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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยคณะกรรมการชุดย่อยชุดนีม้ีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือในกรณีอ่ืน ๆ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้ และรบัทราบค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงู และที่ปรกึษาของบรษิัท  

คณะกรรมการบริษัทจึงไดม้ีมติก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบบันีข้ึน้
เพื่อใหก้รรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนตระหนกัถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบของตน 
และปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ย่างถกูตอ้งสมบรูณ ์เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อสรา้งความมั่นใจ
และความน่าเชื่อถือต่อผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

 
2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีองคป์ระกอบดงันี ้
2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
2.2 ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 3 คน และควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามที่ปรากฏในกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท  

2.3 ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เลือกกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธาน โดยประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อ
ช่วยเป็นแกนหลกัในการผลกัดนัใหก้ารปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างอิสระ 

2.4 ใหม้ีเลขานกุารของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแต่งตัง้โดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการใหม้ีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลกัการของการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลที่ดี  และประสานงานการ
ประชมุใหส้  าเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี 

 
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

บคุคลที่จะมาท าหนา้ที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งมีคณุสมบติัดงันี ้
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3.1 เป็นกรรมการบรษิัท  
3.2 เป็นบคุคลที่มีคณุสมบติั ความรูค้วามสามารถ และธรรมาภิบาลที่เหมาะสม มปีระสบการณอ์ันเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่  ความ
รบัผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกทัง้ยังสามารถทุ่มเทเวลาในการ
ปฏิบติัหนา้ที่ในบรษิัทไดอ้ย่างเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวกับหารก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการในระดบัสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาปรบัปรุงนโยบายดา้นการก าหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการของบรษิัท 

3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่  แสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายไดด้ว้ยความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้

3.5 มีความเป็นอิสระและเป็นกลางปราศจากอคติในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลผูท้ี่สมควรไดร้บัการ
เสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณี อ่ืน ๆ รวมทัง้
จดัเตรียมขอ้มลูของบคุคลดงักลา่วอย่างเพียงพอเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 

3.6 มีความรูค้วามสามารถเขา้ใจถึงลกัษณะธุรกิจ บทบาทหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ รวมถึงแนวทางการ
พฒันาศกัยภาพและทกัษะของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร รวมถึงมีความรูเ้รื่อง
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3.7 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน”) พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ .ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนด รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะขาด
ความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 
4. การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่ง 
 4.1 ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นีเ้มื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งแลว้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนผูพ้น้จากต าแหน่งก็อาจได้รบัการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้อีกตามมติที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

4.2 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนอาจพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(1) เสียชีวิต 
(2) ลาออก 
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(3) ขาดคณุสมบติัการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม
อย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่กฎหมาย และ/หรือกฎบตัรนีก้  าหนด 

(4) คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

4.3 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งให้
ท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะไดพ้ิจารณาแต่งตัง้
กรรมการคนอ่ืนที่มีคณุสมบติัครบถว้นทดแทนกรรมการที่ลาออก ทัง้นีก้ารลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่
วนัที่หนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบรษิัท 

4.4 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการที่
พน้จากต าแหน่งยังคงตอ้งอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่
จ  าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชดุใหม่เขา้รบัหนา้ที่ 

4.5 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเขา้เป็นกรรมการแทน โดย
บคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 

5. ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
5.1 พิจารณาโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเรื่องของจ านวนคณะกรรมการที่

เหมาะสมกบัขนาด ประเภท ความซบัซอ้นของธุรกิจ รวมถึงมีการปรบัเปลี่ยนใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์ใน
การด าเนินธุรกิจและสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณาก าหนดคณุสมบติักรรมการแต่ละคณะ 
แต่ละคน ในดา้นความรู ้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ์รวมตลอดถึงความเชี่ยวชาญช านาญเฉพาะ
ดา้น ที่สามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นส่วนที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  เพื่อ
ความยั่งยืน 

5.2 พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท รวมทัง้การมีผลประโยชนข์ดัแยง้ที่อาจเกิดขึน้
ในการปฏิบติัหนา้ที่ รวมถึงความเป็นอิสระและคณุสมบติัของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อใหแ้น่ใจ
ว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ ์และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
ก าหนด  

