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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ 

1. วัตถุประสงค์  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการมีหน้าที่ทบทวนนโยบายทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับการ
สรรหากรรมการ ค่าตอบแทนหรือรางวัลที่ต้องจ่ายให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ กรรมการ และก ากับ
ดูแลกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฏบตัรฉบบันี ้

2. องค์ประกอบและการแต่งตัง้ 

2.1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ (“คณะอนุกรรมการ”) ซึ่งได้รบัการแต่งตัง้
จากคณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่า 4 คน  

2.2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกสมาชิกคนหนึ่งของคณะอนุกรรมการให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการซึ่งประธาน
คณะอนุกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2.3. หากมีเหตุใดที ทําให้จํานวนกรรมการของคณะอนุกรรมการมีจํานวนน้อยกว่า 4 คน คณะกรรมการบริษัท
จะต้อง แต่งตัง้กรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งแทนภายใน 3 เดอืนนับ จากวนัทีต่ําแหน่งดงักล่าวว่างลง เพื่อให้
เกดิความต่อเนื่องในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดนี้ 

2.4. คณะอนุกรรมการอาจแต่งตัง้ผู้บริหารคนหนึ่งมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับบริษัทและ
ความคิดเห็นของฝ่ายจัดการแก่คณะอนุกรรมการ โดยการแต่งตั ง้ควรถูกเปิดเผยตามข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) 

2.5. เลขานุการคณะอนุกรรมการจะได้รับการแต่งตัง้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในเร่ืองที่
เก่ียวกับการจดัประชุม การจดัท าวาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม และเก็บรักษารายงานการประชุม 
รวมถึงเร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. คุณสมบัติ  

สมาชิกของคณะอนุกรรมการจะต้องด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ส่วนที่ 1 

4. การสรรหา 

คณะอนุกรรมการมีอ านาจและความรับผิดชอบดังนี  ้

4.1. ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รวมถึงการสอบทานและประเมิน
ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท 
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4.2. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพสูง มีความรู้ ความสามารถในการ
ตัดสินใจ และมีประสิทธิภาพ โดยสรรหาผู้ที่ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

นอกจากนี ้คณะอนุกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสม โดยค านึงถึงการผสมผสานทางด้านทักษะ การศึกษา
ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ ความรู้ เพศ ซึ่งมีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท 

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไม่สามารถหาบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมได้ คณะอนุกรรมการอาจใช้บริการจาก
บริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตามที่เห็น
ควร 

4.3. จดัท าและดูแลการพฒันาแผนสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท
มีแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดบัสงูอย่างเหมาะสม โดยแผนสืบทอดต าแหน่งจะเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมติัเป็นประจ าปีทุกปี 

4.4. ให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของผู้ที่ ได้รับการเสนอที่จะด ารง
ต าแหน่งผู้บริหาร รวมถึงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

4.5. พฒันาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมติัในการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษัท อีกทัง้ทบทวนคุณสมบติัดงักล่าวเป็นระยะๆ 

4.6. พิจารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ ออนุมัติให้
กรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผู้ที่จะด ารงต าแหน่งประธาน
คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจ าทุกปี และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพิ่มเติมในกรณีที่ต าแหน่งนัน้ๆ 
ว่างลง 

4.7. พัฒนาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการพืน้ฐานของหลักธรรมาภิบาล  โดย
คณะอนุกรรมการจะทบทวนหลกัการดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี หรือตามความเหมาะสม พร้อมทัง้เสนอแนะเพื่อ
แก้ไขเปล่ียนแปลงหลกัการดงักล่าวตามความจ าเป็น 

4.8. พัฒนาและเสนอแนะแนวทางต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สอบทานการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง 

4.9. ให้อ านาจในการมอบหมายความรับผิดชอบต่างๆ แก่คณะอนุกรรมการชุดย่อยได้ตามที่เห็นว่ามีความเหมาะสม 

4.10. ให้อ านาจในการว่าจ้างหน่วยงานเพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท รวมถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกและที่ปรึกษาอื่นๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยให้
คณะอนุกรรมการมีอ านาจอนุมติัค่าตอบแทนที่เก่ียวข้อง รวมทัง้เงื่อนไขการว่าจ้างอีกด้วย 
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4.11. คณะอนุกรรมการจะต้องรายงานผลการปฏิบติังาน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีการ
จดัท าและน าเสนอผลการประเมินการปฏิบติังานประจ าปี ต่อคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย 

4.12. คณะอนุกรรมการจะต้องทบทวนความถูกต้องและความเหมาะสมของกฎบัตร พร้อมทัง้เสนอแนะหรือ
เปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติั 

5. หลักการปฏิบัติ 

คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการได้น าหลักการปฏิบัตินี ้ มาช่วยในการปฏิบติัหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่ง
ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรดงันี ้

5.1. คุณสมบติัและขัน้ตอนการสรรหาของผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

5.1.1. คุณสมบติัของผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และทกัษะที่จ าเป็นส าหรับกรรมการบริษัทนัน้ ได้มีการ
ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 

5.1.2. คณะอนุกรรมการจะพิจารณาบุคคลที่มีศกัยภาพตามค าแนะน าของกรรมการชุดปัจจุบนั เจ้าหน้าที่ของ
บริษัท พนกังานและบุคคลอื่นๆ ในลกัษณะเดียวกันโดยไม่ค านึงถึงแหล่งที่มาของค าแนะน า 

5.1.3. บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวกับกรรมการตามข้อบงัคบัของ ตลท. และ ก.ล.ต. 

5.2. วิธีการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ 

5.2.1. คณะอนุกรรมการจะดูแลให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามแนวปฏิบัติของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะอนุกรรมการ เพื่อที่จะก าหนดความมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
ย่ิงขึน้การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองนีจ้ะด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ภายใต้กรอบเวลาเดียวกัน
ของทุกปี เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อกรรมการบริษัทแต่ละท่านเพื่ อส ารวจข้อคิดเห็นและขอ
ค าแนะน า 

5.2.2. คณะอนุกรรมการอาจแต่งตัง้ที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อสนบัสนุนในการจัดท าแนวทางการปฏิบัติและ
ให้ข้อแนะน าเก่ียวกับการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการ หรือท าการประเมินการท างานของ
คณะกรรมการทุกๆ 3 ปี โดยมีการเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

5.2.3. เลขานุการบริษัทจะท างานร่วมกับประธานคณะอนุกรรมการ และประธานกรรมการบริษัท เพื่อรวบรวม
ข้อคิดเห็นการเสนอแนวทางที่เหมาะสมโดยคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทจะน ามาเพื่อ
พิจารณา ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะอนุกรรมการ จะมีการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม เพื่อปรึกษาหารือและตดัสินใจที่จะด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ตามที่เห็นควร 
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ส่วนที่ 2 

6. ค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการจะประเมินและให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้บริหารและกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบดงันี ้

6.1. พิจารณาทบทวนและอนุมัติ เป้าหมายของบริษัทและวัตถุประสงค์เป็นประจ าปีทุกปี และสอดคล้องกับ
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ 

6.2. ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ตามเป้าหมายของ
บริษัทและวตัถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ และเพื่อใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมถึงเงินเดือน โบนสั หุ้น และค่าตอบแทนในรูปแบบอืน (ถ้ามี) 

6.3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานและโครงสร้างค่าตอบแทนส าหรับ
กรรมการบริหารประจ าปี คณะอนุกรรมการจะท าการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริหารและอนุมัติ
ค่าตอบแทนประจ าปี โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัส หุ้น และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่ น โดยอ้างอิงข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนัน้ คณะอนุกรรมการควรมีการส่ือสารเป็น
ประจ ากับผู้น าของบริษัท ซึ่งรวมถึงการท ากิจกรรมที่เป็นการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า การทบทวนข้อมูล
ที่มาจากการส ารวจแบบสอบถามของพนกังาน และทบทวนผลการประเมินความเป็นผู้น าประจ าปี 

6.4. พิจารณาทบทวนและอนุมัติขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบติังาน และโครงสร้างค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูงประจ าปี คณะอนุกรรมการจะอนุมัติหรืออาจมอบหมายให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนประจ าปี รวมถึงเงินเดือน โบนสั หุ้น และค่าตอบแทนในรูปแบบอืนให้แก่ผู้บริหารระดบัสูง 

6.5. พิจารณาทบทวนและหารือกับฝ่ายจัดการของบริษัทในบทวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัท (CD&A) และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท บทวิ เคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัท CD&A เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
ประจ าปี 

6.6. คณะอนุกรรมการมีอ าน าจในการว่ า จ้างที่ ป รึกษาในการ ใ ห้ค าแนะน าที่ เ ก่ี ยว กับ ค่าตอบแทน 
ตามที่ เ ห็ นว่ า เหมาะสม ซึ่ งคณะอนุก รรมกา รมีอ าน าจ ในการอนุ มั ติ ค่ าตอบแทนและ เ งื่ อ น ไ ข 
ในการว่าจ้างที่ปรึกษาด้วย 

