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หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษทั 

ของ  

บริษทั ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 ดว้ยบริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการ

และแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรร

หาและแต่งตั้งกรรมการบริษทัอยา่งมีแบบแผนเพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีเหมาะสมเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั โดย

มีรายละเอียดในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

 

 ข้อ 1.องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั 

 ตามขอ้บงัคบับริษทั คณะกรรมการของบริษทัจะพึงมีจาํนวนเท่าใดกาํหนดใหท่ี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นเป็น

ผูก้าํหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หา้คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น

ราชอาณาจกัรกรรมการจะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั หรือไม่ก็ได ้โดยโครงสร้างคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการอิสระ

อยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมดของผูข้ออนุญาตและตอ้งมีไม่ตํ่ากวา่สามคน 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาและเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม

สมควรไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูพ้ิจารณาเลือกตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ โดยขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์และ

วิธีการดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยูโ่ดยถือว่าหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง แต่ไม่มี

การคูณดว้ยจาํนวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้ง 

2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคล

หลายคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจาํนวนกรรมการทั้งหมดท่ีท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง    

3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้ง ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา มี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึง

เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
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ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจ 

เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย 

มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บ

ความไวว้างใจให้เป็นกรรมการในบริษทัท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น ตามมาตรา 89/3 แห่ง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบั

ท่ี 4) พ.ศ. 2551  ประกอบ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ.8/2553 เร่ือง การกาํหนด

ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2553 เป็น

ตน้ไป 

 

 กรณีกรรมการอิสระนอกจากคุณสมบติัทัว่ไปตาม (ก) แลว้ยงัตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับกรรมการอิสระ 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออก

ใหม่ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ.4/2552 เร่ือง การขออนุญาต

และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มีนาคม 2552 

และท่ี ทจ. 15/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 

2554 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 (ดูภาคผนวก) 

 

เขา้เป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง

เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการได ้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ี

ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ี

เหลืออยู ่

 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหน่ึงออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม 

  

 ข้อ 2. แนวทางการกาํหนดคุณสมบตัแิละความรู้ความชํานาญของกรรมการ 

ในการกลัน่กรองรายช่ือผูท่ี้จะถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได ้

ใชแ้นวทางตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 
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2.1 คุณลกัษณะของกรรมการในแต่ละคน 

พิจารณาและกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูท่ี้จะคดัเลือกเพื่อเสนอช่ือกรรมการในดา้นต่างๆ เช่น 

• ความมีคุณธรรมและความรับผดิชอบ 

• การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล 

• ความมีวฒิุภาวะ เป็นผูรั้บฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ 

• ยดึมัน่ในการทาํงานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยีย่งมืออาชีพ 

• คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นวา่มีความสาํคญั 

 

2.2 ความรู้ความชาํนาญท่ีตอ้งการใหมี้ในคณะกรรมการ 

เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน สามารถกาํหนดกลยทุธ์ นโยบาย รวมทั้งกาํกบัดูแล 

ใหมี้การปฏิบติัตามกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัควรมีความรู้ความชาํนาญ ดงัต่อไปน้ี 

• บญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 

• การบริหารจดัการองคก์รรวมถึงการบริหารดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Organization and Human 

Resource Management) 

• การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

• การจดัการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 

• ธุรกิจของบริษทั (Business Knowledge) 

• ดา้นการตลาดทั้งภายในและระหวา่งประเทศ (Domestic and International Market) 

• การกาํหนดวิสยัทศันแ์ละกลยทุธ์  (Vision and Strategy Identification) 

• ความรู้และความชาํนาญเฉพาะดา้นอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นว่า

จาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น ความรู้เก่ียวกบัขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Health and Safety Regulations),  

การวิจยัและพฒันา (Research & Development), ความรู้เก่ียวกบัการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิคส์ต่าง ๆ  

(E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นตน้ 

 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะไดจ้ดัทาํแผนการอบรมใหค้วามรู้ความชาํนาญ 

เฉพาะดา้นแก่คณะกรรมการบริษทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าคณะกรรมการมีความรู้ ความชาํนาญครบถว้น ตามความจาํเป็นและ

ความเหมาะสม เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่องคก์ร 
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2.3 ความหลากหลายของกรรมการ 

นอกเหนือจากการกาํหนดองคป์ระกอบสองประการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการสรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทนยงัอาจพิจารณากาํหนดแนวทางเก่ียวกบัความหลากหลายของคุณสมบติัอ่ืนๆ ของกรรมการทั้งคณะ 

เช่น กรรมการจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ และพื้นฐานการศึกษา อาย ุเพศ เป็นตน้  

 

ข้อ 3. วธีิการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษทั 

1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัในปัจจุบนัวา่เหมาะสมกบัความจาํเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษทั

หรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการใหส้อดคลอ้งกบั

โครงสร้างดงักล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. สรรหารายช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัสมควรเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทั 

3. พิจารณากลัน่กรองรายช่ือและประวติัของผูท่ี้จะเสนอช่ือเป็นกรรมการ และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั

พิจารณา  

4. ดาํเนินการเพื่อใหมี้การติดต่อสมัภาษณ์ผูท่ี้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และเสนอรายช่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

5. ในการสรรหารายช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กาํหนดกรอบการสรรหาท่ี

จะสร้างความมัน่ใจว่า ผูท่ี้ได้รับการสรรหาจะสามารถปฎิบติัหน้าท่ีของกรรมการตามหลกั Fiduciary 

Duty ท่ีสาํคญัสองประการ คือ การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) และความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต (Duty of Loyalty) 

6. นอกเหนือจากการสรรหารายช่ือโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอช่ือผูท่ี้สมควรเป็น

กรรมการใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยกาํหนดระยะเวลาในการเสนอช่ือ

ให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนกาํหนด 

7. เพื่อความชดัเจนโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดเผยนโยบายการสรรหาและ

ขั้นตอนกระบวนการในการเสนอช่ือกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ทราบ   รวมทั้งจดัเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอ 

ช่ือท่ีระบุถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการพิจารณา เหตุผลสนบัสนุน รวมทั้งความเตม็ใจของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ

ไวใ้นแบบเสนอช่ือนั้นดว้ย 

 

 



                                                                                                                                     บริษทั  ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาแต่งตั้งกรรมการบริษทั หนา้ 5 

 

 

8. กลัน่กรองและตรวจสอบรายช่ือผูท่ี้จะเสนอช่ือเป็นกรรมการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งว่า ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ถูก

ข้ึนบญัชีดาํหรือถอดถอนจากบญัชีรายช่ือท่ีหน่วยงานเหล่าน้ีจดัทาํข้ึนรวมทั้งทาํการพบปะและสัมภาษณ์

บุคคลท่ีผา่นการกลัน่กรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

9. ในการเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายช่ือให้

คณะกรรมการบริษทัในจาํนวนท่ีเหมาะสมเพื่อใหก้รรมการบริษทัมีโอกาสคดัเลือกและเสนอใหท่ี้ประชุม

ผูถื้อหุน้พิจารณาตามจาํนวนท่ีตอ้งการแต่งตั้ง 

10. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนส่งรายช่ือและประวติักรรมการท่ีจะพิจารณาแต่งตั้งใหผู้ถื้อ

หุน้ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 

11. ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง จะนาํเสนอผลงาน และประวติัการเขา้

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

12. ในการเสนอรายช่ือกรรมการใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณา  คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ลงคะแนน

ทีละคน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในท่ี

ประชุม 

13. จดัใหมี้การปฐมนิเทศใหก้บักรรมการใหม่อยา่งเป็นทางการก่อนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั

คร้ังแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


