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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นส่วนหนึ่งของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยมหีน้าที่
ในการพจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทั กรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้สรรหา
คดัเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทตามกระบวนการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนทีไ่ดก้ าหนดไว ้และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั ซึง่จะน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผู้
แต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้มีตใิหก้ าหนดกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนขึน้ เพื่อใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใชเ้ป็นหลกัและแนวทางในการปฏบิตัิ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

2. องคป์ระกอบ 

2.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน 

โดยกรรมการมากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดควรเป็นกรรมการอสิระ 

2.3 ควรประกอบด้วยกรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ่ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอสิระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่าง

แทจ้รงิ 

2.4 ควรเป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร (Non-executive Director) เพื่อป้องกนัปัญหาความขดัแย้ง

ของผลประโยชน์ ถ้าจ าเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) อยู่ใน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นส่วนน้อยของจ านวนคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน 

2.5 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สามารถแต่งตัง้พนักงานของบรษิัทฯ จ านวน 

1 คนท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3. คณุสมบติักรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3.1 ประธานกรรมการบรษิทัไม่ควรเป็นประธานหรอืสมาชกิของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน ทัง้นี้ เพือ่ใหก้ารท าหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมคีวาม

เป็นอสิระอยา่งแทจ้รงิ 

3.2 มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีวิสยัทศัน์ 

กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทน และการสรรหา
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กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูในระดบัสากล เพื่อน ามาปรบัปรุงนโยบายด้านการสรรหา และ

ก าหนดคา่ตอบแทนของบรษิทัฯ 

3.3 มวีุฒภิาวะและความมัน่คง และกลา้แสดงความเหน็ทีแ่ตกต่างและเป็นอสิระ 

3.4 สามารถอทุศิเวลาอยา่งเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที ่เพือ่ใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดคา่ตอบแทนส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ 

3.5 มคีวามเป็นอสิระและเป็นกลางในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รบัการเสนอชื่อ 

ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัทดแทนกรรมการบรษิทัทีค่รบวาระ หรอืกรณีอืน่ๆ 

3.6 ทัง้นี้คุณสมบตัขิองกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหอ้า้งองิตามกฎบตัรคณะกรรมการ

บรษิทั และระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่ง 

4.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 

4.1.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในต าแหน่งตามวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทั 

4.1.2 กรณีกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น ใหค้ณะกรรมการบรษิัท
แต่งตัง้กรรมการทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนภายใน 
3 เดือนนับตัง้แต่วนัที่ต าแหน่งว่างลง เพื่อให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมี
จ านวนครบตามทีก่ าหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะอยู่
ในต าแหน่งเพยีงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งตน
ด ารงต าแหน่งแทน 

4.2 การพ้นจากต าแหน่ง 

4.2.1 พน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตามวาระแลว้ไดร้บัเลอืกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการ
บรษิทัใหม ่ใหก้รรมการบรษิทัผูน้ัน้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนนัน้
ต่อไป จนครบวาระเดมิตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งผูน้ัน้ยงัเหลอือยู่ 

4.2.2 ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยจะตอ้งแจง้ความจ านงในการ
ลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั พรอ้มเหตุผล ทัง้นี้การลาออก
จะมผีลนบัแต่วนัทีห่นงัสอืลาออกไปถงึประธานกรรมการบรษิทั 

4.2.3 เสยีชวีติ ใหค้ณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้กรรมการทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน แทนโดยอยู่ ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ย ัง เหลืออยู่ของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนซึง่ตนแทน 

4.2.4 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
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5. ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5.1 อ านาจ 

5.1.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สามารถขอรบัค าปรกึษาจากทีป่รกึษา หรอื
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระภายนอก ในกรณีจ าเป็นดว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษิทัฯ 

5.1.2 มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็น 
รว่มประชมุหรอืสง่เอกสารตามทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งจ าเป็น 

5.2 หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

ดา้นการสรรหา 

5.2.1 พจิารณาโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ รวมทัง้คุณสมบตัิของกรรมการบรษิัท กรรมการ 
ชดุยอ่ย และผูบ้รหิารระดบัสงู ตามความจ าเป็นและเหมาะสมของบรษิทัฯ  

5.2.2 ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการบรษิทั กรรมการ
ชดุยอ่ย และผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อที่
ประชมุผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

