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นโยบายการกาํหนดคุณสมบัตแิละการสรรหากรรมการบริษัท 

 
1. หลักการ 

การสรรหาและคดัเลือกกรรมการถือเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัอย่างย่ิงตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี 

เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดกลยุทธแ์ละแนวทางการดาํเนิน

ธุรกิจ เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนของเอสซีจี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกาํหนดนโยบายการกาํหนด

คณุสมบตัแิละการสรรหากรรมการบรษัิทขึน้ 

2. นโยบายการกาํหนดคุณสมบัตแิละการสรรหากรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามท่ี

กฎหมายกาํหนด และขอ้บงัคบัของบริษัท และควรมีความหลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความรู้

และความชาํนาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนต์่อบริษัท ตลอดจนไม่จาํกัดหรือแบง่แยกในเร่ือง เพศ อายุ 

เชือ้ชาติ สัญชาติ ศาสนา ประเทศตน้กาํเนิด วฒันธรรม และขนบธรรมเนียม เป็นตน้ เพ่ือใหบ้ริษัท

สามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหาร

จดัการตามหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจีท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสรา้งผลตอบแทน

และเพิ่มมลูค่าระยะยาวใหก้ับผูถ้ือหุน้และสรา้งความเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วย

นาํพาใหเ้อสซีจีเติบโตอย่างยั่งยืน 

3. การสรรหากรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมี

คณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหาคดัเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ 

วิสัยทัศนก์วา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทาํงานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย รวมทัง้มี

ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ โดยควรคาํนงึถึงองคป์ระกอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้

3.1 คณุลกัษณะท่ีตอ้งการในกรรมการแตล่ะคน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาและกาํหนดคณุลกัษณะเฉพาะบคุคลของผูท่ี้

จะคดัเลือกเพ่ือเสนอช่ือเป็นกรรมการในดา้นตา่ง ๆ เชน่ 

- ความมีคณุธรรมและความรบัผิดชอบ (Integrity and accountability) 

- การตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล (Informed judgment) 

- ความมีวฒุิภาวะและความมั่นคง เป็นผูร้บัฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกตา่งและเป็น

อิสระ 

- ยดึมั่นในการทาํงานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเย่ียงมืออาชีพ 

- คณุลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่มีความสาํคญั 
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3.2  ความรูค้วามชาํนาญท่ีตอ้งการใหมี้ในคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณากาํหนดองคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญ

เฉพาะดา้นท่ีจาํเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการ และจดัทาํ Board Skill Matrix เพ่ือประกอบในการสรรหา

และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการ ความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นดงักล่าวเพ่ือส่งเสริมให้

คณะกรรมการสามารถกาํหนดกลยุทธแ์ละนโยบาย รวมทัง้กาํกับดูแลใหมี้การปฏิบตัิตามกลยุทธ์ได้

อยา่งมีประสิทธิผล เชน่ 

- ความรูท้างบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 

- การบริหารจัดการองคก์รซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการดา้นทรพัยากรบุคคล (Organization and 

Human Resource Management) 

- การบรหิารความเส่ียง (Risk Management) 

- การจดัการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 

- ความรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิท (Industry Knowledge) 

- การตลาดระหวา่งประเทศ (International Marketing) 

- การกาํหนดวิสยัทศันแ์ละกลยทุธ ์(Vision and Strategic Planning) 

- ความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจาํเป็นต่อ

บริษัทในระยะ 3 – 5 ปีขา้งหนา้ เช่น ความรูเ้ก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(E-commerce) การ

วิจยัและพฒันา (Research and Development) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ทกัษะ

ดา้นเทคโนโลยี/ Cybersecurity การบริหารจดัการขอ้มลู (Data Management) ธุรกิจคา้ปลีก 

(Retail Business) ซพัพลายเชน (Supply Chain) สขุภาพและความปลอดภยั และประสบการณ์

ในการบรหิารจดัการองคก์รระดบัภมูิภาค/หรือระดบัโลก ฯลฯ 

3.3 ความหลากหลายของกรรมการ 

นอกเหนือจากการกาํหนดองคป์ระกอบสองประการดงักลา่วขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหายงัอาจพิจารณากาํหนดแนวทางเก่ียวกบัความหลากหลายของคณุสมบตัิอ่ืน ๆ ของกรรมการ

ทัง้คณะ เชน่ เพศ อาย ุเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา ประเทศตน้กาํเนิด วฒันธรรม และขนบธรรมเนียม ฯลฯ 

4. การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดมิ  

กรณีท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอช่ือกรรมการรายเดิมใหเ้ป็นกรรมการของบริษัทตอ่อีก

วาระ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรคาํนึงถึงผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการรายดงักล่าว

ดว้ย  
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