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นโยบาย หลักเกณฑ์ และวธีิในการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทย ด้านการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส มีความเป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุ

กลุม่ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : 

NRC) รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับ

มอบหมาย และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

โดยมีการทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ฉบบันีล้า่สดุ ในท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี   26 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการใหม่ และกระบวนการแต่งตัง้ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย 

และผู้บริหารระดับสูง 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย  

เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ด้านการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส มีความเป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุ

กลุม่ คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน (Corporate Governance 

Nomination and Remuneration Committee : CG&NRC) รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน รวมถงึปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่

กรณี และได้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหารระดบัสงูขึน้  

ในการสรรหา แต่งตัง้กรรมการนัน้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการอิสระ 2 ท่านจากจํานวนคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน โดยกรรมการได้กําหนด

เป็น นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และกําหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการ

ใหม ่กระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการใหม่  และวิธีการในการสรรหาบคุคล ท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษัทฯ

และกรรมการชดุยอ่ย 

1.1 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

คณะกรรมการควรกํากบัดแูลให้การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือให้ได้กรรมการท่ีมี

คณุสมบตัิสอดคล้องกบัองค์ประกอบท่ีกําหนดไว้ ดงันี ้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการและ 

การเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
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2. คณุสมบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั, พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535, ข้อบงัคบับริษัทฯ และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

3. พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. ให้ความสาํคญัตอ่ผู้ ท่ีมีทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คณุสมบตัิเฉพาะในด้านต่างๆ ท่ีหลากหลายท่ีคณะกรรมการยงั

ขาดอยู่ และมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสมบรูณ์และเป็น

ประโยชน์สงูสดุ 

5. พิจารณาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินกิจการของ

บริษัทฯ รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็น

สว่นประกอบในการสรรหากรรมการใหม ่ 

6. พิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทํา (Board Skill 

Matrix) ขึน้ โดยกําหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดยพิจารณาทกัษะความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ  ทัง้

ด้านกฎหมาย การบญัชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และการบริหารจดัการ เพ่ือผสานความรู้ความสามารถท่ีเป็น

ประโยชน์แก่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

7. พิจารณาการอทิุศเวลาของกรรมการ หากเป็นกรรมการเดิมท่ีจะกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ อาจพิจารณาจากผล

การปฏิบตัิงานในช่วงท่ีดํารงตําแหนง่ รวมถึงควรพิจารณาถึงจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งให้

เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้มัน่ใจว่าประสิทธิภาพการ

ทํางานจะไมล่ดลง 

8. การแต่งตัง้กรรมการอิสระจะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลท่ีเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด โดยมีคุณสมบตัิความเป็นอิสระ

ตามท่ีกําหนดไว้ในคูม่ือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

9. ผลการปฏิบตัิงานในปีท่ีผา่นมา (ถ้ามี)  

10. การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ 

 

การพ้นวาระ 

1. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ให้กรรมการออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัฉลากกนัว่าผู้ ใดจะออก 

สว่นในปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่งและกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถูก

เลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

2. นอกจากข้อ 1 ให้กรรมการพ้นจากตําแหนง่เมื่อ  

- ตาย 

- ลาออก 
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- ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

- ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

- ศาลมีคําสัง่ให้ออก   

โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง่ ให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัทฯ การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการเข้าใหม่ทุกครัง้ เพ่ือให้ทราบถึงบทบาท หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิ

หน้าท่ีของกรรมการ จึงได้จดัทํา แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ขึน้ โดยนําเสนอเอกสาร

และข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม่ อาทิ รายงานประจําปี  แบบ 56-1 ทัง้นี ้บริษัทได้เตรียมข้อมลูและ

ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1.  ข้อมูลเรียนเชิญกรรมการใหม่เข้ารับตาํแหน่ง 

 ประวตัิบริษัท และลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 โครงสร้างกลุม่บริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ  

 คา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์ตา่งๆ ของกรรมการ 

 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอยา่งน้อย 3 ปีย้อนหลงั  

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

2. ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเม่ือได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น  

 เร่ืองท่ีต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย  

 หนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท  

 ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย  

 รายงานการประชมุคณะกรรมการและกําหนดการประชมุ  

 นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 นโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนั  

 นโยบายการใช้ข้อมลูภายในบริษัท  

 นโยบายบริหารความเสีย่ง  

 การควบคมุภายใน  

 นโยบายรายการเก่ียวโยง  

 จรรยาบรรณในการปฏิบตัิหน้าท่ีทางธุรกิจของบริษัท  

 มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสียหายแก่

ผู้รายงาน ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ 

 นโยบายการรับ-ให้ของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อ่ืนใด 
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 ข้อพิพาททางกฎหมาย  

 นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 นโยบายด้านสทิธิมนษุยชน  

 รายงานขององค์กรกํากบัดแูลท่ีให้บริษัทปรับปรุงและปฏิบตัิตาม  

 

3. การพบประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครัง้แรก 

จดัให้กรรมการใหม่ได้เข้าพบประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครัง้

แรก เพ่ือแจ้งให้กรรมการทา่นใหมท่ราบถึงนโยบายท่ีสาํคญัของบริษัท วฒันธรรมองค์กร และความคาดหวงัของบริษัทท่ีจะได้รับ

ประโยชน์จากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทา่นใหม ่

 

 กระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ กําหนดหลกัเกณฑ์ 

และประเมินผลงานคณะกรรมการทัง้คณะในแตล่ะปี โดยให้เลขานกุารบริษัทนําสง่แบบประเมินให้คณะกรรมการทกุสิน้ปี อย่างน้อย

ปีละ    1 ครัง้ และสรุปผลการประเมิน รวมถึงรายงานผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินผลงานคณะกรรมการ

บริษัทในแต่ละปี จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท และหาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ

ประเมินสาํหรับปีถดัไป 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็นดังนี ้

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ  

 หวัข้อการประเมินโดยยอ่ ดงันี ้

 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

 การประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน (ด้านกํากบัดแูลกิจการ) 

 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน (ด้านสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน) 

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 

 หวัข้อการประเมินโดยยอ่ ดงันี ้

 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

 การประชมุของคณะกรรมการ 

 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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 การทําหน้าท่ีของกรรมการ 

 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

3. แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล 

 หวัข้อการประเมินโดยยอ่ ดงันี ้

 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

 การประชมุของคณะกรรมการ 

 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4. แบบประเมินของผู้บริหารสูงสุด (CEO) 

มีหวัข้อการประเมินโดยยอ่ ดงันี ้

 ความเป็นผู้ นํา 

 การกําหนดกลยทุธ์ 

 การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 

 การวางแผนและผลการปฏิบตัิทางการเงิน 

 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 

 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 

 การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 

 การสบืทอดตําแหนง่ 

 ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 

 คณุลกัษณะสว่นตวั 

 โดยวิธีการใหค้ะแนน เพือ่ให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหวัข้อ หรือเปรียบเทียบผลประเมิน

ของแต่ละปีได้ ซ่ึงได้อ้างอิงแบบประเมินทัง้หมดที่จัดทําข้ึน ตามตวัอย่างของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เดือนกุมภาพนัธ์        

ปี 2558 

ขัน้ตอนการประเมิน 

1. ทกุสิน้ปีเลขานกุารบริษัทนําสง่แบบประเมินให้กรรมการแตล่ะทา่นประเมินแยกกนัคนละ 1 ชดุ 

2. เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมิน โดยนําคะแนนทัง้หมดมาคํานวณเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั 

(Weighted Average ) และรายงานผลตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและหารือร่วมกนัเป็นประจําทกุปี 

 

แผนพัฒนากรรมการ  

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรตามข้อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลกัสตูร Directors Accreditation  
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Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 

(AACP)เป็นต้น ซึง่กรรมการสว่นใหญ่ของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรดงักลา่วมาแล้ว รวมทัง้มีการสง่เสริมให้มีการฝึกอบรม

ให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งทางคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีสรรหาหลกัสูตรการอบรมต่างๆ ท่ีน่าสนใจให้กับกรรมการทุกท่านทราบ หากมี

กรรมการใหม่เข้ามาดํารงตําแหน่ง  กรรมการท่านนัน้ก็จะได้รับการสรุปลกัษณะและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จาก

ประธานกรรมการเพ่ือเป็นข้อมลูตอ่ไป 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้เลขานกุารบริษัทและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเข้าอบรมหลกัสตูรตา่งๆ และรับ

ฟัง/เสวนาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง/สอดคล้องกบัสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงาน ท่ีจดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งสมํ่าเสมอ 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการสง่เสริม พฒันาให้กรรมการ ได้พฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง จึงได้จดัทํา นโยบายสง่เสริมให้

กรรมการพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเสนอแนะให้กรรมการเข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม และในสว่นท่ียงัขาดอยู่ หรือ

ต้องการหาความรู้เพ่ิมเติม อาทิ ด้านการตรวจสอบ,  ด้านการบริหารความเสีย่ง, ด้านการกํากบัดแูลกิจการ เป็นต้น 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของตาํแหน่งในระดับกรรมการผู้จัดการขึน้ไป   

