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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 

1. บทน า 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของนโยบายและหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จึงเห็น
ควรใหม้ีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อท าหนา้ที่ในการก าหนดหลกัเกณฑ์
การสรรหาบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถึงก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนใหก้บั
กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสงู ใหเ้หมาะสมกับภาระหนา้ที่ และคุณค่าที่ไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของ
กรรมการและผูบ้ริหารแต่ละท่าน และคอยก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัท โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ตลอดจนใหค้ าปรกึษา เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี อนัจะท าใหเ้กิดความเชื่อมั่นแก่ผูถื้อหุน้ และนกัลงทนุ 

2. องคป์ระกอบ  

2.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบดว้ยกรรมการบรษิัท อย่างนอ้ย 3 คน และประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหน่ึง 

2.2 คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คดัเลือกกรรมการอิสระ 1 
คน เพื่อด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

2.3 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการ
บรษิัท 

3. คุณสมบัต ิ

3.1. ในกรณีที่เป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระ จะตอ้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือ
กรรมการอิสระตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือ กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หรือตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หรือตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

3.2. เป็นผูท้ี่มีความรู ้และประสบการณท์ี่เหมาะสม ตลอดจนมีความรูค้วามเขา้ใจถึงหนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดแูลกิจการ 

4. อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

4.1 เสนอแนะโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ที่เหมาะสม
กบัลกัษณะธุรกิจของบรษิัท 

4.2 ก าหนดคณุสมบตัิ หลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชดุย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษิัท 
และพิจารณาคดัเลือกผูท้ี่มีความเหมาะสมในดา้นความรู ้ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อน าเสนอรายชื่อให้
คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี)  
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4.3 พิจารณาโครงสรา้งค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนการท างาน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด 
หลกัทรพัย ์หรือรูปแบบอื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชดุย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบริษัทใหเ้หมาะสม 
เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการก าหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน บ าเหน็จรางวลั เงินโบนสั 
และปรบัขึน้เงินเดือนส าหรบักรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัท เพื่อน าเสนอใหท้ี่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

4.4 พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชดุย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารใหส้อดคลอ้ง
กับกลยุทธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ ์ภาระหนา้ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ 
(accountability and responsibility) รวมถึงประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าวควรอยู่ในลกัษณะ
ที่เปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ในอตุสาหกรรม 

4.5 พิจารณาเกณฑป์ระเมินผลประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษิัท และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาให้
ความเห็น 

4.6 จดัท าและทบทวนแผนการพฒันาประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อเตรียมความพรอ้มเป็นแผน
ต่อเนื่องใหม้ีผูสื้บทอดงาน (Succession plan) ในกรณีที่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารหรือผูบ้รหิารระดบัสงูในต าแหน่ง
นัน้ ๆ เกษียณอายหุรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้เพื่อใหก้ารบรหิารงานของบรษิัทสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

4.7 ก าหนดและทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และนโยบายอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ขอ้ก าหนดดา้นจรยิธรรม
และจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิัทตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 

4.8 ก ากบัดแูลใหค้  าปรกึษา ติดตามความกา้วหนา้ และประเมินผลการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4.9 สนบัสนนุและใหม้ีการเผยแพรว่ฒันธรรมในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจของผูบ้รหิารและพนกังานทกุ
ระดบั  

4.10 สนบัสนนุและใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัการเขา้รบัการประเมินการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

4.11 ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมาย 

5. วาระการด ารงต าแหน่ง  

5.1 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ี
ไดร้บัแต่งตัง้ หรือตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั (ในกรณีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท) โดย
กรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลที่ครบวาระอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งได้
อีก ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเหน็ว่าเหมาะสม  

5.2 ในกรณีที่กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลประสงคจ์ะขอลาออกก่อนครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัท ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน โดยท าจดหมายแจง้เหตุผลต่อประธานกรรมการ
บริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาแต่งตัง้กรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามที่ระบุไวใ้นกฎบตัร
ฉบบันีแ้ทนกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลที่ลาออก 

5.3 นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

5.3.1 ตาย 
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5.3.2 ลาออก 

5.3.3 ขาดคณุสมบตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มในการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิัทตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และ/หรือกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ในกรณีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท) 

5.3.4 คณะกรรมการบรษิัทมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

5.4 ในกรณีที่กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระและท าใหค้ณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไม่ครบองคป์ระกอบตามกฎบตัรนี ้ ให้
คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล แทนต าแหน่งที่ว่างลงดงักลา่ว 
โดยใหผู้ท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพยีงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลที่พน้จากต าแหน่ง 

6. การประชุม 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตอ้งจดัใหม้ีการประชมุตามหลกัเกณฑด์งันี ้

6.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตอ้งจดัใหม้ีการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 3 ครัง้ และอาจ
จดัการประชมุเพิ่มเติมไดต้ามที่เห็นสมควรและจ าเป็น เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

6.2 การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังาน
ใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะก าหนด 
หรือประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยการจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กฎหมายก าหนด 

6.3 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลควรจะก าหนดวาระการประชมุไวล่้วงหนา้อย่างชดัเจน 
และน าส่งเอกสารประกอบการประชมุใหค้ณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุเป็นการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีเวลา
พอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอขอ้มลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน 
เพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท จะก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้ทัง้นี ้หากการประชมุในคราวนัน้เป็น
การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์บรษิัทสามารถจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

6.4 ในการประชมุแต่ละครัง้ จะตอ้งมีกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มารว่มประชมุไม่นอ้ยกวา่
กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลทัง้หมด จึงจะถือว่าครบเป็นองคป์ระชมุ  

6.5 ให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อ
ปฏิบตัิหนา้ที่แทนเป็นครัง้คราว 



กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ ากัด (มหาชน) 
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6.6 การลงมติออกเสียงเพื่อชีข้าดในเรื่องที่ประชมุ ใหถื้อเอาความเห็นที่เป็นเสียงขา้งมากเป็นส าคญั โดยกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หนึ่งคนมีหน่ึงเสียง ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด  

6.7 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณา หา้มมิใหก้รรมการท่านนัน้
แสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้  

นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อช่วยเหลือในการด าเนินงานเก่ียวกับการนัดหมายการ
ประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ น าส่งเอกสารประกอบการประชมุ และบนัทึกรายงานการประชมุ 

7. การรายงาน 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหนา้ที่ตอ้งรายงานดงัต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตอ้งรายงานผลการปฏิบตัิงานใหค้ณะกรรมการบรษิทั
ทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลทกุครัง้ หรือเมื่อมีเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบรษิัทควรทราบ 

2. จดัท ารายงานผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และการปฏิบตัิ
ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการท่ีดีของบรษิัท เพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท  

 
กฎบตัรฉบบันีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป และจะพจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาลทกุปี 

 

กฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง : 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
แนวปฏิบตัเิรือ่งคณะกรรมการสรรหา ของฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพือ่ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลุาคม 2557 
แนวปฏิบตัเิพิ่มเตมิเรือ่งคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ของศูนย์พฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน เมษายน 
2551 


