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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการเห็นควรให้ก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีในการสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกบัการปฏิบติั
หน้าท่ีในต าแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้งการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ดัการให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทั หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และ
ผลการปฏิบติังานของกรรมการ โดยอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกนัซ่ึงมี
ขนาดใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. องค์ประกอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการอยา่งนอ้ยสาม (3) คน โดยกรรมการ

ส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ   
3. คุณสมบัติ  

3.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและ 
มีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี มีความซ่ือสัตย  ์สุจริต มีจริยธรรม 
ในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

3.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบติัและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนใด 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
4.1 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยใหมี้วาระ

การด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั และเม่ือครบวาระด ารง
ต าแหน่งแล้ว อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้อีก 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

4.2 คณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
 ครบก าหนดตามวาระ 
 พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 
 ลาออก 
 เสียชีวติ 
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 คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากต าแหน่ง 
 ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4.3 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออก 
ต่อบริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน โดยใหก้ารลาออกมีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

4.4 ในกรณีท่ีต าแหน่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนวา่งลงให้คณะกรรมการบริษทัเลือก
บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัเขา้เป็นกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แทน 

5. การประชุม 
5.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง โดยอาจเชิญ

ฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น
หรือส่งเอกสารขอ้มูลตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

5.2 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยค าสั่งประธาน 
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอนแทนก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน
หรือก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

5.3 องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งประกอบด้วยกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยู่ในต าแหน่ง
ขณะนั้น จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม 

5.4 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด  
มิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 

5.5 ในการออกเสียงในท่ีประชุม กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิ 
ออกเสียง คนละ1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  กรณีท่ีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการช้ีขาด 

6. ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบ 
6.1 ดา้นสรรหา 

6.1.1 พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย ดา้นทกัษะวิชาชีพ และความเช่ียวชาญ โดย
ไม่จ  ากดัเพศ ตลอดจนความเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั หรือกรรมการชุดย่อยเพื่อให้สอดคลอ้งกบั 
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อน าช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  
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6.1.2 พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการผู ้จ ัดการและน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  

6.1.3 แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร และปฏิบติัภารกิจอ่ืน  ๆตามท่ีบริษทัมอบหมาย 
ทั้งน้ี  การสรรหาบุคคลตามขอ้  6.1.1 และ ขอ้ 6.1.2 ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาและการแต่งตั้ง

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

6.2 ดา้นก าหนดค่าตอบแทน 
6.2.1 พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การก าหนดค่าตอบแทนและ 

การปรับอัตราเงินเดือน และผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่ อให้สอดคล้องกับ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัและอตัราการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

6.2.2 พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ในการก าหนดค่าตอบแทนและ 
การปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการผู ้จ ัดการและน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ  
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

6.2.3 แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร และปฏิบติัภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทัมอบหมาย 
7. การรายงาน  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการ
บริษทั และรายงานการท าหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัน้ี 

7.1 จ านวนคร้ังในการประชุม 
7.2 จ านวนคร้ังท่ีกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
7.3 ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้ 
7.4 การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานของบริษทั กลยทุธ์ระยะสั้นและระยะยาว และแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง  

8. การประเมินผลของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะจัดมีข้ึน 

อย่างน้อยปีละ  1 คร้ัง  โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิผลต่อผูถื้อหุน้และองคก์รสูงสุด  
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ให้ยกเลิกกฎบตัรฉบบัเดิมท่ีประกาศใช้เม่ือวนัท่ี  14 มกราคม 2556 โดยให้ใช้กฎบตัรฉบบัแก้ไข 
คร้ังท่ี 1 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561
กฎบตัรฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 เป็นตน้ไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

                  -   ลายมือช่ือ  - 

 (ดร.ทนง พิทยะ) 
             ประธานกรรมการ 

 