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนของตําแหน่งในระดบักรรมการผู้จดัการขึน้ไป ในจํานวนท่ีมากเกินไป อาจมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ดงันัน้ คณะกรรมการจึงได้กําหนดนโยบายว่าด้วยการไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของ

ตําแหนง่ในระดบักรรมการผู้จดัการขึน้ไป  เพ่ือให้สามารถอทิุศเวลาสาํหรับการปฏิบตัิหน้าท่ี ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีแนวทางใน

การปฏิบตัิ ดงันี ้

1.2 ตําแหนง่ในระดบักรรมการผู้จดัการขึน้ไป สามารถดํารงตําแหนง่ในบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมได้ 

1.3 การดํารงตําแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอ่ืน ซึง่มีลกัษณะเป็นการแขง่ขนัหรือคล้ายคลงึกนักบัธุรกิจหรือของกลุม่บริษัทฯ ให้

นําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนมุตัิ ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนมุตัิเห็นชอบตามลาํดบั ก่อนเข้ารับการดํารงตําแหนง่นัน้ 

 การจาํกัดจาํนวนบริษัทจดทะเบียน 

 เพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธิภาพ คณะกรรมการจึงกําหนดนโยบายจํากดัจํานวนบริษัทจด

ทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ได้ไม่เกินกว่า 5 แห่ง เพ่ือให้กรรมการทกุคน

สามารถจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอสาํหรับการเตรียมตวั และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย  

 

1.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการควรดําเนินการให้มัน่ใจว่าการสรรหาและพฒันากรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสงูให้มีความรู้ 

ทกัษะ ประสบการณ์ และคณุสมบตัิท่ีจําเป็นตอ่การขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย 
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1. คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ 

2. คณะกรรมการสรรหากํากบัติดตามดแูลให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ดแูลให้มีผู้บริหารระดบัสงูท่ีเหมาะสมโดยอย่างน้อย

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาควรร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรร

หาและแตง่ตัง้บคุคล เห็นชอบบคุคลท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่เสนอให้เป็นผู้บริหารระดบัสงู 

3. คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดตําแหน่งกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือให้ธุรกิจดําเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง 

4. คณะกรรมการมีหน้าท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสงูได้รับการอบรมและพฒันา 

เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงาน 

5. คณะกรรมการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการไปดํารงตําแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จดัการใหญ่และ

ผู้บริหารระดบัสงูอยา่งชดัเจน ทัง้ประเภทของตําแหนง่กรรมการและจํานวนบริษัทท่ีสามารถไปดํารงตําแหนง่ได้ 

 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง และ

บุคลากรอ่ืนๆ 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ทัง้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และ

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไว้อยา่งชดัเจน และโปร่งใส และอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม สามารถเทียบเคยีงได้กบัอตุสาหกรรมในลกัษณะ

เดียวกนั  โดยคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณาคา่ตอบแทนในเบือ้งต้น และนําข้อมลู

ท่ีได้ เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา ก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิตอ่ไป โดยมีหลกัเกณฑ์

และวิธีการกําหนดคา่ตอบแทนตา่งๆ ดงันี ้

แผนสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 

 บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการดําเนินธุรกิจอยา่งมีเติบโต ตอ่เน่ือง และยัง่ยืน จึงได้จดัทําแผนสืบทอดตําแหน่ง 

ในการสรรหาบคุลากรในระดบับริหาร ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือพฒันาให้มีศกัยภาพ ท่ีจะสืบทอดตําแหน่งท่ีสําคญัในการดําเนิน

ธุรกิจ โดยสามารถสบืทอดตําแหนง่ได้ทนัที หรือภายใน 1-2 ปี โดยมีขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีสาํคญั ดงันี ้

1.  กําหนดตําแหนง่งานสาํคญัท่ีเป็นตําแหนง่งานหลกั (Key Position) ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  

2.  คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือดผู้สืบทอด

ตําแหนง่ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ศกัยภาพ ของแต่ละตําแหน่งงาน และวิสยัทศัน์ในการ

บริหารจดัการ เพ่ือคดัเลอืกผู้บริหารท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องตามท่ีกําหนด 

3.  พิจารณาคดัเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งท่ีมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ ประเมินความพร้อมของผู้ ได้รับคดัเลือก ทัง้ข้อเด่น 

และเร่ืองท่ีต้องพฒันาเพ่ิมเติม 
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4.  การวางแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan) โดยจดัทําแผนพฒันาความสามารถรายบคุคลท่ีได้รับ

การคดัเลอืก เพ่ือให้มีความพร้อมในตําแหนง่ท่ีจะสบืทอดตําแหนง่ โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลทําหน้าท่ีดแูล