6.7. คณะอนุกรรมการจะรายงานผลการปฏิบติังานและข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท หลงัจากเสร็จสิน้
การประชุมคณะอนุกรรมการในแต่ละครัง้ รวมทัง้จดัให้มีการจัดท าและน าเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย 
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7. หลักการปฏิบัติ 

คณะอนุกรรมการจะน าหลกัการมาปฏิบติัใช้เพื่อช่วยในการปฏิบติัหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัร
ในส่วนของค่าตอบแทน 

8. หลักการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการมีความเป็นเอกเทศที่จะทบทวนการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใช้ในการอนุมัติค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
คณะอนุกรรมการมีจุดประสงค์ที่จะออกแบบและด าเนินการให้เป็นไปตามโครงการพิจารณาค่าตอบแทนและเพื่อเป็น
การให้รางวัลแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและเพื่อความเป็นเลิศด้านการเป็นผู้น าและเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือ
หุ้ น อีกทัง้ส่งเสริมให้พนักงานท างานกับบริษัทในระยะยาว คณะอนุกรรมการจะประเมินประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ า โดยค านึงถึงความแตกต่างขององค์ประกอบโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

8.1. คณะอนุกรรมการเชื่อมันต่อการตัดสินใจในการจัดท าค่าตอบแทน ภายหลังจากที่ มีการทบทวนผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในระหว่างปี และประเมินผลการด าเนินงานด้วยความรอบคอบ โดยเทียบเคียงกับ
เป้าหมาย ความเป็นผู้น า ผลการด าเนินงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ค่าตอบแทนปัจจุบัน
และค่าตอบแทนในระยะยาวเพื่อสร้างมลูค่าต่อผู้ถือหุ้น 

8.2. คณะอนุกรรมการจะไม่พิจารณาเปล่ียนแปลงในระยะสัน้ที่ เก่ียวเนื่องกับผลการด าเนินงานของบริษัทในการ
ก าหนดจ านวนเงินและองค์ประกอบของค่าตอบแทนรวม 

8.3. ในแต่ละปีบริษัทจะจดัท าข้อมูลเก่ียวกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ผู้บริหาร
ระดบัสงูและกรรมการบริษัท 

9. หลักการของค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะอนุกรรมการจะเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดของกรรมการ
ที่ไม่เป็นพนกังานบริษัท โดยมีแนวทางดงัต่อไปนี ้

9.1. ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงการปฏิบัติงาน ขนาดของกิจการและ
ขอบเขตหน้าที่ 

9.2. ค่าตอบแทนควรค านึงถึงผลประโยชน์ของกรรมการและค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

9.3. โครงสร้างของค่าตอบแทนควรจะไม่ซบัซ้อน โปร่งใส และง่ายต่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้น 
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10. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

การจ่ายค่าตอบแทนในส่วนที่ เพิ่มให้ แก่กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอต่อผู้ถือหุ้ นเพื่อ
พิจารณาอนุมติัพร้อมทัง้ให้ข้อแสนอแนะ 

11. องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

11.1. ฐานเงินเดือน 

ฐานเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการทีเป็นผู้บริหารนัน้ จะพิจารณาจาก
ขอบเขตของความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และระยะเวลาทีต้องรับผิดชอบงานดงักล่าว 

11.2. โบนสัประจ าปี 

โบนัสประจ าปีในปีปัจจุบนั และอัตราร้อยละที่มีการเปล่ียนแปลงจากการจ่ายโบนสัในปีที่ผ่านมาของผู้บริหาร
ระดบัสงูจะถูกก าหนดขึน้หลงัจากที่มีการประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท ผลการด าเนินงานของบริษัทหรือ
ผลการปฏิบติัหน้าที่ และรวมถึงการประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละท่านจะมีการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่ได้มีการตัง้ไว้ในช่วงต้นปี โบนสัประจ าปีจะมีการเทียบเคียงกับผลประกอบการประจ าปี ของบริษัทด้วยโดยคิด
ตามสดัส่วน 

11.3. เงินบ าเหน็จ 

คณะอนุกรรมการจะพิจารณาแผนกองทุนส ารองเลีย้งชีพซึ่ งเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญ และจะมีการพิจารณา
ประสิทธิภาพของแผนให้มีความสมดุลกับค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทน 

11.4. ค่าตอบแทนอื่นๆ 

บริษัทจะจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการเชื่อมัน่ว่าเป็นการจ่ายที่สมเหตุสมผล และเป็นการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารอย่างสม ่าเสมอ 

