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เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในด้ านเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้ กบั กรรมการ ให้
เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีความเป็ นธรรมกับผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหา กาหนดพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
จานวน 3 ท่าน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อส่งเสริ มหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบใน
การกาหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย
และผู้บริ หารระดับสูง รวมทัง้ สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ เหมาะสมให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทและ
พิจารณา ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ ษัท ตลอดจนปฏิบตั ิงานด้ านอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
ในการสรรหากรรมการของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและบรรษัทภิบาล
พิจารณาทาการสรรหาตามแนวทาง ดังต่อไปนี ้

1. คุณสมบัติ
1.1 คุณสมบัติของกรรมการ
 ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกาหนดของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด รวมทัง้ ต้ องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
 กรรมการต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
และมีความรู้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริ ษัทฯได้


กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ าเป็ นกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์
ของบุคคลอื่นเว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้



กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารคือกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงานให้ แก่บริ ษัทโดยเต็มเวลา และได้ รับ
ผลตอบแทนจากบริ ษัทเป็ นประจาทุกเดือน ในรูปของเงินเดือนหรื อ ผลตอบแทนอืน่ ที่เปรี ยบเสมือน
เงินเดือน



ให้ กรรมการแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
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(1) มีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาใดๆ ที่บริ ษัททาขึ ้นระหว่างรอบปี บัญชี โดยระบุ
ข้ อเท็จจริ ง เกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคูส่ ญ
ั ญา และส่วนได้ เสียของกรรมการในสัญญานัน้ (ถ้ ามี)
(2) ถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ในบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ โดยระบุจานวนทังหมดที
้
่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในระหว่าง
รอบปี บัญชี (ถ้ ามี)
1.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริ ษั ท ได้ ก าหนดนิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท คื อ กรรมการที่ มิ ไ ด้ เ ป็ นกรรมการบริ ห าร ( NonExecutive Director) และไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานประจาและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัท บริ ษัท
ได้ กาหนดคุณสมบัติเท่ากับข้ อกาหนดขันต
้ ่าของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ น
กรรมการอิสระของบริ ษัท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามนิยามที่กาหนด ดังนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน
หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2
ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใ ช่ก รรมการอิส ระ หรื อผู้บริ ห าร ของผู้ที่ มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง เว้ น แต่จ ะได้ พ้น จากการมีลัก ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้ อยกว่า 2 ปี ก่ อนวัน ที่ ยื่ น ค าขอ
อนุญาตต่อ ก.ล.ต.
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วน
ผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
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บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล
ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้ บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ
ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2
ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ น้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
(8) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
(9) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิ จการของผู้ขออนุญาต
หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
(10) กรรมการอิสระแต่ละคนดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 9 ปี

2. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย
2.1 บริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้น รายย่อยสามารถเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อให้ คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
2.2 บริ ษัทได้ สอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และสอบถามความ
จานงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการตัวแทน
2.3 คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณานาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ โดยได้
พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็ นกรรมการที่ได้ กาหนดไว้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับบริ ษัท และ
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท
2.4 ให้ ความสาคัญต่อผู้ที่มีทกั ษะ ประสบการณ์วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้ านต่างๆ ที่หลากหลายและที่
คณะกรรมการยังขาดอยู่ และที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่ งต่อธุรกิจของบริ ษัท ก่อนเป็ นลาดับต้ น โดยไม่
จากัดหรื อแบ่งแยกเพศและเชื ้อชาติหรื อความแตกต่างใดๆ เพื่อให้ องค์ประกอบคณะกรรมการ มีความ
สมบูรณ์และเป็ นประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
2.5 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทที่
มีประสบการณ์ ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทดาเนินกิจการอยู่ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทมี
องค์ประกอบตามที่กาหนด โดยจัดทาเป็ น Board Skill Matrix ซึง่ ช่วยทาให้ การสรรหากรรมการมีความ
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สอดคล้ องกับ ทิ ศทางการด าเนิ น ธุร กิ จ ของบริ ษัท ทัง้ ด้ านธุ รกิ จ กลยุทธ์ กฎหมายการเงิ น การบัญ ชี
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจระหว่างประเทศ วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผสานความรู้ ความสามารถที่เป็ นประโยชน์แก่
การดาเนินงานของบริ ษัท
2.6 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็ นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระ อาจ
พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในช่วงที่ดารงตาแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจานวนบริ ษัทที่กรรมการ
แต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทซึง่ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน ไม่ควรเกิน 3 บริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าประสิทธิภาพการทางานจะไม่ลดลง
2.7 กรณี แต่งตัง้ กรรมการอิสระ พิ จารณาความเป็ นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้ เป็ นกรรมการอิสระตาม
หลักเกณฑ์บริ ษัทกาหนดไว้ ข้างต้ น
2.8 ผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมา (ถ้ ามี)
Board Skill Matrix

อื่นๆ

วิศวกรรมศาสตร์

ธุรกิจระหว่างประเทศ

การเงินและการบริ หารเงินลงทุน

บัญชีและการตรวจสอบบัญชี

กฎหมาย

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโดยอ้ อม

การบริ หารงาน/ธุรกิจ

ชื่อกรรมการ

เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโดยตรง

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
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3. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ผู้บริหารระดับสูง
การสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จดั การแทนตาแหน่งทีว่ า่ งลง คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ ซึง่ ประกอบด้ วย
 การเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
 ความรู้ ความสามารถ ในการดาเนินธุรกิจ ผู้ที่มีทกั ษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะใน







ด้ านต่างๆ ที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่งและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ
ประสบการณ์ในธุรกิจ หม้ อแปลงไฟฟ้า หรื อ พลังงาน และการบริ หารจัดการองค์กร
ประสบการณ์ในการเป็ นผู้นาขององค์กร มีภาวะความเป็ นผู้นาสูง
ได้ รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
พิจารณา เรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การยินยอมจากผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา

4. หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาค่ าตอบแทน กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่ อยคณะ
กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง
3.1 การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ควรพิจารณาดังนี ้
 พิจารณาให้ สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทในธุรกิจที่
คล้ ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการ โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ต้ องอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ
3.2 ประเภทค่าตอบแทน ประกอบด้ วย 3 ส่วนคือ
 ค่าเบี ้ยประชุม เพื่อสะท้ อนการทางานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้ กรรมการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยการ
เข้ าประชุมอย่าง สม่าเสมอ
 ค่าตอบแทนประจาเดือน เพื่อสะท้ อนถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
 ค่าตอบแทนประจาปี เพื่อสะท้ อนถึงผลการทางานของกรรมการ

อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
6|6

