กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. วัตถุประสงค
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดคาตอบแทน เปนสว นหนึ่งของการกํา กับดูแลกิจ การที่ดี โดยมีหนาที่ในการ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง รวมทั้งสรรหาคัดเลือก และเสนอ
บุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนที่ไดกําหนดไว และเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษัทจึงไดมีมติใหกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดคาตอบแทนขึ้น เพื่อใหกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ใชเปนหลักและแนวทางในการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางถูกตอง
2. องคประกอบ
2.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตองไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน โดยกรรมการมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดควรเปนกรรมการอิสระ
2.3 ควรประกอบดวยกรรมการอิสระเปนสวนใหญ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ควรเปนกรรมการอิสระเพื่อความโปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริง
2.4 ควรเป นกรรมการที่ ไ ม เป นผู บ ริ ห าร (Non-executive Director) เพื่ อ ป อ งกัน ป ญหาความขั ด แย ง ของ
ผลประโยชน ถาจําเปนตองมีกรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director) อยูในคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน จะเปนสวนนอยของจํานวนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2.5 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สามารถแตงตั้งพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 1 คนทําหนาที่
เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3. คุณสมบัติกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3.1 ประธานกรรมการบริษัทไมควรเปนประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ทั้งนี้ เพื่อใหการทําหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีความเปนอิสระอยางแทจริง
3.2 มีความรู ความสามารถ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีวิสัยทัศน กวางไกล ติดตาม
การเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน และการสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูงใน
ระดับสากล เพื่อนํามาปรับปรุงนโยบายดานการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ
3.3 มีวุฒิภาวะและความมั่นคง และกลาแสดงความเห็นที่แตกตางและเปนอิสระ
3.4 สามารถอุทิศเวลาอยา งเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนสําเร็จตามวัตถุประสงค
3.5 มีความเปนอิสระและเปนกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ
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3.6 ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหอางอิงตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ
ระเบียบขอบังคับของบริษัท
4. วาระการดํารงตําแหนง และการพนตําแหนง
4.1 วาระการดํารงตําแหนง
4.1.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระอยูในตําแหนงตามวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท
4.1.2 กรณีกรรมการสรรหาและกํา หนดคาตอบแทนวา งลงเพราะเหตุ อื่ น ให คณะกรรมการบริษ ัท แต ง ตั ้ง
กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแตวันที่
ตําแหนงวางลง เพื่อใหกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีจํานวนครบตามที่กําหนด โดยบุคคลที่
เขาเปน กรรมการสรรหาและกํา หนดคาตอบแทนจะอยู ในตํา แหน ง เพี ยงเทาวาระที ่ ยั งเหลือ อยู  ข อง
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งตนดํารงตําแหนงแทน
4.2 การพนจากตําแหนง
4.2.1 พนจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตามวาระแลวไดรับเลือ กตั้งกลับมาเปนกรรมการบริษัทใหม
ใหกรรมการบริษัทผูนั้นดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนั้นตอไป จนครบวาระเดิม
ตามระยะเวลาการดํารงตําแหนงผูนั้นยังเหลืออยู
4.2.2 ลาออกจากการเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยจะตองแจงความจํานงในการลาออกตอ
ประธานกรรมการบริษัท ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน พรอมเหตุผล ทั้งนี้การลาออกจะมีผลนับแตวันที่
หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
4.2.3 เสียชีวิต ใหคณะกรรมการบริษัท แตงตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน แทนโดยอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนด
คาตอบแทนซึ่งตนแทน
4.2.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง
5. ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
5.1 อํานาจ
5.1.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สามารถขอรับคําปรึกษาจากที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ
อิสระภายนอก ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ
5.1.2 มีอํานาจเชิญฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของมาชี้แจงใหความเห็นรวมประชุมหรือสง
เอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
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5.2 หนาที่ และความรับผิดชอบ
ดานการสรรหา
5.2.1 พิจารณาโครงสราง ขนาด องคประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และ
ผูบริหารระดับสูง ตามความจําเปนและเหมาะสมของบริษัทฯ
5.2.2 กําหนดนโยบาย หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และ
ผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแต
กรณี
5.2.3 พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย
และประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูง ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตําแหนงวางลง และ/หรือ
แตงตั้งเพิ่ม โดยมีการกําหนดวิธีการสรรหา อยางมีหลักเกณฑ และโปรงใส ตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวของกําหนด
5.2.4 ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดไว เพื่อใหมั่นใจวาบุ คคล
ดังกลาวมีความยินดีที่จะมารับตําแหนงกรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุน
5.2.5 เสนอรายชื่อบุคคลที่คัดเลือกตอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาแตงตั ้งเปนกรรมการบริ ษั ท แทน
กรรมการที่พนจากตําแหนง
5.2.6 จัดทําและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนงและความตอเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สําหรับตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหารและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ
5.2.7 ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ดานการกําหนดคาตอบแทน
5.2.8 จัดทําหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
5.2.9 กําหนดคาตอบแทนที่จําเปนและเหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป น
รายบุค คลในแต ล ะป โดยพิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ภาระหน า ที ่ ความรั บ ผิ ดชอบ ผลงาน และ
เปรียบเทียบกับบริษัทฯ ในธุรกิจที่คลายคลึงกัน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ เพื่อเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ
5.2.10 รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และมีหนาที่ใหคาํ ชี้แจง ตอบคําถามเกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการ
บริษัทในที่ประชุมผูถือหุน
5.2.11 พิจารณาและอนุมัติเกณฑการประเมินผลงานประธานเจาหนาที่บริหาร 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 พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑการขึ้นคาจาง การเปลี่ยนแปลงคาจางและผลตอบแทน เงินรางวัลประจําป
ของพนักงาน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ
5.2.15 พิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพยใหมใหกรรมการและ
พนักงานโดยยึดหลักใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหุน และสรางแรงจูงใจใหกรรมการและพนักงานปฏิบัติ
หนาที่เพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุนในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไดอยาง
แทจริง
5.2.16 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการกําหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
6.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง และมีอํานาจในการเรียกประชุม
เพิ่มไดตามความจําเปน
6.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตองมีกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเขา
รวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงจะครบองคประชุม
6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เลือกกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม
6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากั นใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอี ก
เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนที่มีสวนไดเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะตอง
ไมเขารวมในการแสดงความเห็น และไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
6.5 การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแก กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหจัดสงลวงหนากอนการประชุม เวน
แตในกรณีจําเปนหรือเรงดวน จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกําหนดวันประชุ มให เร็วกว านั้ นได โดยให
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูบันทึกรายงานการประชุม
6.6 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สามารถเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงตางๆ
ใหแกที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทราบได และทางฝายบริหาร และหนว ยงานตางๆ
จะตองรายงานหรือนําเสนอขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของตอ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหบรรลุตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

4/5

7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
7.1 คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดคาตอบแทนจะตองรายงานผลการสรรหาและพิ จารณาคาตอบแทน ผลการ
ประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
7.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรายงานใหผูถือหุนทราบในรายงานประจําป และแบบแสดง
ขอมูลประจําป ถึงการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
8.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทําการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง
เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแก ไข
ตอไป โดยควรกําหนดบรรทัดฐานที่จะใชเปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอยางมีหลักเกณฑ
8.2 การประเมิ นผลการปฏิ บั ติงานของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค าตอบแทนควรประเมิ น ทั ้ ง คณะ และ
รายบุคคล รวมทั้งเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไวในรายงานประจําป และรายงาน
ผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัททราบ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป

บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)
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