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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เพื่อทาหน้าทีส่ รรหาและพิจารณากลันกรองบุ
่
คคลทีเ่ หมาะสมเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ
โดยพิจ ารณาจากข้อ เสนอของผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ แ ละรายย่อ ย รวมถึง บัญ ชีร ายชื่อ กรรมการ
(Directors’ Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(SEPO) และ บัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทาเนียบ IOD (IOD Chartered Director) ซึง่ เป็ น
ฐานข้ อมูลกรรมการที่ได้ รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ไว้ จากนันคณะกรรมการสรร
้
หาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคุณสมบัตกิ รรมการทีก่ าหนดไว้ตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์ต่างๆ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
 ความรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ ของกรรมการ โดยพิจารณาควบคู่
กับ “คุณสมบัติของกรรมการที่สาคัญต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ” (Board Skill Matrix) อาทิ ด้ าน
วิศวกรรม ด้ านธุรกิจพลังงาน ด้ านบัญชีและการเงิน ด้ านนิติศาสตร์ ด้ านการบริ หารธุรกิจ และ
ด้ านความมัน่ คง เป็ นต้ น
 การมีสว่ นได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกบั บริ ษัทฯ
 ความสามารถในการอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการได้อย่างเพียงพอ
ทัง้ นี้ การพิจารณาต้องไม่มกี ารจากัด หรือแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือ
ความแตกต่างอื่นใด (Diversity)
สาหรับการสรรหากรรมการเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี บริ ษัทฯ ได้ ประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อเรี ยน
เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการ
บริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด
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กระบวนการในการแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ
1) การแต่งตัง้ กรรมการทดแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและนาเสนอรายชื่อบุคคลที่
มีค วามเหมาะสมตามหลัก เกณฑ์ก ารสรรหาต่ อ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณา
อนุ ม ตั ิต่ อ ไป โดยให้ถือ คะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยที่
 ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
 ให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
 บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
เท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ใน
ล าดับ ถัด ลงมามีค ะแนนเสีย งเท่ า กัน เกิน จ านวนกรรมการที่พ ึง มี ให้ป ระธานที่
ประชุมออกเสียงได้เพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด

2) การแต่งตัง้ กรรมการทดแทนตาแหน่งกรรมการทีว่ า่ งในกรณีอ่นื ทีไ่ ม่ใช่เนื่องมาจากการครบ
วาระ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและนาเสนอรายชื่อบุคคลที่
มีค วามเหมาะสมตามหลัก เกณฑ์ก ารสรรหาต่ อ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการแทนตาแหน่งกรรมการทีว่ า่ งลง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่ โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะ
อยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นเข้ามาแทน