5.3 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่
เก่ียวขอ้งกบัคณุสมบติัของกรรมการบรษิัท 

5.4 พิจารณาจดัท าแผนพฒันากรรมการ เพื่อสรา้งเสรมิ พฒันาความรู ้ทกัษะ แก่คณะกรรมการชุดย่อยชุด
ต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
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5.5 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ 
และประธานกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสงู โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้ติดตาม
และสรุปผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อน าไปปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
และเสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถของกรรมการบริษัท 

5.6 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสรา้ง หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ 
รวมทัง้แนวปฏิบติัของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
เก่ียวกับกฎบัตร (Charter) และนโยบายต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อใหม้ีความเหมาะสมและทนัสมยัอยู่เสมอ  

5.7 ก าหนดกระบวนการและแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และพิจารณาสรรหาบุคคลผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อยต่าง ๆ ที่ไดร้บัมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบรษิัท และ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดบัสงูและที่ปรึกษาของบริษัท โดยค านึงถึงความ
หลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในดา้นความรู ้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ์เพศ และ
ความสามารถเฉพาะดา้นที่เป็นประโยชนก์บับริษัท เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/
หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติั   

5.8 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทัง้ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวัเงิน รวมถึงผลประโยชนต์อบแทน
อ่ืน ๆ ของกรรมการ โดยใหส้อดคลอ้งกับภารกิจหน้าที่ ความรบัผิดชอบ และคุณสมบติัของกรรมการ 
และผลการด าเนินงานของบริษัท ทั้งนี ้เพื่อก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
สามารถเปรียบเทียบไดก้ับมาตรฐานค่าตอบแทนในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้พิจารณา
เงื่อนไขต่าง ๆ ในการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม่ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ใหก้รรมการ (ถา้มี) 
และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุติั 

5.9 พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอเพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุติั 

5.10 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ 
เปรียบเทียบกบับรษิัทจดทะเบียนชัน้น าอ่ืน ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกนัเพื่อใหบ้ริษัทรกัษา
ความเป็นผูน้  าในตลาดธุรกิจอตุสาหกรรมนัน้ ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจในการบริหารงานให้
เจรญิกา้วหนา้  
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5.11 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกปี โดย
ประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-
Assessment)  

5.12 ดูแลใหบ้ริษัทจัดใหม้ีการปฐมนิเทศ แจกเอกสาร และใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชนต่์อการปฏิบัติหน้าที่
 ของกรรมการ 

5.13 ก าหนดแนวทางในการบริหารทรพัยากรผูบ้รหิารระดบัสงูภายในองคก์ร (Talent Management) 
5.14 จัดท าและทบทวนแผนการพัฒนากรรมการผูจ้ัดการและผูบ้ริหารระดับสูงเพื่อเตรียมความพรอ้ม

 ของแผนต่อเนื่องเรื่องการจัดใหม้ีผูส้ืบทอดงาน (Succession Plan) ในกรณีที่กรรมการผูจ้ัดการ
 หรือผูบ้ริหารระดับสูงในต าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ เพื่อให้การ
 บรหิารงานของบรษิัทสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

5.15  พิจารณาจัดท าแผนพัฒนากรรมการ เพื่อสรา้งเสริม พัฒนาความรู ้ทักษะ แก่คณะกรรมการชุด
 ย่อยชุดต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพ
 เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  และ
ก ากับดูแลใหม้ีการพัฒนาความรูแ้ละความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทผ่านรูปแบบต่าง ๆ 
โดยมุ่งเนน้ไปที่ประเด็นดา้นความยั่งยืน เพื่อใหม้ั่นใจว่าคณะกรรมการมีความรูค้วามเขา้ใจถึงความ
ยั่งยืนของธุรกิจองคก์ร 

5.16 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุด
 ต่าง ๆ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้
 คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อน าไปปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและเสริมสรา้งความรู้
 ความสามารถของกรรมการบรษิัท 

