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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

1. วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จัดตั้ งข้ึนเพ่ือท าหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งพิจารณานโยบาย 
โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 
ไม่น้อยกวา่  3 คน โดยเลือกจากกรรมการจ านวนหน่ึงของบริษทัฯ และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงส่วนใหญ่ควรเป็น
กรรมการอิสระ ทั้งน้ี ก าหนดใหก้รรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นบุคคลผูท่ี้มีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะ
อุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีแก่บริษทัฯได ้

(2) มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง 
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(3) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ หรือเขา้
เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทัฯ ไม่วา่จะท าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือผูอ่ื้น  
 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 
ก าหนดให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากต าแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการ 
ท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งใหม่ได้โดย ได้รับเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทน 
ในกรณีท่ีต าแหน่งวา่งลง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกกรรมการ และ/
หรือ ผูท้รงคุณวฒิุ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
  

4. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษทัฯ 

เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั ในกรณีท่ีต าแหน่งวา่ง
ลงเน่ืองจากครบวาระ และในกรณีอ่ืนๆ 

2. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย ของบริษทัฯ กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทัฯ ในกรณีท่ีมีต าแหน่งว่างลง เพ่ือน าเสนอต่อ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้ งก าหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอด
ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
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3. ก าหนดและทบทวนคุณสมบติั หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ 
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และผู ้บริหารระดับสูง และเลขานุการของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

4. ก าหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูป 
เงินสด หลกัทรัพย ์หรืออ่ืนใด) ของกรรมการ กรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนักงาน ให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ และเป้าหมายของบริษทัฯ รวมทั้งผลการด าเนินงาน 
ของบริษทัฯ และภาวะตลาดอยูเ่สมอ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัต่อไป 

5. พิจารณาเกณฑป์ระเมินผลการปฎิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ 
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

6. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

7. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
 

5. การประชุม 
1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

โดยอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  
2. วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะตอ้งจดัส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
  

6. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง 
1. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งมีกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนใดคนหน่ึงท าหน้าท่ี 
เป็นประธานในท่ีประชุม 

2. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้
ร่วมประชุม ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็น
เสียงช้ีขาด  
 

7. การรายงาน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
สม ่าเสมอ และจดัท ารายงานการท าหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัน้ี 

1.   จ านวนคร้ังในการประชุม 
2.   จ านวนคร้ังท่ีกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
3. ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้
4. ขอ้เสนอแนะ (ถา้มี) 


