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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
1. บทนา
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของนโยบายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็น
ควรให้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดหลักเกณฑ์
การสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึงกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กบั
กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และคุณค่าที่ได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการและผูบ้ ริหารแต่ละท่าน และคอยกากับดูแลและตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัท โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติ
สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ตลอดจนให้คาปรึกษา เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทเป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี อันจะทาให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุน
2. องค์ประกอบ
2.1

คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าล ได้รับ การแต่ ง ตั้ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท
ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง

2.2

คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คัดเลือกกรรมการอิสระ 1
คน เพื่อดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

2.3

ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการ
บริษัท

3. คุณสมบัติ
3.1. ในกรณี ท่ีเป็ นกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระ จะต้องเป็ นผู้ท่ีมีคุณสมบัติในการดารงตาแหน่งกรรมการหรือ
กรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
3.2. เป็ นผูท้ ่ีมีความรู ้ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความรูค้ วามเข้าใจถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการกากับดูแลกิจการ
4. อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4.1

เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เหมาะสม
กับลักษณะธุรกิจของบริษัท

4.2

กาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
และพิจารณาคัดเลือกผูท้ ่ีมีความเหมาะสมในด้านความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนาเสนอรายชื่อให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป (แล้วแต่กรณี)
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4.3

พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการทางาน (ไม่ว่าจะอยู่ในรู ปเงินสด
หลักทรัพย์ หรือรูปแบบอื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทให้เหมาะสม
เป็ นธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บาเหน็จรางวัล เงินโบนัส
และปรับขึน้ เงินเดือนสาหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อนาเสนอให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาต่อไป (แล้วแต่กรณี)

4.4

พิจารณาแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ
(accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนดังกล่าวควรอยู่ในลักษณะ
ที่เปรียบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม

4.5

พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
ความเห็น

4.6

จัดทาและทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็ นแผน
ต่อเนื่องให้มีผสู้ ืบทอดงาน (Succession plan) ในกรณีท่ปี ระธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผูบ้ ริหารระดับสูงในตาแหน่ง
นัน้ ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

4.7

กาหนดและทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง รวมทัง้ ข้อกาหนดด้านจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

4.8

กากับดูแลให้คาปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

4.9

สนับสนุนและให้มีการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมในการกากับดูแลกิจการที่ดี
ระดับ

และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้

ให้เป็ นที่เข้าใจของผูบ้ ริหารและพนักงานทุก

4.10 สนับสนุนและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดี
4.11 ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
5. วาระการดารงตาแหน่ง
5.1

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่
ได้รบั แต่งตัง้ หรือตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั (ในกรณีท่ดี ารงตาแหน่งกรรมการบริษัท) โดย
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลที่ครบวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้
อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

5.2

ในกรณีท่ีกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระการดารง
ตาแหน่ง จะต้องแจ้งให้บริษัท ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน โดยทาจดหมายแจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการ
บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
ฉบับนีแ้ ทนกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลที่ลาออก

5.3

นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
5.3.1

ตาย

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

2/4

กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

5.4

5.3.2

ลาออก

5.3.3

ขาดคุณสมบัติการดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทหรือมีลกั ษณะต้องห้ามในการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ในกรณีท่ดี ารงตาแหน่งกรรมการบริษัท)

5.3.4

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตาแหน่ง

ในกรณีท่กี รรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระและทาให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไม่ครบองค์ประกอบตามกฎบัตรนี ้ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล แทนตาแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว
โดยให้ผทู้ ่ไี ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่จะมีวาระการดารงตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลที่พน้ จากตาแหน่ง

6. การประชุม
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องจัดให้มีการประชุมตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
6.1

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 3 ครัง้ และอาจ
จัดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรและจาเป็ น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

6.2

การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลให้จดั ขึน้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงาน
ใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะกาหนด
หรื อ ประธานกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าลจะก าหนดให้จัด การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กฎหมายกาหนด

6.3

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลควรจะกาหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
และนาส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีเวลา
พอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีจาเป็ นรีบด่วน
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้ ทัง้ นี ้ หากการประชุมในคราวนัน้ เป็ น
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

6.4

ในการประชุมแต่ละครัง้ จะต้องมีกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มาร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลทัง้ หมด จึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม

6.5

ให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัท ภิบาล เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ท่ีประธาน
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัท ภิบาลคนหนึ่ง เป็ นประธานในที่ประชุมเพื่อ
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนเป็ นครัง้ คราว
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กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.6

การลงมติออกเสียงเพื่อชีข้ าดในเรื่องที่ประชุม ให้ถือเอาความเห็นที่เป็ นเสียงข้างมากเป็ นสาคัญ โดยกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด

6.7

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้กรรมการท่านนัน้
แสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้

นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัท ภิบาล แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นเลขานุก าร
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อช่วยเหลือในการดาเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการ
ประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
7. การรายงาน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ตอ้ งรายงานดังต่อไปนี ้
1.

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการบริษทั
ทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หลังจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลทุกครัง้ หรือเมื่อมีเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

2.

จัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท

กฎบัตรฉบับนีใ้ ห้มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป และจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลทุกปี

กฎหมายและหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง :
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
แนวปฏิบตั เิ รือ่ งคณะกรรมการสรรหา ของฝ่ ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพือ่ ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตุลาคม 2557
แนวปฏิบตั เิ พิ่มเติมเรือ่ งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ของศูนย์พฒ
ั นาการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน เมษายน
2551
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