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หลกัเกณฑ์และวธีิกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรบริษัท 
ของ 

บริษัท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 ดว้ยบริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการและแนวทาง
ปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดจ้ดัท าหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษทัอยา่งมี
แบบแผนเพือ่ใหไ้ดบุ้คคลท่ีเหมาะสมเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั โดยมีรายละเอียดในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการ
แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ดงัน้ี 
 

 ข้อ 1. องค์ประกอบและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษัท 
 ตามขอ้บงัคบับริษทั คณะกรรมการของบริษทัจะพึงมีจ านวนเท่าใดก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นเป็นผูก้  าหนด แต่
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หา้คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรกรรมการ
จะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั หรือไม่ก็ได ้โดยโครงสร้างคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งน้อยหน่ึงในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมดของผูข้ออนุญาตและตอ้งมีไม่ต ่ากวา่สามคน 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาและเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูพิ้จารณาเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดย
ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยูโ่ดยถือวา่หน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง  
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตามขอ้ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้แต่
ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง    

3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้ง ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจเลือก  บุคคลใด
บุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้เป็น
กรรมการในบริษทัท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น ตามมาตรา 89/3 แห่ง พระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 
แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551  ประกอบ ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ.3/2560 เร่ือง การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทั มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป 
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 กรณีกรรมการอิสระนอกจากคุณสมบติัทัว่ไปตาม (ก) แลว้ยงัตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับกรรมการอิสระ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัประมวล) ลง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ (ดูนิยามกรรมการอิสระภาคผนวก) 

เขา้เป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึง
เขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู ่
 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหน่ึงออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
หุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม 
  
 ข้อ 2.  แนวทำงกำรก ำหนดคุณสมบัตแิละควำมรู้ควำมช ำนำญของกรรมกำร 

ในการกลัน่กรองรายช่ือผูท่ี้จะถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดใ้ชแ้นวทาง
ตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยค านึงถึงองคป์ระกอบ
ส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

2.1 คุณลกัษณะของกรรมการในแต่ละคน 
พิจารณาและก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล เพื่อสร้างสมดุลและเสริมคุณภาพของคณะกรรมการ เช่น 

 ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ 
 การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล 
 ความมีวฒิุภาวะและความมัน่คง เป็นผูรั้บฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ 
 ยดึมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยีย่งมืออาชีพ 
 คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นวา่มีความส าคญั 

2.2 ความรู้ความช านาญท่ีตอ้งการใหมี้ในคณะกรรมการ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สามารถก าหนดกลยทุธ์ นโยบาย รวมทั้งก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติั

ตามกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัควรมีความรู้ความช านาญ ดงัต่อไปน้ี 
 บญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 
 การบริหารจดัการองคก์รรวมถึงการบริหารดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Organization and Human Resource 

Management) 
 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
 การจดัการในภาวะวกิฤต (Crisis Management) 
 ธุรกิจของบริษทั (Business Knowledge) 
 ดา้นการตลาดทั้งภายในและระหวา่งประเทศ (Domestic and International Market) 
 การก าหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธ์  (Vision and Strategy Identification) 
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 ความรู้และความช านาญเฉพาะดา้นอ่ืนๆ ท่ีเห็นวา่สอดรับกบัการด าเนินธุรกิจและสภาวะแวดลอ้มในปัจจุบนัและ
อนาคตของบริษทั เช่น ความรู้เก่ียวกับขอ้ก าหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (Health and Safety Regulations) การวิจยัและพฒันา (Research & Development) ความรู้เก่ียวกบัการ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิคส์ต่าง ๆ  (E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นตน้ 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะไดจ้ดัท าแผนพฒันาการอบรมให้ความรู้ความช านาญเฉพาะดา้น
แก่คณะกรรมการบริษทั เพื่อให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการมีความรู้ ความช านาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษทั ตามความเหมาะสม เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 

2.3 ความหลากหลายของกรรมการ 
นอกเหนือจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทัศนคติท่ีแตกต่างแล้ว ความหลากหลายของ

คณะกรรมการ ตลอดจนเพศและอาย ุหรือกรรมการจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีเป็นประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการ
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รเป็นส่ิงส าคญั 

 
ข้อ 3. วธีิกำรและกระบวนกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท 
1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัในปัจจุบนัวา่เหมาะสมกบัความจ าเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษทัหรือไม่ และ

เสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้ งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างดงักล่าว 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. นอกจากการสรรหารายช่ือกรรมการแลว้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั โดยก าหนดช่วงเวลาท่ีเพียงพอในการพิจารณากลัน่กรองตามกระบวนการท่ี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด    

3. พิจารณาคุณสมบติั ตรวจสอบขอ้มูลบุคคล หรือติดต่อสมัภาษณ์ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ และ
ด าเนินการเพ่ือให้มีการติดต่อสัมภาษณ์ผูท่ี้มีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัก าหนด และเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณากลัน่กรองเพื่อเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4. ในการสรรหารายช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนดกรอบการสรรหาท่ีจะสร้าง
ความมัน่ใจว่า ผูท่ี้ได้รับการสรรหาจะสามารถปฎิบัติหน้าท่ีของกรรมการตามหลกั Fiduciary Duty ท่ีส าคญัสอง
ประการ คือ การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวงั (Duty of Care) และความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of 
Loyalty) 

5. เพ่ือความชดัเจนโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดเผยนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
สรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษทั  รวมทั้งจดัท าแบบฟอร์มในการเสนอช่ือบุคคลท่ีระบุถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการ
พิจารณา เหตุผลสนับสนุน รวมทั้งค ายินยอมของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือไวใ้นแบบเสนอช่ือนั้นดว้ย ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ท่ี
หนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั  

6. กลัน่กรองและตรวจสอบรายช่ือผูท่ี้จะเสนอช่ือเป็นกรรมการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวา่ ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ถูกข้ึนบญัชีด า
หรือถอดถอนจากบัญชีรายช่ือท่ีหน่วยงานเหล่าน้ีจัดท าข้ึนรวมทั้ งท าการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลท่ีผ่านการ
กลัน่กรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 



                                                                                                                                     บริษทั  ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาแต่งตั้งกรรมการบริษทั หนา้ 4 

 

7. ในการเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายช่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัใน
จ านวนท่ีเหมาะสมเพื่อให้กรรมการบริษทัมีโอกาสคดัเลือกและเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาตามจ านวนท่ี
ตอ้งการแต่งตั้ง 

8. ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทั จดัท าขอ้มูลประวติักรรมการท่ีครบถว้นส่งแก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 

9. ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง จะน าเสนอผลงาน และประวติัการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

10. ในการเสนอรายช่ือกรรมการให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา  คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนทีละคน 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และแจง้มติการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลแก่ท่ีประชุม
ทราบ 

11. จดัใหมี้การปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ก่อนเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังแรก 


