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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการเห็ น ควรให้ ก าหนดกฎบัต รคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่ มีความเหมาะสมกับการปฏิ บตั ิ
หน้า ที่ ใ นตาแหน่ ง กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทั้ง การพิ จารณาก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ ดั การให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใส สอดคล้องกับผลประกอบการของบริ ษทั หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ โดยอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กบั ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่ งมี
ขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. องค์ ประกอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยสาม (3) คน โดยกรรมการ
ส่ วนใหญ่ตอ้ งเป็ นกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
3. คุณสมบัติ
3.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถและ
มีประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นอย่างดี มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรม
ในการดาเนินธุ รกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั อย่างเต็มที่
3.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ต้องมี คุ ณสมบัติและไม่ มี ล ัก ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และกฎหมายอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง
4. การแต่ งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้ นจากตาแหน่ ง
4.1 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยให้มีวาระ
การดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดารงตาแหน่ ง เป็ นกรรมการบริ ษทั และเมื่ อครบวาระด ารง
ตาแหน่ งแล้ว อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้อีก
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
4.2 คณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
 ครบกาหนดตามวาระ
 พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั
 ลาออก
 เสี ยชีวติ
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 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
 ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด

4.3 กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน คนใดจะลาออกจากต าแหน่ ง ให้ ยื่ น ใบลาออก
ต่อบริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
4.4 ในกรณี ที่ตาแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่างลงให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็ นกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แทน
5. การประชุ ม
5.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุ มอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญ
ฝ่ ายจัดการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่ วมประชุ ม ให้ความเห็น
หรื อส่ งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น
5.2 ในการเชิ ญประชุ มคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ า ตอบแทน หรื อเลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน โดยค าสั่ ง ประธาน
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ส่ ง หนัง สื อนัดประชุ ม ไปยัง กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอนแทนก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
หรื อกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
5.3 องค์ประชุ ม ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องประกอบด้วยกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน จานวนไม่ น้อยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของจานวนกรรมการทั้ง หมดที่ มี อยู่ใ นตาแหน่ ง
ขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
5.4 กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ที่ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ในเรื่ อ งที่ พิ จ ารณาเรื่ องใด
มิให้ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ
5.5 ในการออกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนลงมติ โ ดยมี สิ ทธิ
ออกเสี ย ง คนละ1 เสี ย ง และใช้ค ะแนนเสี ย งข้างมากเป็ นเกณฑ์ กรณี ที่ ก ารลงมติ โดยมี เสี ย งเท่ า กัน ประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีสิทธิออกเสี ยงอีก 1 เสี ยง เพื่อเป็ นการชี้ขาด
6. ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
6.1 ด้านสรรหา
6.1.1 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ด้านทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญ โดย
ไม่จากัดเพศ ตลอดจนความเหมาะสมที่ จะดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการชุ ดย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาชื่ อเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น หรื อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
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6.1.2 พิ จารณาคัดเลื อกบุ คคลที่ เหมาะสมที่ จะด ารงต าแหน่ งกรรมการผู ้จ ัดการและน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
6.1.3 แต่งตั้งคณะทางานได้ตามที่เห็นสมควร และปฏิบตั ิภารกิจอื่นๆ ตามที่บริ ษทั มอบหมาย
ทั้งนี้ การสรรหาบุคคลตามข้อ 6.1.1 และ ข้อ 6.1.2 ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและการแต่งตั้ง
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
6.2 ด้านกาหนดค่าตอบแทน
6.2.1 พิ จารณาก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จารณาค่ า ตอบแทน การก าหนดค่ า ตอบแทนและ
การปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ น และผลตอบแทนอื่ น ของกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั และอัตราการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.2.2 พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ในการกาหนดค่าตอบแทนและ
การปรั บ อัต ราเงิ น เดื อ นและผลตอบแทนอื่ น ของกรรมการผู ้จ ัด การและน าเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.2.3 แต่งตั้งคณะทางานได้ตามที่เห็นสมควร และปฏิบตั ิภารกิจอื่นๆ ตามที่บริ ษทั มอบหมาย
7. การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และรายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผูถ้ ือหุ น้ ในรายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
7.1 จานวนครั้งในการประชุม
7.2 จานวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
7.3 ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
7.4 การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของบริ ษทั กลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว และแผนการสื บทอด
ตาแหน่ง
8. การประเมินผลของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน จะจัด มี ข้ ึ น
อย่ า งน้ อ ยปี ละ 1 ครั้ ง โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ นผู ้ป ระเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจาปี ต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อนามาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ผลต่อผูถ้ ือหุ น้ และองค์กรสู งสุ ด
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