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เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทและตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
ของตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในด้านเก่ียวกบัการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กบักรรมการ ให้
เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
จ านวน 3 ท่าน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพ่ือส่งเสริมหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยรับผิดชอบใน
การก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 
และผู้บริหารระดับสูง รวมทัง้สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและ
พิจารณา ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท  ตลอดจนปฏิบตัิงานด้านอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี   

 
ในการสรรหากรรมการของบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

พิจารณาท าการสรรหาตามแนวทาง ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. คุณสมบัต ิ
1.1 คณุสมบตัิของกรรมการ 

 ต้องมีคณุสมบตัิตามข้อก าหนดของส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดรวมทัง้ต้องไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 

 กรรมการต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

  และมีความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่บริษัทฯได้ 

 กรรมการไมส่ามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพ

อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะท าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์

ของบคุคลอื่นเว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารคือกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงานให้แก่บริษัทโดยเตม็เวลา และได้รับ

ผลตอบแทนจากบริษัทเป็นประจ าทกุเดือน ในรูปของเงินเดือนหรือ ผลตอบแทนอืน่ท่ีเปรียบเสมือน

เงินเดือน 

 ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า เมื่อมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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(1) มีสว่นได้เสียไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ท่ีบริษัทท าขึน้ระหวา่งรอบปีบญัชี โดยระบุ
ข้อเท็จจริง เก่ียวกบัลกัษณะของสญัญา ช่ือของคูส่ญัญา และสว่นได้เสียของกรรมการในสญัญานัน้ (ถ้ามี) 

(2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบจุ านวนทัง้หมดท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลงในระหวา่ง
รอบปีบญัชี  (ถ้ามี) 

 
               1.2   คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

บริษัท ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท คือ กรรมการท่ีมิได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-
Executive Director) และไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการบริหารงานประจ าและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท บริษัท
ได้ก าหนดคณุสมบตัิเท่ากบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยผู้ ท่ีได้รับเสนอช่ือเป็น
กรรมการอิสระของบริษัท  มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามนิยามท่ีก าหนด ดงันี ้

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
  บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลของบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยนบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน 
หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 
ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต. 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี
เป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

(4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้ บริหาร ของผู้ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีย่ืนค าขอ
อนญุาตตอ่ ก.ล.ต. 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
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บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล 
ให้รวมถงึการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้ บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการ 
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 
ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

(8) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  
(9)   ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ ขออนุญาต

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมี
นยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทย่อย 

(10)    กรรมการอิสระแตล่ะคนด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระตอ่เน่ืองได้ไมเ่กิน 9 ปี 
 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

2.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาเพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ  

2.2 บริษัทได้สอบถามความสมคัรใจของกรรมการอิสระท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ   และสอบถามความ
จ านงของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เพ่ือเสนอช่ือกรรมการตวัแทน 

2.3 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้ พิจารณากลัน่กรองก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยได้
พิจารณาจากคณุสมบตัิการเป็นกรรมการท่ีได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบับริษัท   และ 
กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

2.4  ให้ความส าคญัตอ่ผู้ ท่ีมีทกัษะ ประสบการณ์วิชาชีพ คณุสมบตัิเฉพาะในด้านต่างๆ ท่ีหลากหลายและท่ี
คณะกรรมการยังขาดอยู่ และท่ีมีความจ าเป็นอย่างย่ิงต่อธุรกิจของบริษัท ก่อนเป็นล าดบัต้น โดยไม่
จ ากดัหรือแบ่งแยกเพศและเชือ้ชาติหรือความแตกต่างใดๆ เพ่ือให้องค์ประกอบคณะกรรมการ มีความ
สมบรูณ์และเป็นประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

2.5 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทท่ี
มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลักท่ีบริษัทด าเนินกิจการอยู่ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมี
องค์ประกอบตามท่ีก าหนด โดยจดัท าเป็น Board Skill Matrix ซึง่ช่วยท าให้การสรรหากรรมการมีความ
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สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัททัง้ด้านธุรกิจ กลยุทธ์  กฎหมายการเงิน การบัญชี
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหวา่งประเทศ วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือผสานความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์แก่
การด าเนินงานของบริษัท 

2.6 พิจารณาการอทิุศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมท่ีจะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ อาจ
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในช่วงท่ีด ารงต าแหน่ง  รวมถึงควรพิจารณาถึงจ านวนบริษัทท่ีกรรมการ
แตล่ะคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่ควรเกิน 3 บริษัท เพ่ือให้มัน่ใจ
วา่ประสิทธิภาพการท างานจะไมล่ดลง 

2.7 กรณีแต่งตัง้กรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลท่ีจะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตาม
หลกัเกณฑ์บริษัทก าหนดไว้ข้างต้น 

2.8 ผลการปฏิบตัิงานในปีท่ีผ่านมา (ถ้ามี) 
 
Board Skill  Matrix 
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3. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา ผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการแทนต าแหนง่ทีว่า่งลง คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
ตามหลกัเกณฑ์ ซึง่ประกอบด้วย 

 การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 ความรู้ ความสามารถ ในการด าเนินธุรกิจ ผู้ ท่ีมีทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ  คณุสมบตัิเฉพาะใน
ด้านตา่งๆ ท่ีมีความจ าเป็นอย่างย่ิงและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 

 ประสบการณ์ในธุรกิจ หม้อแปลงไฟฟ้า  หรือ พลงังาน และการบริหารจดัการองค์กร 
 ประสบการณ์ในการเป็นผู้น าขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้น าสงู 
 ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เก่ียวข้อง 

 ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

 พิจารณา เร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 การยินยอมจากผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณา 

 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยคณะ
กรรมการบริหาร  และผู้บริหารระดับสูง   

3.1 การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ  ควรพิจารณาดงันี ้

 พิจารณาให้สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจท่ี
คล้ายคลงึกนั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากกรรมการ โดยคา่ตอบแทนดงักลา่ว ต้องอยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้ เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิ 

              3.2 ประเภทคา่ตอบแทน ประกอบด้วย 3 สว่นคือ  

 คา่เบีย้ประชมุ เพ่ือสะท้อนการท างานของกรรมการ และเพ่ือจงูใจให้กรรมการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยการ
เข้าประชมุอย่าง สม ่าเสมอ  

 คา่ตอบแทนประจ าเดือน เพ่ือสะท้อนถงึหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ  

 คา่ตอบแทนประจ าปี  เพ่ือสะท้อนถงึผลการท างานของกรรมการ  
 
 
 
 

อนมุตัิโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัท่ี  22 กมุภาพนัธ์  2561 


