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สิ่งทีส่่งมาด้วย 3   

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหากรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์และสอดคลอ้งกบัคณุสมบตัิที่บรษิัทฯ ก ำหนด หรือเสนอขออนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  
ในกำรสรรหำบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมนัน้ จะพิจำรณำจำกช่องทำงดงัต่อไปนี ้

• กำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ ล่วงหนำ้ก่อนกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2564 ตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขซึ่งไดป้ระกำศไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

• บคุคลที่ไดร้บัค ำแนะน ำจำกกรรมกำรบรษิัทฯ และที่ปรกึษำอิสระภำยนอก 

• ใหบ้รษิัทท่ีปรกึษำภำยนอก (Professional Search Firm) ช่วยคดักรองผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมำะสม  
• เปิดโอกำสใหค้ณะกรรมกำรแต่ละทำ่นเสนอชื่อบคุคลที่พิจำรณำแลว้เห็นว่ำเป็นผูท้ี่เหมำะสม  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมกำร (Skill and Characteristic) และ
องคป์ระกอบโดยรวมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์และทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
จดัท ำเป็นตำรำง Board Skill Matrix เพื่อพิจำรณำทกัษะที่จ ำเป็นท่ียงัขำดอยู่ในคณะกรรมกำร และก ำหนดเกณฑใ์นกำรสรร
หำกรรมกำรบริษัทที่ตอ้งกำรเป็นประจ ำทุกปี ในกำรทบทวนดังกล่ำว คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังได้พิจำรณำถึงควำม
หลำกหลำย ทัง้ในดำ้นของทกัษะ ประสบกำรณ ์ควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ ควำมเป็นอิสระ และ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นอื่นๆ 
โดยไม่จ ำกดัอำย ุและเพศของกรรมกำร 

1.  กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากออกตามวาระ 
ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเนื่องจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำผูท้รงคุณวุฒิที่มี

คุณสมบตัิเหมำะสมเป็นกรรมกำร และขออนุมตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  ส ำหรบักำรเสนอใหก้รรมกำรท่ำนเดิม
กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่ออีกวำระหนึ่ง คณะกรรมกำรบรษิัทฯจะพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงผลกำรปฏิบตัิงำน ประวตัิกำร
เขำ้ร่วมและกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุม และกำรสนบัสนุนกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยหำกเป็นกรรมกำรอิสระ 
จะพิจำรณำถึงควำมเป็นอิสระของกรรมกำรท่ำนดงักล่ำวดว้ย 

กำรเลือกตัง้กรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบับริษัทฯ และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งจะตอ้งมีควำมโปร่งใส
และชดัเจน โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเลือกตัง้กรรมกำรในกำรประชมุผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้
1)  ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำรใหถื้อว่ำผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ หน่ึงหุน้ต่อหน่ึง

เสียง 
2)  ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำร ใหล้งคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน

เสียงทัง้หมดที่ตนมีอยู่เลือกบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรทีละคน 
3)  บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำจะเป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำน วน
กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

2.  กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอืน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชน
จ ำกัด เพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรเพื่อทดแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครำว
ถัดไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งจะเหลือ นอ้ยกว่ำ 2 เดือนซึ่งจะตอ้งเสนอขออนุมตัิจำกที่ประชมุสำมญัผู้
ถือหุน้ประจ ำปี บุคคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตน
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แทน ทัง้นี ้มติกำรแต่งตัง้บคุคลเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำร
ที่ยงัเหลืออยู่ 

นิยามกรรมการอิสระ 
บริษัทฯ ได้ก ำหนดนิยำมของกรรมกำรอิสระ โดยมีเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้เข้มกว่ำข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับ        

ตลำดทนุ ดงันี ้
1)  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้

รำยใหญ่หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ดว้ย 
2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือ ผูม้ี

อ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

3)  ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส 
พี่นอ้งและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4)  ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุน้ที่มีนยัหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

 ควำมสัมพนัธท์ำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำ
หรือใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิำร หรือ กำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำร
รบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกัน กำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ  3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือ
ตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทั้งนีก้ำรค ำนวณภำระหนีด้ังกล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณ
มลูค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียว
โยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี ้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี ้ที่ เกิดขึน้ในระหว่ำง  1 ปีก่อนวันที่มี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของ    
บรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้รกิำรเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำยหรือท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน ซึ่ง
ไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบรษิัทและไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

7)  ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8)  ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่ อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ท่ีปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนั 
และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9)  ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 


