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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกจิการ 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกิจการ (“คณะอนุกรรมการ”) เป็นหนึ่งใน

คณะอนุกรรมการซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ท าหน้าที่

พิจารณาสรรหาสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารระดับสูง  ตลอดจนให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในด้านการดูแลและติดตามการด าเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการ 

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง 

สมาชิกในคณะอนุกรรมการจะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทอนุกรรมการ โดยสมาชิกทุกคนจะต้องเป็น

กรรมการอิสระ (รายละเอียดคุณสมบัติตามภาคผนวก 1) ซึ่งคณะอนุกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อย

กว่าสาม (3) คน ทั้งนี้ หากมีเหตุที่ท าให้ต าแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต้องว่างลง (ตามหัวข้อที่ 5) และมีผล

ให้จ านวนกรรมการของคณะอนุกรรมการน้อยกว่าสาม(3) คน คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการเพื่อด ารง

ต าแหน่งแทนภายในสาม (3) เดือน นับจากวันที่ต าแหน่งดังกล่าวว่างลงเพื่อให้การท างานของคณะอนุกรรมการมี

ความต่อเนื่อง 

ก. ประธานคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งสมาชิกคนหน่ึงของคณะอนุกรรมการให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการ 

ข. ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการตระหนักถึงความเห็นและค าแนะน าอันมคี่าของฝ่ายจดัการและจะแต่งตัง้ผู้บริหารท่านหน่ึงให้

ด ารงต าแหน่งเป็น “ที่ปรึกษา” เพื่อท าหน้าที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทและความคิดเห็นของฝ่ายจัดการ 

เพื่อให้แนวทางความคิดเห็นแบบองค์รวมแก่คณะอนุกรรมการ ซึ่ง “ที่ปรึกษา” จะให้ค าแนะน าในการก าหนด

วาระการประชุม และจะได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมในการประชุมคณะอนกุรรมการ (ยกเว้น ในกรณทีีม่ีส่วนได้เสีย) 

ค. เลขานุการคณะอนุกรรมการ 

ประธานคณะอนุกรรมการจะแต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะอนุกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดประชุม การประสานงานและการจัดท าวาระการประชุม การเตรียม

และจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่สมาชิกคณะอนุกรรมการ และการบันทึกและการเก็บรายงานการประชุม 

รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการ 
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3. คุณสมบัต ิ

สมาชิกของคณะอนุกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระโดยเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านทรัพยากร

บุคคลและการก ากับดูแลบริษัท 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

การด ารงต าแหน่งของสมาชิกของคณะอนุกรรมการมีวาระสอง (2) ปี นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ สมาชิกของ

คณะอนุกรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริษัท 

5. การพ้นจากต าแหน่ง 

การพ้นจากต าแหน่ง หมายถึง การพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการ การพ้นจากต าแหน่งอาจเป็น

เกิดจากการถึงแก่กรรม หรือการครบวาระ/การลาออก/การออกจากต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท หรือลาออกจาก

การเป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการ  

กรณีที่สมาชิกของคณะอนุกรรมการมีความประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดวาระ สมาชิกจะต้องแจ้ง

การลาออกนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทอย่างน้อยหน่ึง (1) เดือนล่วงหน้าก่อนวันลาออก 

6. ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที ่

คณะอนุกรรมการมีความรับผิดชอบเละอ านาจหน้าทีด่งันี ้

ก. การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท 

- สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการเพื่อท าการคัดเลือก โดยต้องมั่นใจว่า

คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยผู้มีคุณสมบัติที่หลากหลายเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ 

และความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจะต้องปฏิบัติตามเป้าหมายของนโยบายด้านความ

หลากหลายของคณะกรรมการ 

- ว่าจ้างหรือยกเลิกบริษัทจัดหา (search firm) เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัท โดยคณะอนุกรรมการมีอ านาจอนุมัติค่าจ้างระยะเวลาการว่าจ้าง และเรื่องอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

- ให้ค าแนะน าคณะกรรมการ ส าหรับการเปล่ียนแปลงในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการชุดย่อย เช่น 

กระบวนการสรรหา การกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง การเกษียณอายุ และการเลิกจ้าง  
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ข. การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 

- สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการประเมินความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง และการประเมิน

แผนสืบทอดต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารด้านปฏิบัติการสูงสุด* (Indorama Management Council 

หรือ IMC)  

* คณะกรรมการบริหารด้านปฏิบัติการสูงสุด คือกลุ่มคณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยประธาน

เจา้หน้าที่กลุม่บริษัท (Group CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูง 

ค. ค่าตอบแทน 

- อนุมัติหลักการและโครงสร้างแผนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ส าหรับ IMC 