5.17 จัดใหม้ีการประเมินความเข้าใจและประสิทธิภาพในการก ากับดูแลกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความ
 ยั่งยืนขององคก์รในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี  ทัง้ในส่วนการ
 ประเมินทัง้คณะและรายบุคคล เพื่อน าผลที่ไดม้าพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
 ของกรรมการ 

5.18 ก ากับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่าง
สม ่าเสมอและต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อมั่นใจว่าทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับ
 บรบิททางธุรกิจ ตลอดจนแนวโนม้และทิศทางสากล 

5.19 พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ เพื่อให้
 รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสม โดยตอ้งทบทวนความเหมาะสมของ
 หลักเกณฑ์ที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบัน พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท อ่ืนที่ อยู่ ใน
 อตุสาหกรรมเดียวกนั เพื่อใหม้ีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยใหง้านของบริษัท
 ประสบผลส าเรจ็ เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทอนมุติั 
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5.20 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน รวมถึงผลประโยชนต์อบ
 แทนอ่ืน ๆ ของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู และที่ปรกึษาของบริษัท โดยใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจ
หนา้ที่ความ รับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ได้รับแต่งตั้งและการว่าจ้าง รวมทั้งพิจารณา
เงื่อนไขต่าง ๆ ในการ เสนอขายหลกัทรพัยใ์หม่ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ใหก้รรมการ
และพนกังาน (ถา้มี) และ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
ในการอนมุติั และ/หรือ น าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุติั  

5.21  เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดับสงู และที่ปรกึษาของบริษัท ซึ่งรวมถึง
เงินเดือน โบนสั ประจ าปี โดยใหส้อดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน
ของผูบ้ริหารระดับสูง และที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควร ใหว้่าจา้งบริษัทที่ปรึกษา
เพื่อใหค้ าแนะน าการด าเนินโครงการ 

5.22 พิจารณางบประมาณการขึน้ค่าจา้ง การเปลี่ยนแปลงค่าจา้งและผลตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี
 ของพนกังานจดัการระดบัสงูก่อนเสนอคณะกรรมการบรษิัท 

5.23 เปิดเผยนโยบาย และกระบวนการสรรหา รวมทั้งจัดท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One-Report) 
ของบรษิัทดว้ย 

 
6. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 6.1 ใหม้ีการเรียกประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการเห็นว่ามี

 ความจ าเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามควรจดัใหม้ีการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้  
6.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการหรือ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค าสั่งของประธานแจ้งไปยัง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

 6.3 ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการ หรือ ประธานในที่
 ประชุมอาจก าหนดใหม้ีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่แมจ้ะมิไดอ้ยู่ใน
 สถานที่ เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดย
 ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนด 

 
7. องคป์ระชุม 
 7.1 ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งมีกรรมการเขา้รว่มไม่นอ้ยกว่ากึ่ง

 หนึ่งของจ านวนกรรมการจึงจะครบองคป์ระชมุ 



   

7 

 

 7.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
 ปฏิบติัหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
 เป็นประธานในที่ประชมุ 

 7.3 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุม
 ออกเสียงเพิ่มเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมี ส่วนได้ เ สี ย
 ในเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 7.4 การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจจะกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการ
 ประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการลงมติแล้วเมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทนทกุคนไดล้งลายมือชื่อรบัรองไวใ้นมตินัน้ ๆ 

 
8. การรายงาน 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ที่ต่อคณะกรรมการ

 บริษัท และรายงานการท าหนา้ที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผูถื้อหุน้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/
รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One-Report) โดยเปิดเผยรายละเอียด ดงันี ้

 8.1 จ านวนครัง้ในการประชมุ 
  8.2 จ านวนครัง้ที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเขา้ร่วมประชมุ 
 8.3 ผลการปฏิบติัหนา้ที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดไว ้
 8.4 การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้

    สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานของบรษิัทและกลยทุธใ์นระยะสัน้และระยะยาว 
 
9. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดร้บัค่าตอบแทนตามจ านวนที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะได้
 อนมุติั 

 
กฎบตัรฉบบันีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 12 พฤษภาคม 2565 
 

ประกาศ ณ วนัที่ 12 พฤษภาคม 2565 

-ลงนามโดย- 

(นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร) 
ประธานกรรมการ 

 


