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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หนา้ 1 
 

กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
  
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance) และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 
2551 คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ดงัน้ี 
 

1. วตัถุประสงค์ 
  
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จดัตั้งข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริษทัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 การสรรหา เพื่อสรรหาและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  
ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัมีกระบวนการสรรหาบุคคลดงักล่าวอยา่งโปร่งใส 
 การก าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณา หลกัเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษทั ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัมีการพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ประกอบดว้ยประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการ
บริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทัและ/หรือบุคคลอ่ืนให้ด ารงต าแหน่งดงักล่าว ทั้งน้ี ตอ้งมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
 

3. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 
 3.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ี
มีมติแต่งตั้ง และเม่ือครบวาระแลว้หากคณะกรรมการบริษทัยงัไม่ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบติัหน้าท่ีต่อไป    
จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนชุดใหม่แทน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนชุดเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแต่งตั้งตอ้งกระท าภายใน  2  
เดือนนบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนชุดเดิม กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้
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 3.2 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่างลง เพราะสาเหตุอ่ืนนอกจากถึง
คราวออกตามวาระและยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน แทนต าแหน่งท่ีวา่งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป บุคคลซ่ึงเขา้เป็น
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีตนแทน  
 3.3 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  (ก) ครบก าหนดตามวาระ 
  (ข) ลาออก 
  (ค) ถึงแก่กรรม 
  (ง) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
 3.4 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้แจง้ต่อ
บริษทั ล่วงหนา้ 1 เดือน พร้อมเหตุผล 
 

4. กำรประชุม 
 
 4.1 วาระการประชุม มีการก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
7 วนั พร้อมเอกสารประกอบท่ีเพียงพอ และตอ้งจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 4.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และอาจเรียก 
ประชุมเพิ่มเติมตามความจ าเป็น  
 4.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งมีกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีมาประชุม
เลือกกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 4.4 การลงคะแนนเสียง มติท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้ถือเสียงขา้ง
มากของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีเขา้ร่วมประชุม กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
คนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ทั้งน้ี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีมีส่วนไดเ้สียใน
เร่ืองท่ีพิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
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5. อ ำนำจด ำเนินกำร 
 
 5.1 มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ใหค้วามเห็นร่วมประชุม หรือ
ส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
 5.2 ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือ จา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก  
ในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 
6. หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 
 
 การสรรหา 
 6.1 พิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
 6.2 ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือก โดยค านึงถึงความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม โดยเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6.3 จดัท าความเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณา 
 6.4 เสนอช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา 
 6.5 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 6.6 ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 การก าหนดค่าตอบแทน 

 6.1 ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปี 

 6.2 พิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ของบริษทั วงเงินค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ี
ผา่นมา เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั 

 6.3 พิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน อ านาจหนา้ท่ี
และปริมาณความรับผดิชอบ ภายในวงเงินท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติั 

 6.4 พิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ (ท่ีมิไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั) โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบติังาน อ านาจหน้าท่ี และปริมาณความรับผิดชอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่ออนุมติั 

 6.5 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

 6.6 ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

--------------------------------------------- 
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 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฉบับน้ีได้รับอนุมัติโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 
เป็นตน้ไป 
 
 
 

ลงช่ือ                
     (นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา)     
      ประธานกรรมการบริษทัฯ  

บุณยสิทธ์ิ โชควฒันา 


