หลักเกณฑ์ การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทนเป็ น ผู้พิ จ ารณาการคัด เลือ กกรรมการ โดยคํ า นึง และพิ จ ารณาถึ ง ความ
หลากหลายทางคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และความสามารถในการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการของบริ ษัท ซึ่ง
การเสนอกรรมการใหม่จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกฎหมายพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่
ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการดังต่อไปนี ้
1) ผู้ที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท จะต้ องบุคคลทีม่ ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดําเนิน
ธุรกิจ รวมทังกรรมการที
้
่มีทกั ษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน พื ้นฐานการศึกษา อายุที่เหมาะสม
2) ภาวะความเป็ นผู้นํา มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล รวมทังมี
้ คณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีตอ่ องค์กร สามารถอุทิศ
เวลาให้ ได้ อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินกิจการของบริ ษัท
3) ไม่เป็ นบุคคลที่ถกู ขึ ้นบัญชีดํา (Black List) จากองค์กรใดๆ รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
4) กรณีกรรมการอิสระ ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเข้ าตามหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของกรรมการอิสระ
5) พิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับองค์ประกอบและโครงสร้ างของกรรมการตามกลยุทธ์ ทาง
ธุรกิจของบริ ษัท ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส และสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
หลังจากคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะเป็ นกรรมการบริ ษัทแล้ ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคล
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาแต่งตังตามขั
้
นตอนของกฎหมาย
้
และในกรณีที่จะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตังกรรมการดั
้
งกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทจะเสนอชื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี
ที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะ
พึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

2. การสรรหาและแต่ งตัง้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยมีกระบวนการสรรหา และ
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
กระบวนการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ซึง่ สามารถสรรหามาได้ จาก 2 แหล่งคือ ภายใน
และภายนอกองค์กร
2) ในการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะใช้ วิธีใดวิธีหนึ่งในการ
สรรหา ได้ แก่ การเสาะหา (Searching) จากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับบริ ษัท
หรื อ จากการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท
3) หลังจากคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมแล้ ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาแต่งตังต่
้ อไป
หลักเกณฑ์การสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
1) คุณสมบัติของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารต้ องเป็ นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะ ประสบการณ์ ในบริ หาร
จัดการบริ ษัท และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจสาธารณูปโภค พลังงาน และ/หรื อ ธุรกิจที่สอดคล้ องกับธุรกิจของ
บริ ษัท มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริ ษัท และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื ้อชาติ เป็ นต้ น
2) มีภาวะความเป็ นผู้นํา มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรม และจริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศ
เวลาได้ อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
3) มี ป ระวัติ ก ารทํ า งานที่ โ ปร่ ง ใส ไม่ เ ป็ น บุค คลที่ ถูก ขึ น้ บัญ ชี ดํ า (Black List) จากองค์ ก รใดๆ รวมถึ ง สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา รวมทังไม่
้ มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามกฎหมาย

