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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

1. วตัถุประสงค์  

 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํหนา้ท่ีพิจารณากาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการและ

ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั ตลอดจนคดัเลือกกรรมการบริษทั เพื่อทาํหนา้ท่ีกรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบ

และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและดาํเนินการคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้กาํหนดไว ้เพื่อ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัหรือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

2 องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ  

2.1   องค์ประกอบ การแต่งตั้ง 

2.1.1 ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

2.1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการบริษัท เพื่อทําหน้าท่ีกรรมการ 

สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษทัไดอี้ก  

2.1.3 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจะพจิารณาคดัเลือก

กรรมการในคณะท่ีเป็นกรรมการอิสระ 1 คนข้ึนเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

2.1.4 ให้บริษทัพิจารณาเสนอพนักงานบริษทัทาํหน้าท่ีเลขานุการ โดยให้คณะการกรรมการ  

สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหค้วามเห็นชอบ 

 2.2 คุณสมบัติ 

  2.2.1 ไม่เป็นประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2.2.2 เป็นผูท่ี้มีทกัษะความรู้ ความสามารถ เขา้ใจถึงลกัษณะธุรกิจ และ บทบาทหนา้ท่ี และ ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

รวมถึงมีความรู้เร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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2.2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่าง เพียงพอในการปฏิบัติหน้า ท่ี  เพื่อให้การดํา เ นินงานของ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําเร็จตาม

วตัถุประสงค ์

 

3.  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 

   3.1  วาระการดํารงตําแหน่ง 

3.1.1  กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีวาระการปฏิบติังาน

ตามวาระของการเป็นกรรมการบริษทัฯ 

3.1.2 เม่ือมีเหตุให้กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี พน้จาก

ตําแหน่ง และมีผลให้จาํนวนกรรมการไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ ง

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีรายใหม่เพื่อให้ครบ

จาํนวนอยา่งชา้ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีมีจาํนวนกรรมการไม่ครบถว้น 

    3.2  การพ้นจากตําแหน่ง 

  3.2.1  กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี พน้จากตาํแหน่งโดยทนัที เม่ือ 

   - ตาย 

   - ลาออก 

   - พน้วาระการเป็นกรรมการบริษทั 

   - ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

3.2.2  การลาออกของกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ให้ยื่น

ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั 

4.  หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

   4.1  การปฏิบัติงานด้านการสรรหา 

4.1.1 พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และรายบุคคล  

ท่ีเหมาะสมกบัขนาด ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกิจของบริษทั ทั้งในดา้น การศึกษา 
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ความรู้ ความชาํนาญ ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษทั ความเป็นอิสระตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด 

4.1.2  พิจารณาคุณสมบติัของผูบ้ริหารสูงสุดท่ีเหมาะสมกบัการบริหารจดัการธุรกิจของบริษทั

 เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ท่ีกาํหนดไว ้โดยใหค้รอบคลุมทั้งในดา้นการศึกษา ประสบการณ์  

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และนาํปัจจยัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีสําคญัและเก่ียวขอ้ง เช่น 

สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจมา

ประกอบการพิจารณาดว้ย 

4.1.3  กาํหนดกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างและ

คุณสมบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 4.1.1 และ 4.1.2 ทั้งน้ี โดยยึดมัน่ในหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี และนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

4.1.4 กาํกบัดูแลให้บริษทั จดัให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ีใหแ้ก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

4.1.5  จดัทาํและทบทวนแผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession plan) ของผูบ้ริหารสูงสุดของ

บริษทั เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนการต่อเน่ืองใหมี้ผูสื้บทอดงานเพื่อให้การบริหารงาน

ของบริษทัสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

4.1.6  สนบัสนุนใหบ้ริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการสรรหาเป็น

กรรมการบริษทั 

4.1.7  คดัเลือกกรรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อ

นาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งเม่ือมีตาํแหน่งวา่งลง 

4.1.8 คณะกรรมการควรกาํกบัใหบ้ริษทัมีรายช่ือและประวติัของผูบ้ริหารระดบัสูง และผูมี้โอกาส

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษยม์าทบทวนรายช่ืออย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ทั้งน้ีเพื่อสร้างความมัน่ใจว่า

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัยงัคงมีคุณสมบติัท่ีดีอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.1.9  กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบติัท่ีดีในกิจการดา้นต่างๆ ให้เป็นไป

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจดัทาํคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณ

ในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ไดย้ดึเป็นแนวปฏิบติั
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ในการดาํเนินงาน โดยถือเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีสําคญัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก

ระดบัตอ้งไม่ละเลยในการปฏิบติัตามหลกัการท่ีปรากฏอยูใ่นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

4.1.10 ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแกไ้ขการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ของสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

4.1.11  สนับสนุนให้มีการเผยแพร่การกํากับดูแลกิจการท่ีดีภายในองค์กรให้เป็นท่ีเข้าใจของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัและ ให้มีผลในทางปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรม

องคก์ร  

   4.2  การปฏิบัติงานด้านการพจิารณาค่าตอบแทน 

4.2.1  ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบั

หน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกับผลการดาํเนินงาน

โดยรวมของบริษทั เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถ มีคุณภาพ 

และศักยภาพ ทั้ งน้ี ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน

นาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีเพื่อขอพิจารณาอนุมติั 

4.2.2  ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี และพิจารณาปรับอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่

ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เพื่อนาํเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

  4.3  พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี

อย่างสมํ่าเสมอ 

  4.4  รับผดิชอบต่อการอ่ืนใดทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5.  การประชุม 

   คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จะมีการประชุมตามความ

เหมาะสม ซ่ึงจะมีการแจง้กาํหนดการประชุมและวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างน้อย 5 วนัก่อนวนันัดประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็น

เร่งด่วน 
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   นอกจากน้ี บริษทัจะดาํเนินการให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจดัเก็บรวบรวมเอกสารท่ีรับรองแลว้เพื่อใชใ้นการอา้งอิงและสามารถ

ตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีทุกคร้ัง 

บริษทัจะจดัให้มีผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตดัสินใจท่ี

ถูกตอ้งและทนัเวลา 

   5.2  ผู้เข้าร่วมประชุม 

5.2.1  การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตอ้งมี

กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนเป็นประธานในท่ีประชุม 

5.2.2  ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไม่อยู่

ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคน

หน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

5.3  การลงคะแนนเสียง 

5.3.1  มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี ท่ีมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยให้กรรมการหน่ึงคนมีหน่ึงเสียง

ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึง

เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

5.3.2  กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ี

พิจารณาจะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 

6.  การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

6.1  ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีรายงานผลการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ผลการประชุม หรือรายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่า

คณะกรรมการบริษทัควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป 
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6.2  ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รายงานใหผู้ถื้อ

หุน้ทราบในรายงานประจาํปี ถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จะมีการประเมินผลการปฏิบติังาน

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อปรับปรุงและแกไ้ขการดาํเนินงาน 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2563 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 29 มกราคม 2563 เป็น

ตน้ไป 

 

 

 

(นายกนกพนัธ์ุ จุลเกษม) 

ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน           

    และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

 

        

    

 


