 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
 การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 
 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge) 
 ความรู้ด้านการตลาดทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Strategic-Domestic and International 

Marketing) 
 การก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์  (Strategic Planning) 
 ความรู้และความช านาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นว่า

จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ  3 - 5  ปี ข้างหน้า   เช่น ความรู้เก่ียวกับข้อก าหนด
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety Regulations),  
การวิจัยและพัฒนา (Research & Development), ความรู้เกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ต่าง ๆ  
(E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นต้น 

 
ทั้งน้ี   โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จักได้จัดท าแผนการอบรมให้ความรู้ความ 

ช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
กรรมการผู้ที่มีความรู้ ความช านาญครบถ้วน ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่
องค์กร 
 

2.3 ความหลากหลายของกรรมการ 
นอกเหนือจากการก าหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทนยังอาจพิจารณาก าหนดแนวทางเก่ียวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ 
เช่น กรรมการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ (Stakeholders) และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ เป็นต้น  

 
ข้อ 3. วิธีการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท 

1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันว่าเหมาะสมกับความจ าเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
หรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
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2. สรรหารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท 
3. พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ (Due Diligence) และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

4. ด าเนินการเพื่อให้มีการติดต่อสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

5. ในการสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนดกรอบการสรรหาที่
จะสร้างความม่ันใจว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary 
Duty ที่ส าคัญสองประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความ
ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 

6. นอกเหนือจากการสรรหารายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็น
กรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยก าหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อ
ให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนก าหนด 

7. เพื่อความชัดเจนโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยนโยบายการสรรหาและ
ขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในการ 
เสนอชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจาณา เหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อน้ันด้วย 

8. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูก
ขึ้นบัญชีด าหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่าน้ีจัดท าขึ้นรวมทั้งท าการพบปะและสัมภาษณ์
บุคคลท่ีผ่านการกล่ันกรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

9. ในการเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายชื่อให้
คณะกรรมการบริษัทในจ านวนที่เหมาะสมเพื่อให้กรรมการบริษัทมีโอกาสคัดเลือกและเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามจ านวนที่ต้องการแต่งต้ัง 

10. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนส่งรายชื่อและประวัติกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ถือ
หุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 

11. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าด ารงแต่งตั้ง จะน าเสนอผลงาน (Contribution) และ
ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 



                                                                                                                                     บริษัท  ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) 
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12. ในการเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
ทีละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที่
ประชุม 

13. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งแรก 

 

 


