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หลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหาและแต่งตั#งกรรมการบริษทั 

ของ  

บริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 ดว้ยบริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื*อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการ
และแนวทางปฏิบติัที*เกี*ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที*ดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรร
หาและแต่งตั�งกรรมการบริษทัอยา่งมีแบบแผนเพื*อใหไ้ดบุ้คคลที*เหมาะสมเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั โดย
มีรายละเอียดในการคดัเลือกบุคคลที*จะไดรั้บการแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ดงันี�  
 

 ข้อ 1.องค์ประกอบและการแต่งตั#งคณะกรรมการบริษทั 
 ตามขอ้บงัคบับริษทั คณะกรรมการของบริษทัจะพึงมีจาํนวนเท่าใดกาํหนดให้ที*ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นเป็น
ผูก้าํหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ห้าคน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ*งหนึ*งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด ตอ้งมีถิ*นที*อยูใ่น
ราชอาณาจกัรกรรมการจะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั หรือไม่ก็ได ้โดยโครงสร้างคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการอิสระ
อยา่งนอ้ยหนึ*งในสามของจาํนวนกรรมการทั�งหมดของผูข้ออนุญาตและตอ้งมีไม่ตํ*ากวา่สามคน 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาและเสนอชื*อผูที้*มีคุณสมบติัเหมาะสม
สมควรไดรั้บเลือกตั�งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษทั และที*ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูพิ้จารณาเลือกตั�งให้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ โดยขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหที้*ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั�งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์และ
วิธีการดงันี�  

1. ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที*ตนถืออยูโ่ดยถือว่าหนึ*งหุ้นเท่ากบัหนึ*งเสียง แต่ไม่มี
การคูณดว้ยจาํนวนกรรมการที*จะเลือกตั�ง 

2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที*มีอยูท่ ั�งหมดตามขอ้ 1. เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ ในกรณีที* เลือกตั�งบุคคล
หลายคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจาํนวนกรรมการทั�งหมดที*ที*
ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั�ง    

3. บุคคลซึ* งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการที*ที*ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั�ง ในกรณีที*บุคคลซึ*งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมา มี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที*จะพึงมีให้ประธานในที*ประชุมออกเสียงเพิ*มขึ�นอีกหนึ* ง
เสียงเป็นเสียงชี�ขาด 
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ในกรณีที*ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื*นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจ 

เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ*งซึ* งมีคุณสมบัติครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย 
มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไม่มีลกัษณะที*แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที*จะไดรั้บ
ความไวว้างใจให้เป็นกรรมการในบริษทัที*มีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น ตามมาตรา 89/3 แห่ง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. BCDC  แกไ้ขเพิ*มเติมโดยแกไ้ขเพิ*มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบั
ที* 4) พ.ศ. BC51  ประกอบ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที* กจ.8/2553 เรื*อง การกาํหนด
ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั มีผลใชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที* 16 พฤษภาคม 2553 เป็น
ตน้ไป 
 
 กรณีกรรมการอิสระนอกจากคุณสมบติัทั*วไปตาม (ก) แลว้ยงัตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับกรรมการ
อิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที* ทจ. 28/2551 เรื*อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที*
ออกใหม่ ลงวนัที* 15 ธนัวาคม 2551 ซึ* งแกไ้ขเพิ*มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที* ทจ.4/2552 เรื*อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที*ออกใหม่ (ฉบบัที* 2) ลงวนัที* 20 กุมภาพนัธ์ 2552 มีผลใช้บงัคบัวนัที* 1 
มีนาคม 2552 และที* ทจ. 15/2554 เรื*อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที*ออกใหม่ (ฉบบัที* 5) ลงวนัที* 25 
กรกฎาคม 2554 มีผลใชบ้งัคบัวนัที* 1 สิงหาคม 2554 (ดูภาคผนวก) 
 

เขา้เป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สอง
เดือน บุคคลซึ*งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการได ้เพียงเท่าวาระที*ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที*
ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี*ของจาํนวนกรรมการที*
เหลืออยู ่
 
 ที*ประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ* งออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี*ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ* งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่กึ*งหนึ*งของจาํนวนหุน้ที*ถือโดยผูถื้อหุ้นที*มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม 
  

 ข้อ 2. แนวทางการกาํหนดคุณสมบตัิและความรู้ความชํานาญของกรรมการ 
ในการกลั*นกรองรายชื*อผูที้*จะถูกเสนอชื*อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนได ้

ใชแ้นวทางตามแนวทางปฏิบติัที*ดีในการสรรหาและแต่งตั�งกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบสาํคญั ดงัต่อไปนี�  
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2.1 คุณลกัษณะของกรรมการในแต่ละคน 
พิจารณาและกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูที้*จะคดัเลือกเพื*อเสนอชื*อกรรมการในดา้นต่างๆ เช่น 

• ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ 
• การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล 
• ความมีวฒิุภาวะ เป็นผูร้ับฟังที*ดีและกลา้แสดงความคิดเห็นที*แตกต่างและเป็นอิสระ 
• ยดึมั*นในการทาํงานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี*ยงมืออาชีพ 
• คุณลกัษณะอื*นๆ ที*คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นวา่มีความสาํคญั 

 

2.2 ความรู้ความชาํนาญที*ตอ้งการใหมี้ในคณะกรรมการ 
เพื*อใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน สามารถกาํหนดกลยทุธ ์นโยบาย รวมทั�งกาํกบัดูแล 

