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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

 

 

 

 
ประวตักิารแกไ้ข 

05 01/01/64 เพิม่เตมิคณุสมบตัขิองคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

04 01/01/63 ทบทวน ประจ าปี 2562 

03 01/01/62 ทบทวน ประจ าปี 2561 

02 01/01/61 ทบทวน ประจ าปี 2560 

01 23/12/59 ทบทวน ประจ าปี 2559 

00 25/02/59 จัดท าครัง้แรก 

แกไ้ขคร ัง้ที ่ วนัทีบ่งัคบัใช ้ รายละเอยีดการแกไ้ข 
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วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจัดตัง้ขึน้มาโดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่พจิารณาหลักเกณฑแ์ละกระบวนการ           

ในการสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบัตเิหมาะสมเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทัง้คัดเลอืกบุคคลตามกระบวนการสรรหาทีไ่ดก้ าหนดไว ้

รวมทัง้พจิารณารูปแบบ และหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้รหิารระดับสูงใหม้คีวามเหมาะสม อกีทัง้เป็นการ  

สง่เสรมิหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี

   

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 1. คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนโดยคัดเลอืกจากกรรมการบรษัิท             

ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร จ านวน 3 คน และโดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอสิระ เพือ่ท าหนา้ทีพ่จิารณาหลักเกณฑ ์และกระบวนการในการสรร

หาบคุคลทีม่คีณุสมบัตหิลากหลาย ทัง้ในดา้นทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคณุลักษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศ  และอายุ

ทีจ่ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค ์และเป้าหมายหลักของบรษัิท โดยจัดท าตารางองคป์ระกอบความรูค้วามช านาญของกรรมการ 

(Skills Matrix) เพือ่ใหม้ั่นใจว่า ไดค้ณะกรรมการโดยรวมทีม่คีุณสมบัตเิหมาะสม สอดคลอ้งกับองคป์ระกอบทีบ่รษัิทก าหนดไว ้เขา้

ท าหนา้ทีก่รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะท าการเลือกตัง้

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนดว้ยกันเป็นประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ซึง่จะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

และไมด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษัิท 

 2. กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสม ตลอดจน มคีวาม

เขา้ใจถงึคณุสมบัต ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของตน 

 3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

โดยอาจะเป็นบุคคลอืน่ใดทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเห็นสมควร เพือ่ชว่ยเหลอืการท างานของคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเกีย่วกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารการประชุม และบันทกึ

รายงานการประชมุ 

 

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

1. เป็นกรรมการบรษัิท 

2. มคีวามรูค้วามสามารถ เขา้ใจถงึลักษณะธุรกจิและบทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุ

ยอ่ย รวมถงึมคีวามรูเ้รือ่งการก ากับดแูลกจิการเป็นอยา่งด ี

3. มวีสิัยทัศนก์วา้งไกล ตดิตามการเปลีย่นแปลงเรือ่งทีเ่กีย่วกับการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนในระดับสากลอยา่ง

ตอ่เนือ่ง เพือ่น ามาปรับปรงุนโยบายดา้นการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบรษัิท 

4. มคีวามเขา้ใจแนวทางการพัฒนาศักยภาพและทักษะของกรรมการและผูบ้รหิารแตล่ะทา่นใหม้คีวามเหมาะสม เพือ่

กอ่ใหเ้กดิการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

5. สามารถปฏบัิตหินา้ทีแ่ละแสดงความคดิเห็น รวมทัง้ รายงานผลการปฏบัิตงิานตามหนา้ทีท่ีไ่ดร้ับมอบหมายไดโ้ดยอสิระ

และสามารถอทุศิเวลาในการปฏบัิตหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งเพยีงพอ 

6. มคีวามเป็นอสิระและเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลอืกบคุคลผูท้ีส่มควรไดรั้บการเสนอชือ่ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ

บรษัิททดแทนกรรมการบรษัิททีค่รบวาระ หรอืกรณีอืน่ๆ รวมทัง้จัดเตรยีมขอ้มลูของบคุคลดังกลา่วอย่างเพยีงพอเพือ่ให ้

