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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ  

1. บทบาท 

1.1. คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการมหีน้าทีท่บทวนนโยบายทัง้หมดที่

เกีย่วขอ้งกบัการสรรหากรรมการ ค่าตอบแทนหรอืรางวลัทีต่อ้งจ่ายใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่ม

บรษิทัฯ กรรมการ และก ากบัดแูลกจิการเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฏบตัรฉบบันี้ 

2. การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 

2.1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ ( “คณะอนุกรรมการ ”) 

ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระของบรษิทัจ านวนไม่น้อยกว่า 4 คน  

2.2. สมาชกิของคณะอนุกรรมการไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 

2.3. สมาชกิของคณะอนุกรรมการจะตอ้งด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั 

2.4. คณะกรรมการบรษิทัจะเลอืกสมาชกิคนหนึ่งของคณะอนุกรรมการใหเ้ป็นประธานคณะอนุกรรมการซึ่ง
ประธานคณะอนุกรรมการจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

2.5. หากมเีหตุใดท ีท าใหจ้ านวนกรรมการของคณะอนุกรรมการมจี านวนน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการ
บรษิทัจะต้อง แต่งตัง้กรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งแทนภายใน 3 เดอืนนับ จากวนัที่ต าแหน่งดงักล่าว
ว่างลง เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดน้ี 

2.6. คณะอนุกรรมการอาจแต่งตัง้ผูบ้รหิารคนหนึ่งมาเป็นทีป่รกึษาเพื่อท าหน้าทีใ่หข้อ้มูลเชงิลกึเกีย่วกบั
บรษิัทและความคดิเหน็ของฝ่ายจดัการแก่คณะอนุกรรมการ โดยการแต่งตัง้ควรถูกเปิดเผยตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

2.7. เลขานุการคณะอนุกรรมการจะไดร้บัการแต่งตัง้เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิานของคณะอนุกรรมการใน
เรื่องที่เกี่ยวกบัการจดัประชุม การจดัท าวาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม และเกบ็รกัษา
รายงานการประชุม รวมถงึเรื่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ความถ่ีของการประชมุ 

3.1. การประชุมของคณะอนุกรรมการจะตอ้งจดัไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ต่อปี 

3.2. ประธานคณะอนุกรรมการ อาจจะเรยีกประชุมเป็นกรณีพเิศษตามทีเ่หน็สมควร 
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4. วาระการประชมุ 

4.1. วาระการประชุมแต่ละครัง้จะต้องก าหนดไว้อย่างชดัเจนเป็นการล่วงหน้า และเอกสารประกอบการ

ประชุมจะต้องจดัส่งใหแ้ก่สมาชกิของคณะอนุกรรมการเป็นการล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม 

เพื่อให้มเีวลาเพยีงพอส าหรบัการพจิารณาเรื่องดงักล่าว หรอืเพื่อให้มเีวลาเพยีงพอในการขอขอ้มูล

ประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิ  

5. การเข้ารว่มประชมุ องคป์ระชมุ การลงมติ 

5.1. สมาชิกของคณะอนุกรรมการควรเข้าร่วมประชุมทุกครั ้ง  ส าหรับองค์ประชุมจะถือเสียง 

ข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของสมาชิก เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ที่ประชุมมีอ านาจในการ

ด าเนินการในนามของคณะอนุกรรมการ 

6. การพ้นจากต าแหน่ง 

6.1. การพ้นจากต าแหน่ง หมายความถึง การพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ หรือครบวาระ หรือการ

ลาออก หรอืการปลดออก หรอืถงึแก่กรรม 

6.2. กรณีที่สมาชกิลาออกจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดวาระ สมาชกิจะต้องแจ้งการลาออกนัน้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรมายงับรษิทั 

7. การด ารงต าแหน่ง 

7.1. การด ารงต าแหน่งของสมาชกิของคณะอนุกรรมการมรีะยะเวลา 2 ปี นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

7.2. สมาชกิของคณะอนุกรรมการ อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง ขึน้อยู่

กบัการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั 

8. การรายงานผลการปฏิบติังาน 

8.1. ประธานคณะอนุกรรมการจะต้องรายงานอย่ า ง เ ป็นทางการ ต่ อคณะกรรมการบริษัท  

เมื่อมีการด าเนินการหลังจากที่มีการประชุมในแต่ละครัง้  ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่และ 