ติดตามการอบรม และพฒันาความรู้ ความสามารถของผู้สบืทอดตําแหนง่ 

5.  คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทบทวนและประเมินผลการจัดทําแผนการสืบทอด

ตําแหนง่งานเป็นประจํา และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย  

2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 

2.1.1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการ

ทํางานของกรรมการ โดยได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.1.2 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จะพิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการ

จ่ายค่าตอบแทน และจํานวนค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้อนุมตัิ และ

นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิตอ่ไป 

2.1.3 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมทัง้อยู่ในระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะจูงใจและ

รักษากรรมการและผู้บริหารท่ีมีคณุสมบตัิไว้  

2.1.4 ประเภทคา่ตอบแทน ประกอบด้วย 2 สว่น คือ  

• คา่เบีย้ประชมุ   

• คา่บําเหน็จประจําปี  

 2.1.5    คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับการอนมุตัิโดยท่ีประชุมสามญัผู้

ถือหุ้น 

2. คา่ตอบแทนอ่ืน    - ไมม่ี – 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการกาํหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการกําหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจงูใจให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารระดบัสงูให้สอดคล้อง

กบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร รวมถึงผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว 

1.1 พิจารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการดําเนินงานระยะสัน้ เช่น โบนสั และผลการ

ดําเนินงานระยะยาว  

1.2 กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนโดยคํานึงถึงปัจจยั เช่น ระดบัค่าตอบแทนสงูกว่าหรือเท่ากบัระดบัอตุสาหกรรม

เดียวกนัโดยประมาณ ผลการดําเนินงานของกิจการ เป็นต้น 
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1.3 กําหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินผลกรรมการผู้จดัการใหญ่ และสื่อสารให้เป็นท่ีรับทราบ อย่างน้อยในเร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.3.1 เห็นชอบหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจให้

กรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารกิจการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว 

1.3.2 ประเมินผลงานกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นประจําทกุปีหรือมอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรร

หาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสเป็นผู้สื่อสารผลการ

พิจารณา  

1.3.3 อนุมัติค่าตอบแทนประจําปีของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของ

กรรมการผู้จดัการใหญ่ และปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

1.4 คณะกรรมการควรเห็นชอบหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนมุตัิโครงสร้างค่าตอบแทนของ

ผู้บริหารระดบัสงู และติดตามให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินผู้บริหารระดบัสงูให้สอดคล้องกบัหลกัการประเมิน

ดงักลา่ว 

 บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้ เช่น การประเมินผล

การปฏิบตัิงาน (KPI) ความสามารถในการทํากําไรในแตล่ะปี และในระยะยาว  เช่น เงินสมทบโครงการร่วมทนุระหว่างนายจ้างและ

ลกูจ้าง  (EJIP) เป็นต้น 

2. ค่าตอบแทนพนักงาน 

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้มีการจดัทํา คู่มือการประเมินผลการปฏิบตัิงานขึน้ เพ่ือประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

พนกังาน เพ่ือให้สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  และใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลงาน 

ในการจ่ายค่าตอบแทน การปรับค่าจ้าง เงินเดือน โบนสั และอ่ืนๆ ให้แก่พนกังาน โดยคํานึงถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ

ผลสาํเร็จของงานตามท่ีได้รับมอบหมาย การประเมินทกัษะและคณุลกัษณะด้านตา่งๆ รวมถึงการลา และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ

วินยัขององค์กร และเพ่ือให้การประเมินการปฏิบตัิงานของบคุลากรเป็นไปตามระเบียบและระบบเดียวกนั ประเมินความสามารถใน

การปฏิบตัิงานของพนักงานสําหรับการพฒันา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท  โดยนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประกอบการพัฒนา

บคุลากร และระดบัสมรรถนะ (Competency) ให้มีความรู้ ทกัษะและความสามารถในการปฏิบตัิงาน ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีขอบเขตการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งเป็นระบบ 
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โดยมีหวัข้อการประเมินผลการปฏิบตัิงาน แบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบตัิงานตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลสาํเร็จของงานตามท่ี

ได้รับมอบหมาย (Key Performance Indicators) 

สว่นท่ี 2 การประเมินทกัษะและคณุลกัษณะของผู้ปฏิบตัิงาน (Personal Competency in the Job) 

สว่นท่ี 3 การประเมินด้านการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัท (Activities) 

สว่นท่ี 4 การประเมินด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบวินยัในการทํางาน (Disciplinary Action) 

โดยระดบัผลงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ซึง่บคุลากรจะได้รับการประเมิน โดยใช้เกณฑ์การให้นํา้หนกัผล

