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         กฎบัตรคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

บริษัท ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) 

 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นส่วนหนึงของการมีระบบการ

กํากับดูแลกิจการทีดี โดยจะทําหน้าทีพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสูง รวมทงัพิจารณากลนักรองการสรรหากรรมการก่อนนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ดงันนั คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติกําหนดกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน

และสรรหากรรมการฉบบันีขนึ 

 

2. ขอบเขตหน้าท ี

ให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ มีหน้าทีดงัตอ่ไปนี 

2.1 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสูงเพือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัททงัรูปแบบทีเป็นตวัเงินและไม่ใช่

ตวัเงินโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทชนันําในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั ผลการ

ปฎิบัติงานทีผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาทและความ

รับผิดชอบการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลประกอบการของบริษัทและ

สอดคล้องกับกลยทุธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท เพือเป็นการสร้างแรงจงูใจใน

การบริหารงานและเป็นการรักษากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ทีมีคณุภาพไว้ได้ โดย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมตัิค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสูง ส่วนค่าตอบแทน

ของกรรมการคณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมตัิเป็น

ประจําทกุปี 

2.2 ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหาระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานโดยใช้

เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ประเมินทีเชือมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทงัระยะสนั

และระยะยาว 

2.3 พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพือ

ดํารงตําแหน่งกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดย

จัดทํา Board Skill Matrix เพือประกอบในการสรรหา รวมทังคัดเลือกบุคคลตาม

กระบวนการสรรหาทีได้กําหนดไว้ เชน่ พิจารณาจากรายชือและประวตัขิองผู้ ทีถูกเสนอ
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ชือเป็นกรรมการจากคณะกรรมการชุดเดิม การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชือกรรมการ

เข้าดํารงตําแหน่งหรือพิจารณาการใช้บริษัททีปรึกษาภายนอก หรือพิจารณาบุคคล

จากทําเนียบกรรมการอาชีพ เป็นต้น โดยพิจารณาคณุสมบตัิทีมีความเหมาะสมและ

หลากหลายทงัในด้านคณุวฒุิ วิชาชีพ ทกัษะ อาย ุประสบการณ์ เพศ เชือชาติ ศาสนา 

ถินกําเนิด ความเชียวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านทีจําเ ป็นต้องมีใน

คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคณุประโยชน์ให้แก่บริษัทและ

เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 

2.4 จดัให้มีโครงการสําหรับพฒันางานของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูและแผนสืบทอด

งานของผู้บริหารระดบัสงู (Succession Plan) และทบทวนโครงการและแผนดงักล่าว

เป็นประจําทกุปี 

2.5 กํากับดูแลการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพือให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าทีและความ

รับผิดชอบ พร้อมทงัให้มีการเสนอข้อมลูเกียวกบันโยบายและลกัษณะการทําธุรกิจของ

บริษัท รวมทงั 

2.6 สภาพแวดล้อมทีต้องคํานึงถึง 

2.7 จัดให้มีแผนการอบรมและพัฒนาความรู้ ความเชียวชาญกรรมการปัจจุบันอัน

เหมาะสมต่อการเปลียนแปลงของสภาวะการณ์ภายนอกและการพฒันาบริษัทอย่าง

ยงัยืน 

อย่างตอ่เนือง ทงัในด้านการประกอบธุรกิจและด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

2.8 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุ

ย่อยชุดต่างๆ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจําทุกปี โดยอาจพิจารณาใช้บริการที

ปรึกษาภายนอก รวมทงัติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

เพือนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบตัิงานและเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ

ของกรรมการบริษัท 

2.9 ปฎิบตัหิน้าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดําเนินการ 

 

 

 

 



 

แก้ไขปรับปรุงครังที 3 โดยคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ เมอืวนัที  พฤษภาคม  

หน้าท3ีจาก6 หน้า 

 

ในการปฎิบัติงานตามขอบเขตหน้าทีให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการมีอํานาจเรียกสงัการให้ฝ่ายจดัการหรือพนกังานทีเกียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม

หรือส่งเอกสารทีเห็นว่าเกียวข้องจําเป็น นอกจากนีในการปฎิบตัิหน้าทีภายใต้ขอบเขตหน้าทีของ

กฎบตัรฉบับนี คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการอาจขอคําปรึกษาจากที

ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เชียวชาญในวิชาชีพอืนๆ หากเห็นวา่มีความจําเป็นและเหมาะสม 

 

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 ให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการมีองค์ประกอบดงันี 

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาคดัเลือกและแตง่ตงักรรมการกําหนดคา่ตอบแทน

และสรรหากรรมการ และประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 

3.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการประกอบด้วยกรรมการบริษัท

อย่างน้อย  คน โดยเป็นกรรมการอิสระอยา่งน้อยกงึหนงึของจํานวนกรรมการทงัหมด 

3.3 ผู้ บริหารสูงสุดของสายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท ทําหน้าทีเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 

4. คุณสมบัติของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

4.1 เป็นกรรมการบริษัท 

4.2 มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงลกัษณะธุรกิจและบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงมีความรู้เรืองการกํากับดแูลกิจการ

เป็นอยา่งดี 

4.3 มีวิสยัทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลียนแปลงเรืองทีเกียวกับการกําหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการในระดบัสากลอย่างต่อเนือง เพือนํามาปรับปรุงนโยบายด้านการ

กําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท 

4.4 มีความเข้าใจแนวทางการพฒันาศกัยภาพและทกัษะของกรรมการและผู้บริหารแต่ละ

ทา่นให้มีความเหมาะสม เพือก่อให้เกิดการทํางานทีมีประสิทธิภาพมากยงิขนึ 

4.5 สามารถปฏิบตัิหน้าทีและแสดงความคิดเห็น รวมทงั รายงานผลการปฏิบตัิงานตาม

หน้าทีทีได้รับมอบหมายได้โดยอิสระและสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าทีได้อย่าง

เพียงพอ 

4.6 มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลผู้ ทีสมควรได้รับการ

เสนอชือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัททีครบวาระ หรือกรณี
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อืนๆ รวมทังจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดงักล่าวอย่างเพียงพอเพือให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา 

 

5. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ให้กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามรอบ

ระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการซงึพ้นจาก

ตําแหนง่ตามวาระ อาจจะได้รับแตง่ตงัให้ดํารงตําแหนง่ตอ่ไปอีกได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

นอกจากนีการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักล่าวข้างต้น กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและ

สรรหากรรมการจะพ้นจากตําแหนง่เมอื 

1) ลาออก 

2) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการตามกฎบตัรนี 

3) คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้พ้นจากตําแหนง่ 

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง่ให้ทําเป็น 

หนงัสือยืนต่อประธานกรรมการบริษัท ทงันีการลาออกนนัจะมีผลนบัแต่วนัทีหนงัสือลาออกไปถึงประธาน

กรรมการบริษัท 

ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการว่างลง เพราะเหตอืุนนอกจาก

ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตงับุคคลทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนขนึเป็นกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการแทนภายใน  เดือนนบัตงัแตว่นัทีตําแหน่งว่างลง เพือให้กรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีจํานวนครบตามทีกําหนด โดยบุคคลทีเข้าเป็นกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการซงึตนดํารงตําแหนง่แทน 

 

6. การประชุม 

 ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ตามทีคณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการหรือประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการเห็นวา่จําเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจดัให้มีการประชมุไมน้่อยกว่าปีละ  ครัง 

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ให้ประธาน

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน

และสรรหากรรมการ โดยคําสงัของประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ แจ้งไป
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ยังกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ไม่น้อยกว่า  วนัก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี

จําเป็นรีบดว่นจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอืนหรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านนัก็ได้ 

 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ ควรจดัให้มีการประชุมในเรืองต่างๆตาม

ขอบเขตหน้าที 

 

7. องค์ประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ต้องมีกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทงัหมดจึงจะถือเป็น

องค์ประชมุ ในกรณีทีประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ให้กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการซึงมาประชมุเลือกกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการคนหนงึเป็นประธานในทีประชมุ 

 การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในการลงมติของคณะกรรมการให้

กรรมการคนหนงึมีเสียงหนงึเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในทีประชมุออกเสียง

เพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึงมีส่วนได้เสียใน

เรืองใดเรืองหนงึไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั 

 การลงมติของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ อาจกระทําได้โดยไม่ต้องมี

การประชมุและมีผลสมบรูณ์เสมือนหนงึวา่ได้มีการประชมุลงมตแิล้ว เมือกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและ

สรรหากรรมการทกุคนได้ลงลายมือชือรับรองไว้ในมตินนัๆ 

 

8. ค่าตอบแทน 

 กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้ รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดและเสนอขออนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปี โดย

โครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนทีกําหนดจะต้องเหมาะสมกับภาระหน้าทีความรับผิดชอบที

กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับทีสามารถจูงใจและรักษากรรมการทีมีคณุภาพไว้ได้ 

หรือเทียบเคียงได้ในอตุสาหกรรมระดบัเดียวกนั 

 

9. การประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง 

 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีหน้าทีในการประเมินผลการปฎิบตัิงาน

ของตนเองและรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทเพือทราบปีละครัง 



 

แก้ไขปรับปรุงครังที 3 โดยคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ เมอืวนัที  พฤษภาคม  
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10. การทบทวนกฎบัตร 

 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะทบทวน สอบทานและประเมินความ

เพียงพอและความเหมาะสมของกฎบตัรเป็นประจําทกุปีและหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นสําคญัจะนําเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนมุตั ิ

 

11. การรายงาน 

 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะรายงานผลการปฎิบัติงานของ

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 

ครังและจดัทํารายงานของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการเพือเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปีของบริษัทและลงนามโดยประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 

  

 

 