ความรบัผดิชอบ  

8.2. คณะอนุกรรมการต้องให้ค าแนะน าเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทในการด าเนินการหรอืปรบัปรุง

ตามความจ าเป็น 
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9. การประเมินผลการปฏิบติังานด้วยตนเอง 

9.1. คณะอนุกรรมการจะจดัใหม้กีารทบทวนผลการปฏบิตังิานของตนเอง กฏบตัร ขอ้ก าหนดและขอบเขต

งาน เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าการด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ และการใหค้ าแนะน าใน

การเปลีย่นแปลงใดๆ ตามความจ าเป็นเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

10. แผนสืบทอดตาํแหน่ง 

10.1. คณะอนกุรรมการได้รับการมอบหมายให้จดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่ม

บริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีแผนสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดบัสงูอย่างเหมาะสม โดยแผนสืบ

ทอดตําแหนง่จะเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิเป็นประจําปีทกุปี 

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกจิการ 

ส่วนที่ 1 

11. การสรรหา 

คณะอนกุรรมการมีอํานาจและความรับผิดชอบดงันี ้

11.1. กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รวมถึงการสอบทานและ

ประเมินความมีประสทิธิภาพของคณะกรรมการบริษัท 

11.2. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท  

โดยพิจารณาจากผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญ มีความเป็นมืออาชีพสงู มีความรู้ ความสามารถ

ในการตัดสินใจ และมีประสิทธิภาพ โดยสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ  

และปฏิบตัิหน้าที่เพื่อประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

นอกจากนี ้คณะอนุกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสม โดยคํานึงถึงการผสมผสานทางด้านทกัษะ 

การศึกษาประสบการณ์ ความเป็นอิสระ ความรู้ เพศ ซึ่งมีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการของบริษัท 

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไม่สามารถหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ คณะอนุกรรมการอาจใช้

บริการจากบริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทยตามที่เห็นควร 
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11.3. ให้ความช่วยเหลอืแก่คณะกรรมการบริษัทในการพฒันาและประเมินศกัยภาพของผู้ที่ได้รับการเสนอที่จะ

ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร รวมถึงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดแูลการพฒันาของแผนสืบทอด

ตําแหนง่ผู้บริหาร 

11.4. พฒันาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตัิในการกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดํารง

ตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัท อีกทัง้ทบทวนคณุสมบตัิดงักลา่วเป็นระยะๆ 

11.5. พิจารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิให้

กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง

ประธานคณะอนกุรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ เป็นประจําทกุปี และเสนอช่ือบคุคลทีเ่หมาะสมเพิ่มเติมในกรณีที่

ตําแหนง่นัน้ๆ วา่งลง 

11.6. พัฒนาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการพืน้ฐานของหลักธรรมาภิบาล 

โดยคณะอนุกรรมการจะทบทวนหลกัการดงักล่าวเป็นประจําทุกปี หรือตามความเหมาะสม พร้อมทัง้

เสนอแนะเพื่อแก้ไขเปลีย่นแปลงหลกัการดงักลา่วตามความจําเป็น 

11.7. พฒันาและเสนอแนะแนวทางต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สอบทานการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

ตนเอง 

11.8. ให้อํานาจในการมอบหมายความรับผิดชอบต่างๆ แก่คณะอนุกรรมการชุดย่อยได้ตามที่ เห็นว่ามี 

ความเหมาะสม 

11.9. ให้อํานาจในการวา่จ้างหนว่ยงานเพื่อช่วยในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่ง

เป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการวา่จ้างที่ปรึกษาภายนอกและท่ีปรึกษาอื่นๆ ตามที่เห็นวา่เหมาะสม โดยให้

คณะอนกุรรมการมีอํานาจอนมุตัิคา่ตอบแทนที่เก่ียวข้อง รวมทัง้เง่ือนไขการวา่จ้างอีกด้วย 

11.10. คณะอนุกรรมการจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอื่ นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท 

รวมทัง้มีการจดัทําและนําเสนอผลการประเมินการปฏิบตัิงานประจําปี ตอ่คณะกรรมการบริษัทอีกด้วย 

11.11. คณะอนกุรรมการจะต้องทบทวนความถกูต้องและความเหมาะสมของกฎบตัร พร้อมทัง้เสนอแนะหรือ