ใหมี้การปฏิบติัตามกลยทุธไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัควรมีความรู้ความชาํนาญ ดงัต่อไปนี�  
• บญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 
• การบริหารจดัการองคก์รรวมถึงการบริหารดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Organization and Human 

Resource Management) 
• การบริหารความเสี*ยง (Risk Management) 
• การจดัการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 
• ธุรกิจของบริษทั (Business Knowledge) 
• ดา้นการตลาดทั�งภายในและระหวา่งประเทศ (Domestic and International Market) 
• การกาํหนดวิสยัทศัน์และกลยทุธ ์ (Vision and Strategy Identification) 
• ความรู้และความชาํนาญเฉพาะดา้นอื*นๆ ที*คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นว่า

จาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น ความรู้เกี*ยวกบัขอ้กาํหนดกฎหมายที*เกี*ยวขอ้งกบัธุรกิจ
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Health and Safety Regulations),  
การวิจยัและพฒันา (Research & Development), ความรู้เกี*ยวกบัการพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิคส์ต่าง ๆ  
(E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นตน้ 

 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะไดจ้ดัทาํแผนการอบรมใหค้วามรู้ความชาํนาญ 
เฉพาะดา้นแก่คณะกรรมการบริษทั เพื*อใหม้ั*นใจวา่คณะกรรมการมีความรู้ ความชาํนาญครบถว้น ตามความจาํเป็นและ
ความเหมาะสม เพื*อก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่องคก์ร 
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2.3 ความหลากหลายของกรรมการ 
นอกเหนือจากการกาํหนดองคป์ระกอบสองประการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการสรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทนยงัอาจพิจารณากาํหนดแนวทางเกี*ยวกบัความหลากหลายของคุณสมบติัอื*นๆ ของกรรมการทั�งคณะ 
เช่น กรรมการจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ และพื�นฐานการศึกษา อาย ุเพศ เป็นตน้  

 
ข้อ 3. วธีิการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษทั 

1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัในปัจจุบนัวา่เหมาะสมกบัความจาํเป็นเชิงกลยทุธข์องบริษทั
หรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั�งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการใหส้อดคลอ้งกบั
โครงสร้างดงักล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. สรรหารายชื*อผูที้*มีคุณสมบติัสมควรเสนอชื*อเป็นกรรมการบริษทั 
3. พิจารณากลั*นกรองรายชื*อและประวติัของผูที้*จะเสนอชื*อเป็นกรรมการ และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั

พิจารณา  
4. ดาํเนินการเพื*อให้มีการติดต่อสัมภาษณ์ผูที้*ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และเสนอรายชื*อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนออนุมติัจากที*ประชุมผูถื้อหุ้น 
5. ในการสรรหารายชื*อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กาํหนดกรอบการสรรหาที*

จะสร้างความมั*นใจว่า ผูที้*ได้รับการสรรหาจะสามารถปฎิบติัหน้าที*ของกรรมการตามหลกั Fiduciary 
Duty ที*สาํคญัสองประการ คือ การปฏิบติัหน้าที*ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) และความ
ซื*อสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) 

6. นอกเหนือจากการสรรหารายชื*อโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ คณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื*อผูที้*สมควรเป็น
กรรมการใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยกาํหนดระยะเวลาในการเสนอชื*อ
ให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลั*นกรองตามกระบวนการที*คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนกาํหนด 

7. เพื*อความชดัเจนโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดเผยนโยบายการสรรหาและ
ขั�นตอนกระบวนการในการเสนอชื*อกรรมการใหผู้ถื้อหุ้นทราบ   รวมทั�งจดัเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอ 
ชื*อที*ระบุถึงขอ้มูลที*จาํเป็นในการพิจารณา เหตุผลสนบัสนุน รวมทั�งความเตม็ใจของผูที้*ไดรั้บการเสนอชื*อ
ไวใ้นแบบเสนอชื*อนั�นดว้ย 
 
 



                                                                                                บริษัท  ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาแต่งตั�งกรรมการบริษทั หนา้ 5 

 

 
8. กลั*นกรองและตรวจสอบรายชื*อผูที้*จะเสนอชื*อเป็นกรรมการกบัหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งว่า ไม่ไดเ้ป็นผูที้*ถูก

ขึ�นบญัชีดาํหรือถอดถอนจากบญัชีรายชื*อที*หน่วยงานเหล่านี� จดัทาํขึ�นรวมทั�งทาํการพบปะและสัมภาษณ์
บุคคลที*ผา่นการกลั*นกรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

9. ในการเสนอชื* อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายชื*อให้
คณะกรรมการบริษทัในจาํนวนที*เหมาะสมเพื*อให้กรรมการบริษทัมีโอกาสคดัเลือกและเสนอให้ที*ประชุม
ผูถื้อหุ้นพิจารณาตามจาํนวนที*ตอ้งการแต่งตั�ง 

10. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนส่งรายชื*อและประวติักรรมการที*จะพิจารณาแต่งตั�งให้ผูถื้อ
หุน้ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 

11. ในกรณีที*มีการเสนอชื*อกรรมการที*พน้วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง จะนาํเสนอผลงาน และประวติัการเขา้
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

12. ในการเสนอรายชื*อกรรมการใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณา  คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน
ทีละคน เพื*อให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที*
ประชุม 

13. จดัให้มีการปฐมนิเทศใหก้บักรรมการใหมอ่ยา่งเป็นทางการก่อนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั� งแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


