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กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บริษทั  เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกัด ( มหาชน ) 

กฎบัตรน้ีจัดทําข้ึนโดยวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดรายละเอียดต่างๆของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเป็นธรรม 

เหมาะสม โปร่งใส และสอดคล้องกบัหลักการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อส่งเสริมหลักการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยรับผดิชอบ

ในการกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้

สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ

บริษทั ตลอดจนปฏบิติังานด้านอ่ืน  ๆตามท่ีได้รับมอบหมายและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น

แล้วแต่กรณี 

1. อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ปฏบิติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมี

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบ ดังต่อไปน้ี 

1.1. การสรรหา 

1. พจิารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ในเร่ืองของจํานวนท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจและ

คุณสมบติั ของกรรมการแต่ละท่านในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมหลักท่ีบริษทัดําเนินการอยู่ โดยจดัทําเป็น Board Skill Matrix ซึง่ช่วยให้การสรรหากรรมการมีความ

สอดคล้องกบัทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั 

2. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นแล้วแต่กรณี 

3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 

และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่พจิารณาอนุมัติ 

4. จดัทําแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพือ่เตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีท่ีกรรมการบริหาร

หรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีได้ เพือ่ให้การบริหารงานของบริษทัสามารถดําเนิน

ไปได้อย่างต่อเน่ือง 

5. พจิารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษทัท่ีครบวาระ และ/หรือ มี

ตําแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตัง้เพิม่ 

6. ปฏบิติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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7. ประเมินผลการปฏบิติังานของผู้บริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพือ่เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเพื่อ

พจิารณาอนุมัติ 

 

1.2. การกาํหนดค่าตอบแทน 

1. จดัทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นแล้วแต่กรณี 

2. กําหนดค่าตอบแทนท่ีจําเป็นและเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นตัวเงนิและมิใช่ตัวเงนิของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล 

โดยการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัให้พจิารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผดิชอบ 

ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพือ่เสนอ

ให้คณะกรรมการบริษทัพจิารณาและนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่ขออนุมัติ 

3. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทัง้ในระยะสัน้

และระยะยาว 

4. รับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าท่ีให้คําชีแ้จง ตอบคําถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัในท่ี

ประชุมผู้ถอืหุ้น 

5. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี ของบริษทัฯ 

6. ปฏบิติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการกําหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง  ๆจะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมูลและเอกสารทีเ่ก่ียวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน เพือ่สนับสนุนการปฏบิติังานของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าท่ีท่ี

ได้รับมอบหมาย 

 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วย     

กรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องเป็น

กรรมการอิสระ  

2.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระเพือ่ช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดัน

ให้การปฏบิติัหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างอิสระ 

2.3 ประธานกรรมการของบริษทัไม่ควรเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพือ่ให้การทํา

หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล 
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3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

3.1 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  

3.2 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตัง้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีกตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัเหน็ว่าเหมาะสม 

นอกเหนือจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพน้จาก

ตําแหน่งเม่ือ 

1) พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 

2) ลาออก 

3) เสียชวิีต 

4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากตําแหน่ง 

3.3 คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพิม่เติม เพื่อประโยชน์ใน

การดําเนินการตามวตัถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ท่ีพน้จากตําแหน่งได้ 

โดยบุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้เข้าเป็น กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทดแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพยีง

เท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ตนแทนเท่านัน้ 

4. การประชมุ 

4.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จดัให้มีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้ และมีอํานาจในการเรียกประชุมเพิม่ได้ตามความจําเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

4.2 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเว้นมีเหตุจําเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทราบล่วงหน้า 

4.3 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ี ประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏบิติัหน้าท่ีได้ ให้ กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ท่ีมาประชุมเลือก กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

4.4 การลงมติของ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกระทําได้โดยถอืเสียงข้างมาก กรรมการมีสิทธิออก

เสียงคนละ 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิม่อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ทัง้น้ี กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ท่ีมีส่วนได้เสียใด  ๆในเร่ืองท่ีพจิารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการ

แสดงความเหน็ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนัน้  ๆ

4.5 การจดัส่งหนังสือเชญิประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้จดัส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม 

เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกําหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านัน้ได้ โดย

ให้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้บนัทึกรายงานการประชุม  
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4.6 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สามารถเชญิผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพือ่ชีแ้จงข้อเท็จจริง

ต่าง  ๆให้แก่ท่ีประชุม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทราบได้ 

5. การรายงาน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัและรายงาน ต่อท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นใน

รายงานประจําปี 

6.ค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน นําเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษทั พจิารณาอนุมัติ 

7.หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

 ผู้บริหารและหวัหน้างานต่าง ท่ีๆเก่ียวข้องทุกคน มีหน้าท่ีในการรายงานและสนับสนุนการปฏบิติังานตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนร้องขอ 

ทัง้น้ีมีผลตัง้แต่วนัท่ี                        เป็นต้นไป 

                                                                        ................................................ 

                                                                          ( นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล ) 

                                                                          ประธานกรรมการบริหาร 

                                                                              บริษทั เอส เอ็น ซ ีฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                      ................................................ 

                                                                        ( นายชยัศักดิ ์อังค์สุวรรณ ) 

                                                                         ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

                                                                           บริษทั เอส เอ็น ซ ีฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) 

        