เปลีย่นแปลงตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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12. หลักการปฏิบัติ 

คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการได้นําหลกัการปฏิบัตินี  ้ มาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และความ

รับผิดชอบซึง่ได้กําหนดไว้ในกฎบตัรดงันี ้

12.1. คณุสมบตัิและขัน้ตอนการสรรหาของผู้ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท 

12.1.1. คณุสมบตัิของผู้ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท และทกัษะที่จําเป็นสําหรับกรรมการบริษัทนัน้ 

ได้มีการกําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 

12.1.2. คณะอนุกรรมการจะพิจารณาบุคคลที่มีศกัยภาพตามคําแนะนําของกรรมการชุดปัจจุบัน 

เจ้าหน้าที่ของบริษัท พนกังานและบคุคลอื่นๆ ในลกัษณะเดียวกนัโดยไม่คํานึงถึงแหลง่ที่มา

ของคําแนะนํา 

12.1.3. บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวกบักรรมการตามข้อบงัคบัของ ตลท. และ ก.ล.ต. 

12.2. วิธีการประเมินประสทิธิผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ 

12.2.1. คณะอนุกรรมการจะดูแลให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองตามแนว

ปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยประเมินประสทิธิภาพผลการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ เพื่อที่จะกําหนดความมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มี

การปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้การประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองนีจ้ะดําเนินการ

เป็นประจําทุกปี ภายใต้กรอบเวลาเดียวกันของทุกปี  เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ ติดต่อ

กรรมการบริษัทแตล่ะทา่นเพื่อสาํรวจข้อคิดเห็นและขอคําแนะนํา 

12.2.2. คณะอนกุรรมการอาจแต่งตัง้ที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อสนบัสนุนในการจดัทําแนวทางการ

ปฏิบัติและให้ข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการ หรือทําการ

ประเมินการทํางานของคณะกรรมการทกุๆ 3 ปี โดยมีการเปิดเผยในรายงานประจําปี 

12.3. เลขานกุารบริษัทจะทํางานร่วมกบัประธานคณะอนุกรรมการ และประธานกรรมการบริษัท 

เพือ่รวบรวมข้อคิดเห็นการเสนอแนวทางที่เหมาะสมโดยคณะอนกุรรมการหรือคณะกรรมการ

บริษัทจะนํามา เพื่ อพิจารณา  ทั ง้นี  ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ ประชุม

คณะอนุกรรมการ จะมีการจัดสรรเวลาที่ เหมาะสม เพื่อปรึกษาหารือและตัดสินใจที่จะ

ดําเนินการในเร่ืองตา่งๆ ตามที่เห็นควร 
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ส่วนที่ 2 

13. ค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการจะประเมินและให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการพิจารณา
ค่าตอบแทนของผู้บริหารและกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์ดงักล่าว คณะอนุกรรมการมีอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบดงันี ้

13.1. พิจารณาทบทวนและอนุมตัิ เป้าหมายของบริษัทและวตัถปุระสงค์เป็นประจําปีทกุปี และสอดคล้องกับ

คา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ 

13.2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ตาม

เป้าหมายของบริษัทและวตัถปุระสงค์ที่ได้กําหนดไว้ และเพือ้ใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาการจ่าย

ค่าตอบแทนประจําปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัส หุ้น และ

คา่ตอบแทนในรูปแบบอืน (ถ้ามี) 

13.3. พิจารณาทบทวนและอนุมตัิขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบตัิงานและโครงสร้างค่าตอบแทนสําหรับ

กรรมการบริหารประจําปี คณะอนกุรรมการจะทําการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริหารและ

อนุมตัิค่าตอบแทนประจําปี โดยรวมถึงเงินเดือน โบนสั หุ้น และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่ น โดยอ้างอิง

ข้อมลูและข้อเสนอแนะจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนัน้ คณะอนุกรรมการควรมี

การสื่อสารเป็นประจํากบัผู้นําของบริษัท ซึ่งรวมถึงการทํากิจกรรมที่เป็นการพฒันาศกัยภาพความเป็น

ผู้นํา การทบทวนข้อมลูที่มาจากการสาํรวจแบบสอบถามของพนกังาน และทบทวนผลการประเมินความ

เป็นผู้นําประจําปี 

13.4. พิจารณาทบทวนและอนุมตัิขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และโครงสร้างค่าตอบแทนสําหรับ

