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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ของบริษทั เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั ดา้นการสรรหาผูท่ี้เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง
ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัฯ ตลอดจนพิจารณาการก าหนด
ค่าตอบแทนใหมี้ความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นไปตามนโยบายการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และสนบัสนุน
การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 
1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ จ านวนอยา่งนอ้ย 3 ท่าน โดยประกอบดว้ย

กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ท่าน 
2. คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน ใหด้ ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 
3. คณะกรรมการสรรหาฯ แต่งตั้งพนกังานของบริษทัฯ จ านวน 1 ท่าน ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ

สรรหาฯ 
 
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาฯ 
1. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั  
2. มีคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระครบถว้นตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 
 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี กรรมการสรรหาฯ ท่ี
พน้จากต าแหน่งตามวาระ สามารถไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ได ้
 
การพ้นจากต าแหน่ง 
1. กรรมการสรรหาฯ พน้จากต าแหน่งเม่ือเสียชีวิต, ลาออก, ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย

ว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือ กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ คณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก, ศาลมีค าสั่งใหอ้อก, เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย  
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2. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้อย่างน้อย 3 
เดือน อย่างไรก็ตาม การลาออกดงักล่าวอาจมีผลเร็วกว่า 3 เดือนได ้หากคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนบุคคลท่ีลาออกแลว้ ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงลาออกจะแจง้การลาออกของ
ตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้ 

3. กรณีต าแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลง เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้กรรมการสรรหาฯ มีจ านวนครบ
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการสรรหาฯ แทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ี
เหลืออยูข่องกรรมการสรรหาฯ ซ่ึงตนทดแทน 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 
คณะกรรมการสรรหาฯ มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

1. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
2. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั และบริษทัย่อย ให้มีความเหมาะสม

กบัองคก์ร ธุรกิจ และสภาพแวดลอ้ม 
3. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 
4. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัท่ีครบวาระ  และ/

หรือ มีต าแหน่งวา่งลง 
5. พิจารณาสรรหาและคดัเลือก บุคคลท่ีเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ 
6. ท าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ

ผูจ้ดัการ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อน าไปใชส้ าหรับการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 
7. เสนอแนะหลกัเกณฑ์และนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และกรรมการชุด

ยอ่ย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 
8. เสนอค่าตอบแทนประจ าปี ท่ีจ าเป็น เหมาะสม ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทั

เป็นรายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย ให้พิจารณา
ความเหมาะสม เปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณา
และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั 

9. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีใหค้  าช้ีแจง ตอบค าถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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10. รายงานนโยบาย หลกัการและเหตุของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย 
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี 56-1 One Report ของบริษทัฯ 

11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 
1. คณะกรรมการสรรหาฯ จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  และอาจจดัให้มีการ

ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น ทั้งน้ี กรรมการสรรหาฯ ตอ้งมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

2. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะตอ้งจดัท าขึ้นและน าเสนอล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม และ
ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 
การลงคะแนนเสียง 
มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากของคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีมาประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการคน
หน่ึงมีหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัประธานใน
ท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
การรายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ 
คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั และจดัท ารายงานของคณะกรรมการ
สรรหาฯ เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 56-1 One Report ของบริษทัฯ 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการสรรหาฯ ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเป็นการประเมินเป็นรายคณะ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 
 
ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก าหนด และเสนอขอ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนท่ีก าหนดจะต้อง
เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บมอบหมาย และอยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจ 
และรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวไ้ด ้หรือเทียบเคียงไดใ้นอุตสาหกรรมระดบัเดียวกนั 
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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบบัน้ี ไดผ้่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
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