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หนา้ที่  1 จาก  4 กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประกอบดว้ยกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ย 3 คน 

ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ  
1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เพื่อด ารง

ต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อช่วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการ
ปฎิบัติงานเก่ียวกับการเรียกประชุม การจดัท าระเบียบวาระการประชุม การจัดส่งเอกสาร
ส าหรับการประชุม และการจดัเก็บรายงานการประชุม 

 
2. การแต่งตั้ง  

2.1 ในกรณีท่ีเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระ จะต้องเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติในการด ารง
ต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

 
3. การพน้จากต าแหน่ง  

3.1 การพน้จากต าแหน่ง หมายถึง การส้ินสุดสภาพการเป็นกรรมการ หรือการส้ินสุดของวาระการ
ด ารงต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอนจากต าแหน่ง  

3.2 ในกรณีท่ีสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดประสงคท่ี์จะลาออก
ก่อนส้ินสุดวาระการด ารงต าแหน่งของตน สมาชิกผูน้ั้ นควรแจ้งการลาออกนั้นต่อบริษัท
ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมทั้งเหตุผลส าหรับการลาออกนั้น เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัท
สามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผูมี้คุณสมบติัครบถว้นมา
ด ารงต าแหน่งแทนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงจะลาออกได ้
ทั้งน้ี บริษทัยงัจะตอ้งรายงานการลาออกดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

3.3 ในกรณีท่ีสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดถูกถอดถอนออกจาก
ต าแหน่งก่อนหมดวาระการด ารงต าแหน่งของตน บริษทัจะตอ้งรายงานการถอดจากต าแหน่ง
ดังกล่าวรวมทั้ งมูล เห ตุของการถอดถอนดังกล่าวต่อตลาดหลักท รัพย์ สมาชิกของ
คณะกรรมการผูถู้กถอดถอนอาจช้ีแจงมูลเหตุของการถอดถอนนั้นต่อตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยก็ได ้ 

 



 

หนา้ที่  2 จาก  4 กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง  
4.1 วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีก าหนด

สาม (3) ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  
4.2 สมาชิกของคณะกรรมการอาจได้รับการแต่งตั้ งให้ เข้าด ารงต าแหน่งใหม่ อีกได้ตามท่ี

คณะกรรมการของบริษทัอาจเห็นสมควร  
4.3 ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระการ

ด ารงต าแหน่ง จะตอ้งแจ้งให้บริษทั ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยท าจดหมายแจ้ง
เหตุผลต่อประธานกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
อ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ีแทนกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนท่ีลาออก 

4.4 นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจาก
ต าแหน่งเม่ือ 
• ตาย 
• ลาออก 
• ขาดคุณสมบติัการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามในการด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษทัตามกฎหมายว่าบริษทัมหาชนจ ากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ในกรณีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั) 

• คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
4.5 ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออก

ตามวาระและท าให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่ครบองค์ประกอบตาม
กฎบัตรน้ี ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน
ต าแหน่งท่ีวา่งลงดงักล่าว โดยให้ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่า
วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีพน้จากต าแหน่ง 

 
5. หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

5.1 พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการส านกังานประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร และ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รวมทั้งคดัเลือกบุคคลและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสม รวมถึงการเสนอช่ือบุคคลท่ีเกษียณอายุงานเพื่อกลบัเขา้รับต าแหน่งดงักล่าวขา้งตน้ 
เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

5.2 พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  



 

หนา้ที่  3 จาก  4 กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5.3 ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี  

(1) การสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองกรรมการผู ้จัดการส านักงานประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ของผูบ้ริหารดงักล่าว  

(2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้
ความเห็นชอบน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป  

(3) วงเงินรวมส าหรับโบนสัประจ าปีของพนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั  

(4) การปรับเงินเดือนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองกรรมการผู ้จัดการ
ส านกังานประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

(5) การก าหนดเป้าหมาย และตวัช้ีวดัประจ าปีของพนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั  

5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนนโยบายแผนการสืบทอดต าแหน่ง และการติดตามการ
ด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่งเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทั  

5.5 การใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล  

5.6 สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งนอ้ยปีละหน่ึง (1) คร้ัง  

 
6. การประชุม  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และ
อาจจดัการประชุมเพิ่มเติมได้ตามท่ีเห็นสมควรและจ าเป็น เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ 

6.1 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้ทั้งน้ี การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถ
กระท าผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยการด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

6.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรจะก าหนดวาระการประชุมไวล้่วงหนา้อยา่ง
ชัดเจน และน าส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ หรือเรียกขอขอ้มูล



 

หนา้ที่  4 จาก  4 กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษทั จะก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้ นก็ได้ ทั้ งน้ี หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

6.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งมีสมาชิกของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหน่ึง
เป็นประธานในท่ีประชุม กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

6.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน และการวินิจฉัย
ช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนคนใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและตอ้งออกจากท่ี
ประชุมในระหว่างการพิจารณาเร่ืองนั้นๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

7. การประเมินผล 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ ทั้งน้ีเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

กฎบัตรฉบับน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังท่ี 
1/2565 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2565 เม่ือ
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 

  


