
 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเขา้รับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ และผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั ตลอดจนคดัเลือกกรรมการ
บริษทัเพ่ือท าหน้าท่ีกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยรวมถึงพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและ
ด าเนินการคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีก าหนดไว ้เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ
พิจารณาอนุมติัตามท่ีก าหนด 

 
2. องค์ประกอบ การแต่งตั้งและคุณสมบัต ิของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

• ประธานเป็นกรรมการอิสระ 
• คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้ งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก 
• คณะกรรมการบริษทัคดัเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
3. วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

• วาระการด ารงต าแหน่ง 
o กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีแต่งตั้ง 
o กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง

ต่อไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เห็นวา่เหมาะสม 
• การพ้นจากต าแหน่ง 

o กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่งโดยทนัที เม่ือ 
▪ ตาย 
▪ ลาออก 
▪ พน้จากต าแหน่งกรรมการบริษทั 
▪ คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

o การลาออกของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั 
o คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์

ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค ์หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่งโดยการลาออก หรือ คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

o บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทดแทน จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียง
เท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงตนแทนเท่านั้น 
 



 

4. ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
• การสรรหา 

o ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง องคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการ เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

o พิจารณาสรรหา คดัเลือกและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัท่ีครบวาระ และ/หรือ 
มีต าแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 

o พิจารณาคุณสมบัติของผูบ้ริหารสูงสุดท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้บรรลุ
วสิยัทศัน์ท่ีก าหนดไว ้โดยใหค้รอบคลุมทั้งดา้นการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ และน าปัจจยั
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้ง เช่นสภาพและแนวโนม้ เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตลอดจน
การแข่งขนัทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาดว้ย 

o จดัท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession) ของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เพื่อเตรียมความ
พร้อมเป็นแผนต่อเน่ืองให้มีผูสื้บทอดงานเพ่ือให้การบริหารงานของบริษทัสามารถด าเนินไปได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

o ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
o ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เพ่ือให้ขอ้เสนอแนะต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัในการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
• การก าหนดค่าตอบแทน 

o จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

o ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็น
รายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัให้พิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกบัการ
ด าเนินงานโดยรวมของบริษทั เพื่อให้สามารจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถ มีคุณภาพ และ
ศกัยภาพ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั 

o รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีใหค้  าช้ีแจง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั
ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

o รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1 one report)  

o ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
o โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 



 

5. การรายงาน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
 

6. การประชุม 
• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และมี

อ านาจในการเรียกประชุมเพ่ิมได้ตามความจ าเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

• กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นไม่อาจเขา้ร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทราบล่วงหนา้ 

• ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ี ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

• การลงมติของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กระท าไดโ้ดยถือเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนท่ีมีส่วนไดเ้สียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออก
เสียงลงมติในเร่ืองนั้นๆ 

• การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหจ้ดัส่งล่วงหนา้ก่อนการประชุม 7 วนั 
เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นได ้โดยให้ 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอ้เทจ็จริงต่างๆ ใหแ้ก่
ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทราบได ้

•  
7. การทบทวนกฎบัตร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือให้มัน่ใจวา่ เน้ือหาในกฎบตัรมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งโดยกฎบตัรท่ีไดรั้บการปรับปรุง
แกไ้ขอยา่งมีนยัส าคญัจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
 

กฎบัตรน้ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  2/2565                       

เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 

  

             พลเอก 

(เลิศรัตน์ รัตนวานิช) 

   ประธานกรรมการบริษทั 

       บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 