ส่วนที่ 3 

12. การก ากับดูแลกิจการ 

12.1. นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คณะอนุกรรมการชุดนีม้ีหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการดงันี ้

12.1.1. ก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน ามาปฏิบัติ
รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง
ตามความเหมาะสม 
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12.1.2. ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคลและ
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้ชุด รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

12.2. สร้างความเชื่อมันว่ากระบวนการก ากับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมคงไว้ซึ่งความถูกต้องและ
ความชอบธรรม กล่าวคือ ความถูกต้องของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ตลอดจน
ความสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้า ผู้จดัหาสินค้าและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ 

12.3. สร้างความเชื่อมันว่ากระบวนการก ากับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์อนัสงูสดุของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

12.4. สร้างความเชื่อมันว่ากระบวนการก ากับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมต่อประสิทธิภาพใน  
การจดัการความเสียง การควบคุมภายใน และการปฏิบติัตามกฎหมายการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล 

13. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

13.1. คณะอนุกรรมการจะต้องสร้างความมั่นใจว่า กรรมการและพนักงาน ได้มีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและ
เป็นไปตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

13.2. หากมีความขัดแย้งเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้จากกรรมการ กรรมการจะต้องแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการโดยทันที่ ซึ่ งคณะอนุกรรมการจะ
ด าเนินการแก้ไขความขดัแย้งดงักล่าว 

13.3. หากมีความขดัแย้งที่มีนยัส าคญัเกิดขึน้ และไม่สามารถแก้ไขได้ กรรมการควรที่จะลาออกจากต าแหน่ง 

13.4. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการจะต้องแก้ไขปัญหาที่ เกียวข้องกับความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หรือกรรมการอื่นของบริษัท 

13.5. คณะอนุกรรมการจะต้องตรวจสอบว่ากรรมการท่านใดเป็นบุคคลที่เ ก่ี ยวโยง และให้กรรมการท่านนัน้ 
งดออกเสียงการลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น และจะไม่ออก
เสียงลงคะแนนในรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน 

13.6. คณะอนุกรรมการจะสร้างความมัน่ใจว่าบริษัทมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจะต้องทบทวนนโยบายของ
บริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

14. การพ้นจากต าแหน่ง 

14.1. การพ้นจากต าแหน่ง หมายความถึง การพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ หรือครบวาระ หรือการลาออก หรือ
การปลดออก หรือถึงแก่กรรม 

14.2. กรณีที่สมาชิกลาออกจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดวาระ สมาชิกจะต้องแจ้งการลาออกนัน้เป็นลายลักษณ์
อกัษรมายงับริษัท 
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15. วาระการด ารงต าแหน่ง 

15.1. การด ารงต าแหน่งของสมาชิกของคณะอนุกรรมการมีระยะเวลา 2 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ 

15.2. สมาชิกของคณะอนุกรรมการ อาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

16. การประชุม  

16.1. วาระการประชุม 

วาระการประชุมแต่ละครัง้จะต้องก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า และเอกสารประกอบการประชุม
จะต้องจดัส่งให้แก่สมาชิกของคณะอนุกรรมการเป็นการล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม เพื่อให้มีเวลา
เพียงพอส าหรับการพิจารณาเร่ืองดังกล่าว หรือเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการขอข้อมูลประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม 

16.2. ความถ่ีในการจัดการประชุม 

16.2.1. การประชุมของคณะอนุกรรมการจะต้องจดัไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ต่อปี 

16.2.2. ประธานคณะอนุกรรมการ อาจจะเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษตามที่เห็นสมควร 

16.3. การเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม และการออกเสียง 

สมาชิกของคณะอนุกรรมการควรเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ส าหรับองค์ประชุมจะถือเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของสมาชิก เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ที่ประชุมมีอ านาจในการด าเนินการในนามของคณะอนุกรรมการ 

17. การพิจารณาประจ าปี/การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

คณะอนุกรรมการจะจดัให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนเอง กฏบตัร ข้อก าหนดและขอบเขตงาน เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการให้ค าแนะน าในการเปล่ียนแปลงใดๆ ตาม
ความจ าเป็นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

18. การรายงาน 

18.1. ประธานคณะอนุกรรมการจะต้องรายงานอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการด าเนินการ
หลงัจากที่มีการประชุมในแต่ละครัง้ ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  

18.2. คณะอนุกรรมการต้องให้ค าแนะน าเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการด าเนินการหรือปรับปรุงตามความ
จ าเป็น 


