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         กฎบตัรคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

 
1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยจะท าหน้าท่ีพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ บริหาร
ระดบัสูง รวมทัง้พิจารณากลัน่กรองการสรรหากรรมการก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการฉบบันีข้ึน้ 

 
2. ขอบเขตหน้าที่ 

ให้คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
2.1 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ บริหาร

ระดบัสูงเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัททัง้รูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่
ตวัเงินโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทชัน้น าในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั ผลการ
ปฎิบัติงานท่ีผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลประกอบการของบริษัทและ
สอดคล้องกับกลยทุธ์และเปา้หมายระยะยาวของบริษัท เพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจใน
การบริหารงานและเป็นการรักษากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ท่ีมีคณุภาพไว้ได้ โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสูง ส่วนค่าตอบแทน
ของกรรมการคณะกรรมการบริษัทจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมตัิ เป็น
ประจ าทกุปี 

2.2 ประเมินค่าตอบแทนของผู้ บริหาระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานโดยใช้
เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ประเมินท่ีเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว 

2.3 พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือ
ด ารงต าแหน่งกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดย
จัดท า Board Skill Matrix เพ่ือประกอบในการสรรหา รวมทัง้คัดเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาท่ีได้ก าหนดไว้ เชน่ พิจารณาจากรายช่ือและประวตัขิองผู้ ท่ีถกูเสนอ
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ช่ือเป็นกรรมการจากคณะกรรมการชดุเดมิ การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการ
เข้าด ารงต าแหน่งหรือพิจารณาการใช้บริษัทท่ีปรึกษาภายนอก หรือพิจารณาบุคคล
จากท าเนียบกรรมการอาชีพ เป็นต้น โดยพิจารณาคณุสมบตัิท่ีมีความเหมาะสมและ
หลากหลายทัง้ในด้านคณุวฒุิ วิชาชีพ ทกัษะ อาย ุประสบการณ์ เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา 
ถ่ินก าเนิด  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถเฉพาะด้าน ท่ีจ าเป็นต้องมีใน
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคณุประโยชน์ให้แก่บริษัทและ
เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 
2.4 จดัให้มีโครงการส าหรับพฒันางานของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูและแผนสืบทอด

งานของผู้บริหารระดบัสูง (Succession Plan) และทบทวนโครงการและแผนดงักล่าว
เป็นประจ าทกุปี 

2.5 ก ากับดูแลการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ พร้อมทัง้ให้มีการเสนอข้อมลูเก่ียวกบันโยบายและลกัษณะการท าธุรกิจของ
บริษัท 

2.6 สภาพแวดล้อมท่ีต้องค านงึถึง 
2.7 จัดให้มีแผนการอบรมและพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญกรรมการปัจจุบัน อัน

เหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะการณ์ภายนอกและการพฒันาบริษัทอย่าง
ยัง่ยืน 
อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ในด้านการประกอบธุรกิจและด้านการก ากบัดแูลกิจการ 

2.8 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุ
ย่อยชุดต่างๆ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี โดยอาจพิจารณาใช้บริการท่ี
ปรึกษาภายนอก รวมทัง้ติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เพ่ือน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบตัิงานและเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ
ของกรรมการบริษัท 

2.9 ปฎิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ด าเนินการ 
 

ในการปฎิบัติงานตามขอบเขตหน้าท่ีให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการมีอ านาจเรียกสัง่การให้ฝ่ายจดัการหรือพนกังานท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องจ าเป็น นอกจากนีใ้นการปฎิบตัิหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีของ
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กฎบัตรฉบับนี ้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการอาจขอค าปรึกษาจากท่ี
ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 

 
3. องค์ประกอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 ให้คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการมีองค์ประกอบดงันี ้
3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกและแตง่ตัง้กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน

และสรรหากรรมการ และประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 
3.2 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการประกอบด้วยกรรมการบริษัท