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณา 
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วาระการด ารงต าแหนง่ 

 1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของ               

กรรมการบรษัิท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งพรอ้มกับการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทในการประชุมใหญ่               

สามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

 2. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้ับแต่งตัง้ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี 

โดยไมเ่ป็นการตอ่วาระโดยอัตโนมัต ิ

 3. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

 3.1 ตาย 

 3.2 ลาออก 

 3.3 ขาดคุณสมบัต ิหรอืมลีักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 3.4 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทลงมตใิหอ้อก 

 3.5 ศาลมคี าสั่งใหอ้อก 

สทิธกิารออกเสยีง 

  ก าหนดใหก้รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1 คน มสีทิธอิอกเสยีงได ้1 เสยีง การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุม    

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี          

1 เสยีง เป็นเสยีงชีข้าด ทัง้นี ้หากกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนคนใดมสี่วนไดส้ว่นเสยีในเรือ่งทีพ่จิารณากรรมการสรรหา

และพจิารณาคา่ตอบแทนคนนัน้ตอ้งไมร่ว่มพจิารณาใหค้วามเห็นในเรือ่งนัน้ 

 

การประชุม 

 1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตอ้งมกีารประชุมอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1ครัง้ และมกีารประชุมพเิศษ        

ตามความเหมาะสม โดยมกีารก าหนดวาระการประชุม และแจง้ใหก้รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทราบล่วงหนา้ และ              

ใหข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอ 

 2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตอ้งมกีรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเขา้ร่วม

ประชมุดว้ยตนเองไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 3. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้             

ใหก้รรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนทีเ่หลอืเลอืกกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนคนหนึง่เป็นประธานในการประชมุ 

 4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอาจเชญิฝ่ายบรหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบุคคลทีเ่ห็นสมควร             

เขา้รว่มประชมุในวาระการประชมุนัน้ๆ และขอขอ้มลูตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชมุ 

 5. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ท าหนา้ทีบั่นทกึการประชมุ และจัดท ารายงานการประชมุ

พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุ 

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่

 

 ดา้นการสรรหา   

 1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวธิีการในการสรรหากรรมการบรษัิท กรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร       

และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเทา่กับต าแหน่งดังกล่าว ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส 

และมั่นใจว่า บรษัิทจะไดผู้บ้รหิารระดับสูงของบรษัิททีม่คีวามเป็นมอือาชพี และบรหิารไดโ้ดยเป็นอสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื        

รายใด โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะพจิารณาจากบุคคลที่มีทักษะ ประสบการณ์ วชิาชพี คุณสมบัติ     
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คา่ตอบแทน 
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เฉพาะดา้นทีม่คีวามจ าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนนิธุรกจิของบรษัิท รวมถงึค านึงถงึโอกาสทีอ่าจจะมปัีญหาในเรือ่งความ   

ขัดแยง้ทางผลประโยชนเ์สนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี แลว้แตก่รณีพจิารณาอนุมัต ิ

 2. พิจารณาคุณสมบัติของผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ                

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเทา่กับต าแหน่งดังกล่าว โดยค านงึถงึความรู ้ประสบการณ์ และ      

ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นที่เป็นประโยชน์ต่อบรษัิท รวมถงึการอุทศิเวลา และความพยายามในการปฏบัิตหินา้ทีข่องกรรมการ 

กรรมการชดุย่อย ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเท่ากับต าแหน่ง

ดังกลา่ว 

 3. ก าหนดวิธีการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท และ           

เป็นไปตามระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหเ้ขา้รับต าแหน่งกรรมการบรษัิท กรรมการชดุยอ่ย ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและ

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท   และ/

หรอืน าเสนอทีป่ระชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี แลว้แตก่รณีพจิารณาแตง่ตัง้ 

 4. พจิารณาคุณสมบัตขิองกรรมการอสิระใหม้คีวามครบถว้นตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 5. ดูแลใหค้ณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชุดย่อยมขีนาด และองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมกับบรษัิท รวมถงึมกีาร           

ปรับเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ยจะตอ้งประกอบดว้ย

บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในดา้นตา่งๆ 

 6. จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดับสูง ส าหรับต าแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเทา่กับต าแหน่งดังกลา่ว 

 7. เปิดเผยนโยบาย และรายละเอยีดของกระบวนการสรรหาไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท 

 8.  พจิารณาเรือ่งอืน่ใด หรอืปฏบัิตหินา้ทีอ่ ืน่ใดทีไ่ดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 

 ดา้นการพจิารณาคา่ตอบแทน 

 1. ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชนอ์ืน่ รวมถงึจ านวนค่าตอบแทน และผลประโยชนอ์ืน่

ใหแ้ก่ กรรมการบรษัิท กรรมการชดุย่อย ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใด          

ที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่                

สามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี แลว้แตก่รณีพจิารณาอนุมัต ิ

 2. กลั่นกรองความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่นใหอ้ยู่ในระดับที่      

เหมาะสม เพยีงพอ ส าหรับการจูงใจใหก้รรมการบรษัิท กรรมการชุดย่อย  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว ปฏบัิตงิานใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และเป้าหมายหลัก

ของบรษัิท และสรา้งประโยชน์ใหก้ับบรษัิท และอยู่ร่วมงานกับบรษัิทในระยะยาว โดยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ากเกนิควร ทัง้นี้ 

บรษัิทก าหนดคา่ตอบแทนโดยค านงึถงึความเหมาะสมในเรือ่งต่างๆ ไดแ้ก ่บทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบ ประสบการณ์ ผลการ

ประเมนิการปฏบัิตงิานประจ าปี และผลประกอบการของบรษัิทในชว่งทีผ่่านมา และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิทอืน่ทีอ่ยูใ่น

ธุรกจิ และอตุสาหกรรมทีใ่กลเ้คยีงกัน 

 3. แนวทางในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิท กรรมการชุดย่อย  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการ             

ผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว จะตอ้งสอดคลอ้งกับกลยุทธ ์และเป้าหมายใน

ระยะสัน้ และระยะยาว โดยใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมัตโิครงสรา้ง และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท กรรมการชดุย่อย ทัง้รูปแบบที่

เป็นตัวเงนิ และไม่ใชตั่วเงนิ รวมถงึมกีารเปิดเผยนโยบาย และหลักเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท กรรมการชดุยอ่ย   

รปูแบบ และจ านวนคา่ตอบแทนในทีป่ระชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีในแตล่ะปี 

  



 

  กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
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 4. กลั่นกรองขอ้เสนอของฝ่ายจัดการเรือ่งนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน แผนการก าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์

พเิศษอืน่นอกเหนอืจากเงนิคา่จา้งส าหรับพนักงานของ กลุม่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

 5. ก าหนดแนวทางในการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว เพือ่พจิารณาผลตอบแทน

ประจ าปี 

 6. เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของการก าหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ไวใ้น        

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และ/หรอืรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบรษัิท 

 7. พจิารณาเรือ่งอืน่ใด หรอืปฏบัิตหินา้ทีอ่ ืน่ใดทีไ่ดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนรายงานผลการด าเนนิงาน และน าเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 2. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ซึง่ลงนามโดยประธานกรรมการสรร

หาและพจิารณาคา่ตอบแทน เพือ่เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และ/หรอืรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

ของบรษัิท   

 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนก าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนทัง้รายคณะ และรายบุคคลอย่างสม ่าเสมอ เพือ่ตรวจสอบการปฏบัิตงิานในหนา้ทีข่องคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลการประเมนิตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

 

การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะท าการทบทวนรายละเอยีด และการปฏบัิตติามกฎบัตรคณะกรรมการสรร

หาและพจิารณาคา่ตอบแทนเพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมกับการด าเนนิธุรกจิของบรษัิท และเพือ่เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมาย จะได ้

ก าหนดไวใ้นแตล่ะชว่งระยะเวลา อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 


