นโยบายการกําหนดคุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการบริษัท
1. หลักการ
การสรรหาและคัดเลื อกกรรมการถื อเป็ นเรื่ องที่ มีความสําคัญ อย่างยิ่งตามหลักบรรษัทภิ บาลเอสซี จี
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทถื อว่าเป็ นผูท้ ่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดกลยุทธ์และแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเอสซีจี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายการกําหนด
คุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการบริษัทขึน้

3. การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ ครบกําหนดออกตามวาระหรือกรณี อ่ืน ๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาคัดเลื อกจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ี มีพื น้ ฐานและความเชี่ ยวชาญจากหลากหลายอาชี พ มี ภาวะผูน้ าํ
วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ี คุณธรรมและจริยธรรม มี ประวัติการทํางานที่ โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทัง้ มี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยควรคํานึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี ้
3.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูท้ ่ี
จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็ นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น
- ความมีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
- ความมีวฒ
ุ ิภาวะและความมั่นคง เป็ นผูร้ บั ฟั งที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ น
อิสระ
- ยึดมั่นในการทํางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่ามีความสําคัญ
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2. นโยบายการกําหนดคุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ มี คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายกําหนด และข้อบังคับของบริษัท และควรมีความหลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู ้
และความชํานาญเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จาํ กัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ
เชื อ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ประเทศต้นกําเนิ ด วัฒนธรรม และขนบธรรมเนี ยม เป็ นต้น เพื่ อให้บริษัท
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์แ ละเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้ง ส่ง เสริม สนับสนุนให้บริษัทมี การบริหาร
จัดการตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีท่ีก่อให้เ กิดความเป็ น ธรรม โปร่ง ใส สามารถสร้างผลตอบแทน
และเพิ่ม มูล ค่า ระยะยาวให้ก ับ ผูถ้ ื อ หุน้ และสร้า งความเชื่ อ มั่น ต่อ ผูม้ ีส ่ว นได้เ สีย ทุก ฝ่ าย ซึ่ง จะช่วย
นําพาให้เอสซีจีเติบโตอย่างยั่งยืน

3.2 ความรูค้ วามชํานาญที่ตอ้ งการให้มีในคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณากําหนดองค์ประกอบของความรู ค้ วามชํานาญ
เฉพาะด้านที่จาํ เป็ นต้องมีในคณะกรรมการ และจัดทํา Board Skill Matrix เพื่อประกอบในการสรรหา
และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็ นกรรมการ ความรู ค้ วามชํานาญเฉพาะด้านดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้
คณะกรรมการสามารถกําหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทัง้ กํากับดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามกลยุทธ์ได้
อย่างมีประสิทธิผล เช่น
- ความรูท้ างบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Organization and
Human Resource Management)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
- ความรูเ้ กี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
- การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
- การกําหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ (Vision and Strategic Planning)
- ความรู ค้ วามชํานาญเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจําเป็ นต่อ
บริษัทในระยะ 3 – 5 ปี ขา้ งหน้า เช่น ความรูเ้ กี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การ
วิจยั และพัฒนา (Research and Development) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ทักษะ
ด้านเทคโนโลยี/ Cybersecurity การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ธุรกิจ ค้าปลีก
(Retail Business) ซัพพลายเชน (Supply Chain) สุขภาพและความปลอดภัย และประสบการณ์
ในการบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาค/หรือระดับโลก ฯลฯ
3.3 ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจากการกําหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหายังอาจพิจารณากําหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของกรรมการ
ทัง้ คณะ เช่น เพศ อายุ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ประเทศต้นกําเนิด วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ฯลฯ
4. การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม
กรณีท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้เป็ นกรรมการของบริษัทต่ออีก
วาระ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรคํานึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว
ด้วย
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