- พิจารณาและให้ค าแนะน าในประเด็นเรื่องค่าตอบแทนประจ าปีของ IMC ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และ

ค่าตอบแทนอื่นทั้งในรูปแบบของหุ้นและที่ไม่ใช่หุ้น บนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและ

เครื่องมือชี้วัดประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน (KPI)   

- ประเมินและให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและสมาชิก

คณะอนุกรรมการ 

ง. การก ากับดูแลกิจการ 

- ทบทวนและปรับแก้หลักการการก ากับดูแลกิจการ  จรรยาบรรณ และนโยบายของบริษัท พร้อมทั้งให้

ค าแนะน าในประเด็นด้านการก ากับดูแลกิจการ 

จ. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

- ประสานงานและก ากับดูแลกระบวนการการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการ ทั้งนี้ ผลของการประเมินจะมีการรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท 

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจ าปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคณะอนุกรรมการได้

ด าเนินงานเป็นไปตามกฏบัตร ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสามารถออกมาตรการใดๆ ที่เห็นสมควรเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพในการท างานของคณะอนุกรรมการ 

ฉ. การรายงาน 

- รายงานประเด็นและการตัดสินใจต่างๆ ที่ส าคัญ ที่เกิดขึ้นในการประชุมคณะอนุกรรมการให้แก่

คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าวสามารถท าได้โดยประธานคณะอนุกรรมการ หรือผู้

ที่ได้รับมอบหมาย 
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- จัดเตรียมรายงานประจ าปซีึง่ลงนามโดยประธานคณะอนุกรรมการ ซึ่งในรายงานจะครอบคลุมถึงสรุปผล

การปฏิบัติงาน และความส าเร็จของคณะอนุกรรมการ 

ช. การทบทวนกฎบัตร 

- การทบทวนกฎบัตรเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามความคาดหวงั

ของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะอนุกรรมการจะเสนอการเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

ซ. อ านาจหน้าที่อื่น 

คณะอนุกรรมการอาจปฏิบัติหน้าที่อื่นเพิ่มเติมที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในกฎบัตรหรือที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอนุกรรมการมีสิทธิใน 

การด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- ขอข้อมูลจากสมาชิก IMC เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน 

- จัดตั้ งและมอบอ านาจในการมอบหมายความรับผิดชอบต่างๆ แก่คณะอนุกรรมการชุดย่อย  

(sub-committee) ซึ่งอาจประกอบด้วยสมาชิกของคณะอนุกรรมการตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป และ/หรือ

ผู้บริหารระดับสูงได้ ตามที่คณะอนุกรรมการเห็นควรว่าเหมาะสม 

- ด าเนินการสอบสวนในประเด็นต่างๆ ภายใต้ขอบเขตของกฎบัตร ซึ่งคณะอนุกรรมการสามารถใช้

ทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

7. การประชุม 

การประชุมของคณะอนุกรรมการจะต้องจัดไม่น้อยกว่าสอง (2) ครั้งต่อปี โดยประธานคณะอนุกรรมการอาจจะเรียก

ประชุมเป็นกรณีพิเศษตามที่เห็นสมควร 

ก. การเข้าร่วมประชุม 

สมาชิกของคณะอนุกรรมการควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยการเข้าร่วมการประชุมสามารถท าได้ทั้งในรูปแบบ 

เข้าร่วมด้วยตนเอง หรือการประชุมทางไกลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ในกรณีเข้าร่วมผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
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ข. องค์ประชุม 

องค์ประชุมจะถือเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของสมาชิก เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว โดยที่ประชุมจะเริม่

ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์ประชุมครบ 

ค. การออกเสียง 

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากขององค์ประชุม ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานคณะอนุกรรมการจะไมไ่ด้

รับสิทธิในการตัดสิน โดยหากเกิดกรณีดังกล่าวให้น าเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการบริษัทเพื่อท าการออกเสียงชี้ขาด 

ง. วาระการประชุม 

วาระการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนา และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องมีการ

จัดส่งให้แก่สมาชิกของคณะอนุกรรมการล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกคณะอนุกรรมการ

มีเวลาเพียงพอส าหรับการพิจารณาเรื่องดังกล่าว และขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมหากจ าเป็น 

จ. รายงานการประชุม 

เลขานุการของคณะอนุกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดบันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม 

ทั้งนี้ ร่างบันทึกการประชุมจะต้องได้รับการจัดท าและแจกจ่ายให้แก่คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาภายใน  

หน่ึง (1) เดือนนับจากวันประชุมเพื่อทบทวน โดยการรับรองรายงานการประชุมจะถูกบรรจุเป็นหนึ่งในวาระการ

ประชุมของคณะอนุกรรมการในครั้งถัดไป  
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ภาคผนวก 1 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
อ้างองิจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท*  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1%ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

 

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 


