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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

1. วัตถุประสงค 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที ่ดี โดยมีหนาที ่ในการ

พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง รวมทั้งสรรหาคัดเลือก และเสนอ

บุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนที่ไดกําหนดไว และเสนอ

ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท  ดังนั้น คณะกรรมการ

บริษัทจึงไดมีมติใหกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนขึ้น เพื่อใหกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน ใชเปนหลักและแนวทางในการปฏบิัติหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางถูกตอง 

2. องคประกอบ 

2.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตองไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน โดยกรรมการมากกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดควรเปนกรรมการอิสระ 

2.3 ควรประกอบดวยกรรมการอิสระเปนสวนใหญ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ควรเปนกรรมการอิสระเพ่ือความโปรงใสและเปนอิสระในการปฏบิัติหนาที่อยางแทจริง 

2.4 ควรเปนกรรมการที ่ไมเปนผู บริหาร (Non-executive Director) เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงของ

ผลประโยชน ถาจําเปนตองมีกรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director) อยูในคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน จะเปนสวนนอยของจํานวนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

2.5 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สามารถแตงตั้งพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 1 คนทําหนาที่

เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3. คุณสมบัติกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3.1 ประธานกรรมการบริษัทไมควรเปนประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ทั้งน้ี เพ่ือใหการทําหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีความเปนอิสระอยางแทจริง 

3.2 มีความรู ความสามารถ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีวิสัยทัศน กวางไกล ติดตาม

การเปลี่ยนแปลงเร่ืองที่เกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน และการสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูงใน

ระดับสากล เพ่ือนํามาปรับปรุงนโยบายดานการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ 

3.3 มีวุฒิภาวะและความม่ันคง และกลาแสดงความเห็นที่แตกตางและเปนอิสระ 

3.4 สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนสําเร็จตามวัตถปุระสงค 

3.5 มีความเปนอิสระและเปนกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ หรือกรณีอ่ืนๆ 
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3.6 ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหอางอิงตามกฎบัตรคณะกรรมการบรษิัท และ

ระเบียบขอบังคับของบริษัท 

4. วาระการดํารงตําแหนง และการพนตําแหนง 

4.1 วาระการดํารงตําแหนง 

4.1.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระอยูในตําแหนงตามวาระการดํารงตาํแหนงกรรมการ

บริษัท 

4.1.2 กรณีกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวางลงเพราะเหตุอื่น ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั ้ง

กรรมการท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแตวันที่

ตําแหนงวางลง เพื่อใหกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีจํานวนครบตามที่กําหนด โดยบุคคลที่

เขาเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะอยู ในตําแหนงเพียงเทาวาระที ่ยังเหลืออยู ของ

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งตนดาํรงตําแหนงแทน 

4.2 การพนจากตําแหนง 

4.2.1 พนจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตามวาระแลวไดรับเลือกตั้งกลับมาเปนกรรมการบริษัทใหม    

ใหกรรมการบริษัทผูนั้นดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนั้นตอไป จนครบวาระเดิม

ตามระยะเวลาการดํารงตําแหนงผูน้ันยังเหลืออยู 

4.2.2 ลาออกจากการเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยจะตองแจงความจํานงในการลาออกตอ

ประธานกรรมการบริษัท ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน พรอมเหตุผล ทั้งนี้การลาออกจะมีผลนับแตวันที่

หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท 

4.2.3 เสียชีวิต ใหคณะกรรมการบริษัท แตงตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน แทนโดยอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนซึ่งตนแทน 

4.2.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

5. ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

5.1 อํานาจ 

5.1.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สามารถขอรับคําปรึกษาจากที่ปรึกษา หรือผูเชี ่ยวชาญ

อิสระภายนอก ในกรณจีําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ 

5.1.2 มีอํานาจเชิญฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของมาชี้แจงใหความเห็นรวมประชุมหรือสง

เอกสารตามท่ีเห็นวาเก่ียวของจําเปน 
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5.2 หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

ดานการสรรหา  

5.2.1 พิจารณาโครงสราง ขนาด องคประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการบรษิัท กรรมการชุดยอย และ

ผูบริหารระดบัสูง ตามความจําเปนและเหมาะสมของบริษัทฯ  

5.2.2 กําหนดนโยบาย หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และ

ผูบริหารระดับสูง เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแต

กรณ ี

5.2.3 พิจารณาสรรหา คดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนง กรรมการบรษิัท กรรมการชุดยอย 

และประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูง  ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตําแหนงวางลง และ/หรือ 

แตงตั้งเพิ่ม โดยมีการกําหนดวิธีการสรรหา อยางมีหลักเกณฑ และโปรงใส ตามระเบียบและกฎหมายที่

เก่ียวของกําหนด  

5.2.4 ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดไว เพื่อใหมั่นใจวาบุคคล

ดังกลาวมีความยินดีที่จะมารับตําแหนงกรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงต้ังจากผูถือหุน 

5.2.5 เสนอรายชื่อบุคคลที่คัดเลือกตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแตงตั ้งเปนกรรมการบริษัท แทน

กรรมการท่ีพนจากตําแหนง 

5.2.6 จัดทําและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนงและความตอเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สําหรับตําแหนง

ประธานเจาหนาที่บริหารและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณารบัทราบ  

5.2.7 ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

 ดานการกําหนดคาตอบแทน 

5.2.8 จัดทําหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย 

เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

5.2.9 กําหนดคาตอบแทนที่จําเปนและเหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเปน

รายบุคคลในแตละป โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนาที ่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และ

เปรียบเทียบกับบริษัทฯ ในธุรกิจที่คลายคลึงกัน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ เพื่อเสนอให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติ 

5.2.10 รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และมีหนาที่ใหคาํชี้แจง ตอบคําถามเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ

บริษัทในที่ประชุมผูถือหุน 

5.2.11 พิจารณาและอนุมัติเกณฑการประเมินผลงานประธานเจาหนาที่บรหิาร และประธานเจาหนาที่บริหารสาย

งานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

รับทราบ 
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5.2.12 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ตามขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยฯ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) และรายงานประจําป ของ

บริษัทฯ 

5.2.13 กําหนดคาตอบแทนประจําปของประธานเจาหนาที่บริหาร  และประธานเจาหนาที่บริหารสายงานตางๆ 

ตามหลักเกณฑการจายไดพิจารณาไว และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติคาตอบแทนของ

ประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารสายงานตางๆ 

5.2.14 พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑการข้ึนคาจาง การเปลี่ยนแปลงคาจางและผลตอบแทน เงนิรางวัลประจําป

ของพนักงาน และรายงานใหคณะกรรมการบรษิัทพิจารณารบัทราบ 

5.2.15 พิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพยใหมใหกรรมการและ

พนักงานโดยยึดหลักใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหุน และสรางแรงจูงใจใหกรรมการและพนักงานปฏิบัติ

หนาที่เพ่ือใหเกิดการสรางมูลคาเพ่ิมใหผูถือหุนในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไดอยาง

แทจรงิ 

5.2.16 ปฏิบัติการอื่นใดท่ีเก่ียวของกับการกําหนดคาตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

6.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีการประชุมอยางนอยปละ 2 คร้ัง และมีอํานาจในการเรียกประชุม

เพิ่มไดตามความจําเปน 

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตองมีกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเขา

รวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงจะครบองคประชุม 

6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เลือกกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนคนหนึ่งเปนประธานในที่

ประชุม 

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก

เสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาดทั้งน้ี กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนที่มีสวนไดเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะตอง

ไมเขารวมในการแสดงความเห็น และไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองน้ันๆ 

6.5 การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแก กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหจัดสงลวงหนากอนการประชุม เวน

แตในกรณีจําเปนหรือเรงดวน จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นได โดยให

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูบันทึกรายงานการประชุม  

6.6 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สามารถเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงตางๆ 

ใหแกที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทราบได และทางฝายบริหาร และหนวยงานตางๆ 

จะตองรายงานหรือนําเสนอขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของตอ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหบรรลุตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

7.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะตองรายงานผลการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ผลการ

ประชมุ หรือรายงานอ่ืนใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังถัดไป 

7.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรายงานใหผูถือหุนทราบในรายงานประจําป และแบบแสดง

ขอมูลประจําป ถึงการปฏิบัติหนาท่ีที่เก่ียวของกับการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

8.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทําการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไข

ตอไป โดยควรกําหนดบรรทัดฐานที่จะใชเปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอยางมีหลักเกณฑ 

8.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนควรประเมินทั ้งคณะ และ

รายบุคคล รวมทั้งเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไวในรายงานประจําป และรายงาน

ผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

 ทั้งน้ี  ต้ังแตวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป 

 

        บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)  

                         

 

 

 

 

 

 

  