5.2.3 พจิารณาสรรหา คดัเลือกบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิัท 
กรรมการชดุยอ่ย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู  ทีค่รบวาระ และ/หรอื 
มตี าแหน่งว่างลง และ/หรอื แต่งตัง้เพิม่ โดยมกีารก าหนดวิธกีารสรรหา อย่างมหีลกัเกณฑ ์
และโปรง่ใส ตามระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

5.2.4 ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มคีุณสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์คุณสมบตัิทีก่ าหนดไว้ เพื่อให้
มัน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวมคีวามยนิดทีี่จะมารบัต าแหน่งกรรมการของบรษิัท หากได้รบัการ
แต่งตัง้จากผูถ้อืหุน้ 

5.2.5 เสนอรายชื่อบุคคลที่คดัเลือกต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
บรษิทั แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง 

5.2.6 จัดท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม 
ส าหรบัต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ
พจิารณารบัทราบ  

5.2.7 ด าเนินการอื่นใดทีเ่กี่ยวกบัการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบรษิัท
มอบหมาย 
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ดา้นการก าหนดคา่ตอบแทน 

5.2.8 จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการชดุยอ่ย เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้แลว้แต่กรณี 

5.2.9 ก าหนดค่าตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการ
บรษิทัเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพจิารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
ผลงาน และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัฯ ในธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกนั และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั
จากกรรมการ เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
ขออนุมตั ิ

5.2.10 รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่หค้ าชีแ้จง ตอบค าถามเกีย่วกบัค่าตอบแทน
ของกรรมการบรษิทัในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

5.2.11 พจิารณาและอนุมตัเิกณฑก์ารประเมนิผลงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และประธานเจา้หน้าที่
บริหารสายงานต่างๆ ตามที่ได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณารบัทราบ 

5.2.12 รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) 
และรายงานประจ าปี ของบรษิทัฯ 

5.2.13 ก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสาย
งานต่างๆ ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายได้พจิารณาไว้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ
อนุมตัคิา่ตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานต่างๆ 

5.2.14 พจิารณาและอนุมตัิหลกัเกณฑ์การขึน้ค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงนิ
รางวลัประจ าปีของพนกังาน และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณารบัทราบ 

5.2.15 พจิารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีทีม่กีารเสนอขายหลกัทรพัย์ใหม่ให้
กรรมการและพนักงานโดยยดึหลกัใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้ และสรา้งแรงจูงใจให้
กรรมการและพนกังานปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหเ้กดิการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหผู้ถ้อืหุน้ในระยะยาวและ
สามารถรกัษาบุคลากรทีม่คีณุภาพไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

5.2.16 ปฏบิตักิารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดคา่ตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

6.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มกีารประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และมอี านาจในการ

เรยีกประชมุเพิม่ไดต้ามความจ าเป็น 
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6.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

จงึจะครบองคป์ระชมุ 

6.3 ในกรณีทีป่ระธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิ

หน้าทีไ่ดใ้หก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เลอืกกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชมุ 

6.4 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออก

เสยีงเพิม่อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาดทัง้นี้ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีม่สี่วนได้เสยี

ใดๆ ในเรือ่งทีพ่จิารณาจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเหน็ และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรื่อง

นัน้ๆ 

6.5 การจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหจ้ดัส่งล่วงหน้าก่อน

การประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรอืเรง่ด่วน จะแจง้การนดัประชมุโดยวธิอีืน่ หรอืก าหนดวนัประชุม

ให้เร็วกว่านัน้ได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้บันทึก

รายงานการประชมุ  

6.6 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สามารถเชญิผู้ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อชี้แจง

ขอ้เท็จจรงิต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทราบได้  และทาง 

ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน ใหบ้รรลุตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะตอ้งรายงานผลการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัครัง้ถดัไป 

7.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในรายงานประจ าปี 
และแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี ถงึการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

8. การประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

8.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหา 
เพือ่การปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป โดยควรก าหนดบรรทดัฐานทีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลปฏบิตังิานอย่างมี
หลกัเกณฑ ์
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8.2 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรประเมนิทัง้คณะ 
และรายบุคคล รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมนิในภาพรวมไว้ในรายงาน
ประจ าปี และรายงานผลการประเมนิใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

 

                                                  บรษิทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

                                          (นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา) 
         ประธานกรรมการ 


