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         กฎบตัรคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
บริษัท ซ ีพ ี ออลล์ จาํกัด (มหาชน) 

 
1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นส่วนหนึ�งของการมีระบบการ
กํากับดูแลกิจการที�ดี โดยจะทําหน้าที�พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสูง รวมทั งพิจารณากลั�นกรองการสรรหากรรมการก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ดงันั น คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติกําหนดกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการฉบบันี ขึ น 

 
2. ขอบเขตหน้าที. 

ให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ มีหน้าที�ดงัตอ่ไปนี  
2.1 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสูงเพื�อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัททั งรูปแบบที�เป็นตวัเงินและไม่ใช่
ตวัเงินโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทชั นนําในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั ผลการ
ปฎิบัติงานที�ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที�  ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลประกอบการของบริษัทและ
สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท เพื�อเป็นการสร้างแรงจงูใจใน
การบริหารงานและเป็นการรักษากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ที�มีคณุภาพไว้ได้ โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมตัิค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสูง ส่วนค่าตอบแทน
ของกรรมการคณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมตัิเป็น
ประจําทกุปี 

2.2 ประเมินค่าตอบแทนของผู้ บริหาระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานโดยใช้
เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ประเมินที�เชื�อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั งระยะสั น
และระยะยาว 

2.3 พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื�อ
ดํารงตําแหน่งกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดย
จัดทํา Board Skill Matrix เพื�อประกอบในการสรรหา รวมทั งคัดเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาที�ได้กําหนดไว้ เชน่ พิจารณาจากรายชื�อและประวตัขิองผู้ ที�ถกูเสนอ
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ชื�อเป็นกรรมการจากคณะกรรมการชดุเดมิ การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อกรรมการ
เข้าดํารงตําแหน่งหรือพิจารณาการใช้บริษัทที�ปรึกษาภายนอก หรือพิจารณาบุคคล
จากทําเนียบกรรมการอาชีพ เป็นต้น โดยพิจารณาคณุสมบตัิที�มีความเหมาะสมและ
หลากหลายทั งในด้านคณุวฒุิ วิชาชีพ ทกัษะ อาย ุประสบการณ์ เพศ เชื อชาติ ศาสนา 
ถิ�นกําเนิด ความเชี�ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านที� จําเ ป็นต้องมีใน
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการมีสว่นร่วมในการสร้างคณุประโยชน์ให้แก่บริษัทและ
เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 
2.4 จดัให้มีโครงการสําหรับพฒันางานของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูและแผนสืบทอด

งานของผู้บริหารระดบัสงู (Succession Plan) และทบทวนโครงการและแผนดงักล่าว
เป็นประจําทกุปี 

2.5 กํากับดูแลการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื�อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที�และความ
รับผิดชอบ พร้อมทั งให้มีการเสนอข้อมลูเกี�ยวกบันโยบายและลกัษณะการทําธุรกิจของ
บริษัท รวมทั งสภาพแวดล้อมที�ต้องคํานงึถึง 

2.6 จัดให้มีแผนการอบรมและพัฒนาความรู้ ความเชี�ยวชาญกรรมการปัจจุบันอัน
เหมาะสมต่อการเปลี�ยนแปลงของสภาวะการณ์ภายนอกและการพฒันาบริษัทอย่าง
ยั�งยืนอยา่งตอ่เนื�อง ทั งในด้านการประกอบธุรกิจและด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

2.7 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุ
ย่อยชุดต่างๆ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจําทุกปี โดยอาจพิจารณาใช้บริการที�
ปรึกษาภายนอก รวมทั งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เพื�อนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบตัิงานและเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ
ของกรรมการบริษัท 

2.8 ปฎิบตัหิน้าที�อื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดําเนินการ 
 

ในการปฎิบตัิงานตามขอบเขตหน้าที�ให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมี
อํานาจเรียกสั�งการให้ฝ่ายจดัการหรือพนกังานที�เกี�ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชมุหรือส่งเอกสารที�เห็น
ว่าเกี�ยวข้องจําเป็น นอกจากนี ในการปฎิบตัิหน้าที�ภายใต้ขอบเขตหน้าที�ของกฎบตัรฉบบันี  คณะกรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการอาจขอคําปรึกษาจากที�ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เชี�ยวชาญใน
วิชาชีพอื�นๆ หากเห็นวา่มีความจําเป็นและเหมาะสม 
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3. องค์ประกอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 ให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการมีองค์ประกอบดงันี  
3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกและแตง่ตั งกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน

และสรรหากรรมการ และประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 
3.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการประกอบด้วยกรรมการบริษัท

อยา่งน้อย Y คน โดยเป็นกรรมการอิสระอยา่งน้อยกึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั งหมด 
3.3 ผู้บริหารสูงสุดของสายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทหรือผู้ ที�ได้รับมอบหมายจาก

ผู้บริหารสงูสดุของสายงานทรัพยากรบคุคล ซึ�งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการทําหน้าที�เป็นเลขานกุารคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 

4. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
4.1 เป็นกรรมการบริษัท 
4.2 มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงลกัษณะธุรกิจและบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงมีความรู้เรื�องการกํากับดแูลกิจการ
เป็นอยา่งดี 

4.3 มีวิสยัทศัน์กว้างไกล ติดตามการเปลี�ยนแปลงเรื�องที�เกี�ยวกับการกําหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการในระดบัสากลอย่างต่อเนื�อง เพื�อนํามาปรับปรุงนโยบายด้านการ
กําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท 

4.4 มีความเข้าใจแนวทางการพฒันาศกัยภาพและทกัษะของกรรมการและผู้บริหารแต่ละ
ทา่นให้มีความเหมาะสม เพื�อก่อให้เกิดการทํางานที�มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ น 

4.5 สามารถปฏิบตัิหน้าที�และแสดงความคิดเห็น รวมทั ง รายงานผลการปฏิบตัิงานตาม
หน้าที�ที�ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระและสามารถอทิุศเวลาในการปฏิบตัิหน้าที�ได้อย่าง
เพียงพอ 

4.6 มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลผู้ ที�สมควรได้รับการ
เสนอชื�อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที�ครบวาระ หรือกรณี
อื�นๆ รวมทั งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดงักล่าวอย่างเพียงพอเพื�อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา 
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5. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
ให้กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามรอบ

ระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการซึ�งพ้นจาก
ตําแหนง่ตามวาระ อาจจะได้รับแตง่ตั งให้ดํารงตําแหนง่ตอ่ไปอีกได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

นอกจากนี การพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักล่าวข้างต้น กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการจะพ้นจากตําแหนง่เมื�อ 

1) ลาออก 
2) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการตามกฎบตัรนี  
3) คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้พ้นจากตําแหนง่ 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง่ให้ทําเป็น 

หนงัสือยื�นตอ่ประธานกรรมการบริษัท ทั งนี การลาออกนั นจะมีผลนบัแต่วนัที�หนงัสือลาออกไปถึงประธาน
กรรมการบริษัท 

ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการว่างลง เพราะเหตอืุ�นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตั งบคุคลที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนขึ นเป็นกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการแทนภายใน Y เดือนนบัตั งแตว่นัที�ตําแหนง่วา่งลง เพื�อให้กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการมีจํานวนครบตามที�กําหนด 

 
6. การประชุม 
 ให้มีการเรียกประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ ตามที�คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการหรือประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการเห็นวา่จําเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตามต้องจดัให้มีการประชมุไมน้่อยกว่าปีละ [ ครั ง 
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ให้ประธาน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน
และสรรหากรรมการ โดยคําสั�งของประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ แจ้งไป
ยังกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ไม่น้อยกว่า \ วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จําเป็นรีบดว่นจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื�นหรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านั นก็ได้ 
 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ ควรจดัให้มีการประชุมในเรื�องต่างๆตาม
ขอบเขตหน้าที� 
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7. องค์ประชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ต้องมีกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั งหมดจึงจะถือเป็น
องค์ประชมุ ในกรณีที�ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการซึ�งมาประชมุเลือกกรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 
 การวินิจฉัยชี ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในการลงมติของคณะกรรมการให้
กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที�ประชมุออกเสียง
เพิ�มขึ นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี ขาด กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ�งมีส่วนได้เสียใน
เรื�องใดเรื�องหนึ�งไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั น 
 การลงมติของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ อาจกระทําได้โดยไม่ต้องมี
การประชมุและมีผลสมบรูณ์เสมือนหนึ�งวา่ได้มีการประชมุลงมตแิล้ว เมื�อกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและ
สรรหากรรมการทกุคนได้ลงลายมือชื�อรับรองไว้ในมตินั นๆ 
 
8. ค่าตอบแทน 
 กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที�
คณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดและเสนอขออนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปี โดย
โครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที�กําหนดจะต้องเหมาะสมกับภาระหน้าที�ความรับผิดชอบที�
กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดบัที�สามารถจูงใจและรักษากรรมการที�มีคณุภาพไว้ได้ 
หรือเทียบเคียงได้ในอตุสาหกรรมระดบัเดียวกนั 
 
9. การประเมินผลการปฎิบัตงิานของตนเอง 
 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีหน้าที�ในการประเมินผลการปฎิบตัิงาน
ของตนเองและรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อทราบปีละครั ง 
 
10. การทบทวนกฎบัตร 
 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะทบทวน สอบทานและประเมินความ
เพียงพอและความเหมาะสมของกฎบตัรเป็นประจําทกุปีและหากมีการปรับปรุงอยา่งเป็นสําคญัจะนําเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตั ิ
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11. การรายงาน 
 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะรายงานผลการปฎิบัติงานของ
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 
ครั งและจดัทํารายงานของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการเพื�อเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปีของบริษัทและลงนามโดยประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 
 
  
 
 