อยา่งน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอยา่งน้อยก่ึงหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
3.3 ผู้ บริหารสูงสุดของสายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 
4. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

4.1 เป็นกรรมการบริษัท 
4.2 มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงลกัษณะธุรกิจและบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงมีความรู้เร่ืองการก ากับดูแลกิจการ
เป็นอยา่งดี 

4.3 มีวิสยัทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปล่ียนแปลงเร่ืองท่ีเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการในระดบัสากลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือน ามาปรับปรุงนโยบายด้านการ
ก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท 

4.4 มีความเข้าใจแนวทางการพฒันาศกัยภาพและทกัษะของกรรมการและผู้บริหารแตล่ะ
ทา่นให้มีความเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

4.5 สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ รายงานผลการปฏิบตัิงานตาม
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้โดยอิสระและสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่าง
เพียงพอ 

4.6 มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลผู้ ท่ีสมควรได้รับการ
เสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระ หรือกรณี
อ่ืนๆ รวมทัง้จัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดงักล่าวอย่างเพียงพอเพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา 
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5. วาระการด ารงต าแหน่ง 
ให้กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งตามรอบ

ระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระ อาจจะได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

นอกจากนีก้ารพ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวข้างต้น กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการจะพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 

1) ลาออก 
2) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการตามกฎบตัรนี ้
3) คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้พ้นจากต าแหนง่ 
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ให้ท าเป็น 

หนงัสือย่ืนตอ่ประธานกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธาน
กรรมการบริษัท 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการวา่งลง เพราะเหตอ่ืุนนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนขึน้เป็นกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการแทนภายใน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัท่ีต าแหน่งว่างลง เพ่ือให้กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีจ านวนครบตามท่ีก าหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการซึง่ตนด ารงต าแหนง่แทน 

 
6. การประชุม 
 ให้มีการเรียกประชมุคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ ตามท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการหรือประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการเห็นวา่จ าเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตามต้องจดัให้มีการประชมุไมน้่อยกว่าปีละ 2 ครัง้ 
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ให้ประธาน
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน
และสรรหากรรมการ โดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ แจ้งไป
ยังกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นรีบดว่นจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ 
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หน้าที่5จาก6 หน้า 
 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ควรจดัให้มีการประชมุในเร่ืองต่างๆตาม
ขอบเขตหน้าท่ี 
 
7. องค์ประชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ต้องมีกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะถือเป็น
องค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
 การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในการลงมติของคณะกรรมการให้
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
 การลงมติของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ อาจกระท าได้โดยไม่ต้องมี
การประชมุและมีผลสมบรูณ์เสมือนหนึง่วา่ได้มีการประชมุลงมตแิล้ว เม่ือกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและ
สรรหากรรมการทกุคนได้ลงลายมือช่ือรับรองไว้ในมตินัน้ๆ 
 
8. ค่าตอบแทน 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้ รับค่าตอบแทน จากบริษัทตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนดและเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปี โดย
โครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนท่ีก าหนดจะต้องเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี
กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว้ได้ 
หรือเทียบเคียงได้ในอตุสาหกรรมระดบัเดียวกนั 
 
9. การประเมินผลการปฎิบัตงิานของตนเอง 
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีหน้าท่ีในการประเมินผลการปฎิบตัิงาน
ของตนเองและรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบปีละครัง้ 
 
10. การทบทวนกฎบัตร 



 
แก้ไขปรับปรุงครัง้ที่ 3 โดยคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 

หน้าที่6จาก6 หน้า 
 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะทบทวน สอบทานและประเมินความ
เพียงพอและความเหมาะสมของกฎบตัรเป็นประจ าทกุปีและหากมีการปรับปรุงอยา่งเป็นส าคญัจะน าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ
 
11. การรายงาน 
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะรายงานผลการปฎิบัติงานของ
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้และจดัท ารายงานของคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการเพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทและลงนามโดยประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 
 

กฏบตัรฉบบันีผ้า่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 
 


