
 

 

 
 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บริษัทฯ) ด าเนินแนวทางการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการแต่งตั้ง

กรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่มีมติให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามแนวทางการแตง่ตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติ 

ครม. เมื่อวันที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และรายละเอียดขั้นตอนตามมตคิณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(คนร.) อย่างเคร่งครัด  รวมถึงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตลอดจนหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของ สคร.  และ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ก าหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัทฯ ดังนี้  
๑. มคีุณสมบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐาน

ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนหลักการและแนวทาง 

การก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ สคร. ดังนี้ 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 

 (๓) มีคุณวุฒแิละประสบการณเ์หมาะสมกับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 

 (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรอืไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

 (๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

  ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

 (๕/๑) ไม่เป็นบุคคลวิกลจรติหรอืจติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

 (๕/๒) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรอืค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

  เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรอืมีทรัพย์สินเพิ่มขึน้ผิดปกติ 

 (๕/๓) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น

  หรอืผูบ้ริหารท้องถิ่น 

 (๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติ

  แหง่กฎหมาย 

 (๗) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมอืง หรอืเจ้าหนา้ที่ของพรรคการเมอืง 

  (๗/๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
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 (๘) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้น 

  ถือหุ้นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเท่าใดก็ตาม กรรมการที่มาจากภาคเอกชนและ

  รัฐวิสาหกิจสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน ๐.๕ ของทุนช าระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่ง

  ตนเป็นกรรมการหรือนิตบิุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุน้อยู่ 

 (๙) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น  เว้นแต่  

  คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ

  ด ารงต าแหน่งอื่นในนิติบุคคลรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ

  รัฐวิสาหกิจตอ้งก าหนดเหตุผลและระยะเวลาการด ารงต าแหน่งอย่างชัดเจน 

 (๑๐) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บรหิาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสีย

   ในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้อง

   กับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือ

   ผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น การมีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว 

   ให้หมายถึงการมสี่วนได้ส่วนเสียทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

 (๑๑) มิได้เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น   

   เกิน กว่า ๓ แห่ง ทั้งนี้ การนับจ านวนการด ารงต าแหน่งกรรมการดังกล่าว   

   ให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

   ราชการแทนในต าแหน่งกรรมการด้วย 

 (๑๒) ในการแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด 

   ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลัง

   จัดท าขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจ 
 

๒. น าการก าหนดทักษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ (Skill Matrix) มาใช้ในการพิจารณา

สรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ  โดยพิจารณาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในองค์ประกอบ

โครงสร้างกรรมการตามที่บริษัทฯ ก าหนดทักษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ๗ สาขา ได้แก่ ๑) สาขาการ

บริหารจัดการองค์กร  ๒) สาขาคมนาคมและขนส่งทางอากาศ  ๓ ) สาขาวิศวกรรม  ๔) สาขาการเงิน  

๕) สาขาบัญช ี ๖) สาขากฎหมาย และ ๗) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๓. การแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่ง   ให้มีการเสนอชื่อจาก

ผูท้รงคุณวุฒิทีม่ีประสบการณก์ารท างานในภาคธุรกิจไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการอื่น 

๔. ไม่แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการเมือง และผู้ด ารงต าแหน่ง      

ทางการเมอืงเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ  

๕. มีผู้แทนกระทรวงการคลัง (กค.) ที่เป็นข้าราชการประจ าใน กค. เป็นกรรมการใน

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการในฐานะผูถ้ือหุน้ 
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๖. มีผู้แทนกระทรวงคมนาคม (คค.) ในฐานะที่เป็นกระทรวงเจ้าสังกัดของบริษัทฯ ที่เป็น

ข้าราชการประจ าในกระทรวงเจ้าสังกัดและไม่อยู่ในหน่วยงานซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการ 

ของบริษัทฯ (Regulator) จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อท าหน้าที่เชื่อมโยง

นโยบายจากกระทรวงเจ้าสังกัด ทั้งนี ้กรณีเหตุจ าเป็นอาจแต่งตั้งเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน ๑ คน 

๗. กรณีส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการประจ ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ หาก

ข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุหรอืพ้นจากการเป็นข้าราชการประจ า ให้ส่วนราชการท าการแต่งตั้งขา้ราชการ

คนใหม่ไปแทน เนื่องจากข้าราชการผู้พ้นจากต าแหน่งแล้วไม่อยู่ในข่ายต้องได้รับโทษตามนัย พ.ร.บ. วา่ด้วย

ความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔  เว้นแต่

ส่วนราชการพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในกิจการ ส่วนราชการนั้นจะพิจารณา

ใหบุ้คคลดังกล่าวยังคงเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปจนครบวาระที่ยังเหลืออยู่ก็ได้ 

๘. ให้ความส าคัญต่อผู้มีทักษะ  ประสบการณ์  วิชาชีพ  คุณสมบัติเฉพาะด้านต่าง ๆ    

ที่หลากหลายที่ขาดอยู่ และมีความจ าเป็นต่อการด าเนินภารกิจของบริษัทฯ เพื่อให้องค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุด 

๙. พิจารณาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

และสอดคล้องกับวิสัยทัศนแ์ละกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

๑๐. น าข้อมูลกรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการที่ กค. จัดท าขึ้น  (Director Pool)  

มาเป็นส่วนประกอบการพจิารณาด าเนนิการสรรหากรรมการบริษัทฯ 

๑๑. พิจารณาการอุทิศเวลาของคณะกรรมการบริษัทฯ หากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับ

เข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ โดยอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง 

๑๒. แต่งตั้งกรรมการอิสระโดยพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐ วิสาหกิจ  โดยมีคุณสมบัติ   

ความเป็นอิสระตามที่ก าหนดไว้ในคู่มอืกรรมการบริษัทฯ 
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