ผู้บริหารระดับสูงประจําปี คณะอนุกรรมการจะอนุมัติหรืออาจมอบหมายให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนประจําปี รวมถึงเงินเดือน โบนสั หุ้น และค่าตอบแทนในรูปแบบอืนให้แก่

ผู้บริหารระดบัสงู 

13.5. พิจารณาทบทวนและหารือกบัฝ่ายจดัการของบริษัทในบทวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัท (CD&A) และ

เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท บทวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัท CD&A เป็นสว่นหนึ่งของรายงาน

ประจําปี 
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13.6. คณะอนุกรรมการมีอํานาจในการว่าจ้างที่ ปรึกษาในการให้คําแนะนําที่ เ ก่ียวกับค่าตอบแทน 

ตามที่ เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งคณะอนุกรรมการมีอํ านาจในการอนุมัติค่าตอบแทนและเ ง่ื อนไข 

ในการวา่จ้างที่ปรึกษาด้วย 

13.7. คณะอนุกรรมการจะรายงานผลการปฏิบตัิงานและข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท หลงัจาก

เสร็จสิน้การประชุมคณะอนกุรรมการในแต่ละครัง้ รวมทัง้จดัให้มีการจดัทําและนําเสนอผลการประเมิน

การปฏิบตัิงานประจําปีตอ่คณะกรรมการบริษัทด้วย 

14. หลักการปฏิบัติ 

14.1. คณะอนกุรรมการจะนําหลกัการมาปฏิบตัิใช้เพื่อช่วยในการปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้กําหนด

ไว้ในกฎบตัรในสว่นของคา่ตอบแทน 

15. หลักการพิจารณาค่าตอบแทน 

15.1. คณะอนกุรรมการมีความเป็นเอกเทศที่จะทบทวนการปฏิบตัิงานของกรรมการบริหารกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหารกรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใช้ในการอนุมตัิค่าตอบแทน 

ตามผลการปฏิบตัิงานคณะอนกุรรมการมจีดุประสงค์ที่จะออกแบบและดําเนินการให้เป็นไปตามโครงการ

พิจารณาค่าตอบแทนและเพื่อเป็นการให้รางวัลแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและเพื่อความเป็นเลิศ 

ด้านการเป็นผู้นําและเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น อีกทัง้ส่งเสริมให้พนักงานทํางานกับบริษัท 

ในระยะยาว คณะอนุกรรมการจะประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นประจํา โดยคํานึงถึง 

ความแตกตา่งขององค์ประกอบโครงสร้างคา่ตอบแทนของผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

15.1.1. คณะอนุกรรมการเช่ือมันต่อการตัดสินใจในการจัดทําค่าตอบแทน ภายหลังจากที่มี 

การทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทในระหว่างปี และประเมินผลการดําเนินงานด้วย

ความรอบคอบ โดยเทียบเคียงกับเ ป้ าหมาย ความเ ป็นผู้ นํา  ผลการดํา เนินงาน 

ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ค่าตอบแทนปัจจุบนัและค่าตอบแทนในระยะ

ยาวเพื่อสร้างมลูคา่ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

15.1.2. คณะอนุกรรมการจะไม่พิจารณาเปลี่ยนแปลงในระยะสัน้ที่เก่ียวเนื่องกบัผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในการกําหนดจํานวนเงินและองค์ประกอบของคา่ตอบแทนรวม 

15.1.3. ในแต่ละปีบริษัทจะจัดทําข้อมูลเก่ียวกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุม่บริษัทฯ ผู้บริหารระดบัสงูและกรรมการบริษัท 
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16. หลักการของค่าตอบแทนกรรมการ 

16.1. คณะอนกุรรมการจะเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใด

ของกรรมการท่ีไมเ่ป็นพนกังานบริษัท โดยมีแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

16.1.1. ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงการปฏิบตัิงาน 
ขนาดของกิจการและขอบเขตหน้าที่ 

16.1.2. คา่ตอบแทนควรคํานงึถึงผลประโยชน์ของกรรมการและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นใน

ระยะยาว 

16.1.3. โครงสร้างของคา่ตอบแทนควรจะไมซ่บัซ้อน โปร่งใส และง่ายตอ่ความเข้าใจของผู้ ถือหุ้น 

17. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

การจ่ายค่าตอบแทนในส่วนที่เพิ่มให้ แก่กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ค่าตอบแทนดงักล่าวจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนมุตัิพร้อมทัง้ให้ข้อแสนอแนะ 

18. องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

องค์ประกอบคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารของบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

18.1. ฐานเงินเดือน 

18.1.1. ฐานเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุม่บริษัทฯ และกรรมการทีเป็ นผู้บริหารนัน้ จะ

พิจารณาจากขอบเขตของความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และระยะเวลาที ต้อง

รับผิดชอบงานดงักลา่ว 

18.2. โบนสัประจําปี 

18.2.1. โบนสัประจําปีในปีปัจจุบนั และอตัราร้อยละที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการจ่ายโบนสัในปีที่

ผา่นมาของผู้บริหารระดบัสงูจะถกูกําหนดขึน้หลงัจากที่มีการประเมินผลการดําเนินงานของ

บริษัท ผลการดําเนินงานของบริษัทหรือผลการปฏิบตัิหน้าที่ และรวมถึงการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของแตล่ะทา่นจะมีการเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ได้มีการตัง้ไว้ในช่วงต้นปี โบนสั

ประจําปีจะมีการเทียบเคียงกบัผลประกอบการประจําปี ของบริษัทด้วยโดยคิดตามสดัสว่น 
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18.3. เงินบําเหน็จ 

18.3.1. คณะอนกุรรมการจะพิจารณาแผนกองทนุสํารองเลีย้งชีพซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่สําคญั และจะมี

การพิจารณาประสทิธิภาพของแผนให้มีความสมดลุกบัคา่ใช้จ่ายด้านคา่ตอบแทน 
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18.4. คา่ตอบแทนอื่นๆ 

18.4.1. บริษัทจะจ่ายสิทธิประโยชน์อื่ นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการเ ช่ือมั่นว่าเป็นการจ่ายที่

สมเหตสุมผล และเป็นการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหารอยา่งสมํ่าเสมอ 

ส่วนที่ 3 

19. การกาํกับดูแลกิจการ 

19.1. นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คณะอนุกรรมการชุดนีม้ีหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแล

กิจการดงันี ้

19.1.1. กําหนดนโยบายด้านการกํากับดแูลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนํามา

ปฏิบัติรวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุง

นโยบายอยา่งตอ่เนื่องตามความเหมาะสม 

19.1.2. ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปีของประธานกรรมการ กรรมการ

รายบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททัง้ชุด รวมถึง

คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ 

19.2. สร้างความเช่ือมนัวา่กระบวนการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมคงไว้ซึ่งความถกูต้องและ

ความชอบธรรม กล่าวคือ ความถูกต้องของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและหลกัจริยธรรม 

ตลอดจนความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า ผู้จดัหาสนิค้าและผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่อื่นๆ 

19.3. สร้างความเช่ือมนัว่ากระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมในการป้องกันและลด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์อนัสงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

19.4. สร้างความเช่ือมันว่ากระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมต่อประสิทธิภาพใน 

การจดัการความเสียง การควบคมุภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมายการเสริมสร้างหลกัธรรมาภิบาล  

20. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

20.1. คณะอนุกรรมการจะต้องสร้างความมัน่ใจว่า กรรมการและพนกังาน ได้มีการปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรม

และเป็นไปตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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20.2. หากมีความขดัแย้งเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้จากกรรมการ กรรมการจะต้องแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุ่มบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการโดยทันที่  ซึ่งคณะ

อนกุรรมการจะดําเนินการแก้ไขความขดัแย้งดงักลา่ว 

20.3. หากมีความขดัแย้งที่มีนยัสาํคญัเกิดขึน้ และไมส่ามารถแก้ไขได้ กรรมการควรท่ีจะลาออกจากตําแหนง่ 

20.4. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการจะต้องแก้ไขปัญหาที่เกียวข้องกับ

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ หรือกรรมการอื่นของ

บริษัท 

20.5. คณะอนุกรรมการจะต้องตรวจสอบว่ากรรมการท่านใดเป็นบุคคลที่ เก่ียวโยง และให้กรรมการท่านนัน้ 

งดออกเสียงการลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น และจะไม่

ออกเสยีงลงคะแนนในรายการท่ีเข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

20.6. คณะอนุกรรมการจะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจะต้องทบทวน

นโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 


