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หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่4) 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรพัย ์และสอดคลอ้งกับคุณสมบัติท่ีบริษัทฯ ก ำหนด หรือเสนอขออนุมัติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตำมขอ้บังคับของบริษัทฯ      
ในกำรสรรหำบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมนัน้ จะพิจำรณำจำกช่องทำงดงัต่อไปนี ้

• กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ล่วงหน้ำก่อน         
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม 2565 ตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขซึ่งไดป้ระกำศไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

• บคุคลท่ีไดร้บัค ำแนะน ำจำกกรรมกำรบรษิัทฯ และท่ีปรกึษำอิสระภำยนอก 
• ใหบ้รษิัทท่ีปรกึษำภำยนอก (Professional Search Firm) ช่วยคดักรองผูท่ี้มีคณุสมบตัิเหมำะสม  
• เปิดโอกำสใหค้ณะกรรมกำรแต่ละท่ำนเสนอชื่อบคุคลท่ีพิจำรณำแลว้เห็นวำ่เป็นผูท่ี้เหมำะสม  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ  จะพิจำรณำทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมกำร (Skill and Characteristic) และ
องคป์ระกอบโดยรวมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์และทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจดัท ำ
เป็นตำรำง Board Skill Matrix เพื่อพิจำรณำทักษะท่ีจ ำเป็นท่ียังขำดอยู่ในคณะกรรมกำร และก ำหนดเกณฑ์ในกำรสรรหำ
กรรมกำรบริษัทท่ีตอ้งกำรเป็นประจ ำทุกปี ในกำรทบทวนดังกล่ำว คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังไดพ้ิจำรณำถึงควำมหลำกหลำย     
ทัง้ในดำ้นของทกัษะ ประสบกำรณ ์ควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ ควำมเป็นอิสระ และ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นอื่นๆ โดยไม่จ ำกดัอำย ุ
และเพศของกรรมกำร 

1.  กรณทีีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากออกตามวาระ 
ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเน่ืองจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี

คุณสมบตัิเหมำะสมเป็นกรรมกำร และขออนุมตัิจำกท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี ส ำหรบักำรเสนอใหก้รรมกำรท่ำนเดิมกลบั
เขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่ออีกวำระหน่ึง คณะกรรมกำรบริษัทฯจะพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงผลกำรปฏิบตัิงำน ประวตัิกำรเขำ้รว่ม
และกำรมีส่วนร่วมในกำรประชมุ และกำรสนบัสนุนกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยหำกเป็นกรรมกำรอิสระ จะพิจำรณำ
ถึงควำมเป็นอิสระของกรรมกำรท่ำนดงักล่ำวดว้ย 

กำรเลือกตัง้กรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบับริษัทฯ และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งจะตอ้งมีควำมโปร่งใส
และชดัเจน โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเลือกตัง้กรรมกำรในกำรประชมุผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้
1)  ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ หน่ึงหุ้นต่อ          

หน่ึงเสียง 
2)  ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำร ใหล้งคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง

ทัง้หมดท่ีตนมีอยู่เลือกบคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรทีละคน 
3)  บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำจะเป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ี     
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

2.  กรณทีีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชน
จ ำกัด เพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรเพื่อทดแทนต ำแหน่งท่ีว่ำงลงในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครำวถดัไป 
เว้นแต่วำระของกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือนซึ่งจะต้องเสนอขออนุมัติจำกท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุน้
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ประจ ำปี บุคคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน ทัง้นี ้
มติกำรแต่งตัง้บคุคลเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู่ 

นิยามกรรมการอิสระ 
บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดนิยำมของกรรมกำรอิสระ โดยมีเกณฑท่ี์ก ำหนดไวเ้ขม้กว่ำขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

ดงันี ้
1)  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำย

ใหญ่หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ดว้ย 
2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ท่ีปรกึษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือ ผูม้ีอ  ำนำจ

ควบคมุของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ของผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ
ของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

3)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส       
พี่นอ้งและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4)  ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ
ของบรษิัทฯ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ    
ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

 ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้
เช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือ กำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน  ดว้ยกำรรบัหรือให้
กู้ยืม ค ำ้ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ
คู่สญัญำมีภำระหนีท่ี้ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ลำ้นบำท
ขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นีก้ำรค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ    
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน           
ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะได้
พน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

7)  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8)  ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วน
ท่ีมีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ท่ีปรกึษำท่ีรบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกิน
รอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำร
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9)  ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 