การปฏิบตัิงานทัง้ 4 ส่วนในเบือ้งต้น โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนการประเมิน โดยบริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์การพิจารณาปรับขึน้ค่าจ้าง 

เงินเดือน และโบนสัประจําปี อยา่งชดัเจน และเป็นธรรม 

 

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัขององค์กร และเป็นปัจจยัหลกัท่ีนําบริษัทฯ ไปสู่

ความสาํเร็จ บริษัทฯ จึงได้มีการกําหนดกลยทุธ์ และนโยบายด้านทรัพยากรบคุคลตา่ง ๆ ท่ีมุ่งเน้นทางด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหาร และการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงปัจจัยหลกัต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์ความ

ต้องการอัตรากําลงั เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ  การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย พนัธกิจ และ

วฒันธรรมขององค์กร โดยนําระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (KPI) ความรู้ ความสามารถของบคุลากรในทกุระดบัชัน้ 

 เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายการบริหารและพฒันาบคุลากร บริษัทฯ จึงได้กําหนดแผนงานและดําเนินการในการพฒันา

บคุลากร และนโยบายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัด้านบคุลากร โดยมุง่เน้นในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้ 

1. การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทัง้สายงานหลกั และสายงานสนับสนุนธุรกิจ โดยเฉพาะสายงานหลกั ได้จัด

หลักสูตรการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน ทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือให้มีทักษะและ

ความสามารถในการปฏิบตัิงานแตล่ะด้าน เพ่ือเป็นการทบทวนและเสริมทกัษะเฉพาะด้านอย่างต่อเน่ือง นอกจากนีย้งั

กําหนดให้มีการทบทวนตวัชีว้ดัผลงานหลกัเป็นประจํา เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ 

2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่พนกังานทกุคนมีศกัยภาพในตวั ท่ีสามารถนําออกมาใช้ได้โดยไม่มีขีดจํากดั หากได้รับการสนบัสนนุ

และโอกาส บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสในการแสดงออกซึ่งศักยภาพของพนักงาน โดยผ่านกิจกรรมคุณภาพ ได้แก่ 

กิจกรรม 5ส  กิจกรรมข้อเสนอแนะ หรือการอบรมหลกัสตูรระยะยาวเฉพาะด้าน 
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3. การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท 

บริษัทฯ มีการดูแลพนกังานท่ีมีความสามารถ และมีศกัยภาพสงูในการทํางาน โดยให้โอกาสในการก้าวหน้าในสาย

อาชีพ โดยการกําหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน และกําหนดให้มีการดําเนินการเป็นประจําทกุปี นอกจากนี ้ยงัได้จดัให้มีการ

พฒันาเป็นรายบคุคล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบคุลากรระดบัหวัหน้างานขึน้ไป และนอกจากนี ้ยงัได้ดําเนินการปรับปรุงการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยการนําตวัชีว้ดัผลงานหลกั (KPIs) มาใช้ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม วดัผลได้ ร่วมกบั

ปัจจยัด้านความสามารถและพฤติกรรมการทํางานของพนกังาน (Competency) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการรักษาคนดีมี

ความสามารถ และเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอีกด้วย ทัง้นี ้เพ่ือให้พนักงานท่ีมี

คณุลกัษณะหลกั (Core Competency) ท่ีบริษัทพงึประสงค์ ได้แก่  

 การเรียนรู้และการพฒันาตนเอง เพ่ือให้เกิดการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

 การมุง่เน้นจริยธรรม เพ่ือสง่เสริมการปฏิบตัิงาน ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 การให้บริการลกูค้า เพ่ือให้การบริการท่ีดีมีคณุภาพ สร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า 

 การมุ่งเน้นผลลพัธ์ เพ่ือการกําหนดเป้าหมายในการชีว้ดัผลสําเร็จ และการกําหนดแผนงานให้บรรลุ

เป้าหมาย     

4. การกาํหนดแผนในการทดแทนตาํแหน่งงาน (Succession Plan) 

บริษัทฯ เน้นการสรรหาจากภายใน มากกวา่การสรรหาจากภายนอก โดยเฉพาะตําแหนง่งานในสายงานหลกั โดยผ่าน

กระบวนการเลือ่นขัน้ เลือ่นตําแหนง่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด ซึง่พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน (Performance) และ

ศกัยภาพ (Potential) เป็นหลกั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับบคุคลท่ีเป็น Successor ในการ

พฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีจําเป็นตามตําแหนง่งาน 

 

นโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีในการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนฉบบันี ้ ได้รับอนมุตัิโดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

ครัง้ท่ี 2/2564  โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
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