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กฎบัตรคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
บร ิษัท ซพี  ีออลล ์จาํกัด (มหาชน) 
 

1. วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นส่วนหนึ�งของการมีระบบการกาํกบัดแูล

กิจการที�ดี โดยจะทาํหนา้ที�พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู รวมทังพิจารณา
กลั�นกรองการสรรหากรรมการก่อนนาํเสนอตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ดงันัน คณะกรรมการบริษัท จึง
ไดมี้มตกิาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการฉบบันี ขึ น 
 
2. ขอบเขตหน้าท ี, 

ใหค้ณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ มีหนา้ที�ดงัตอ่ไปนี  
2.1  พิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูเพื�อ

เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัททังรูปแบบที�เป็นตวัเงินและไม่ใชต่วัเงินโดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงกับบริษัทชันนําในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการปฎิบัติงานที�ผ่านมา 
ประสบการณ ์ภาระหนา้ที� ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบการขยายตวัทางธุรกิจ 
ฐานะการเงิน ผลประกอบการของบริษัทและสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเปา้หมายระยะยาวของ
บริษัท เพื�อเป็นการสรา้งแรงจูงใจในการบริหารงานและเป็นการรกัษากรรมการและผูบ้ริหาร
ระดับสูง ที�มีคุณภาพไว้ได ้โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ระดบัสงู ส่วนคา่ตอบแทนของกรรมการคณะกรรมการบริษัทจะนาํเสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้ให้
เป็นผูอ้นมุตัเิป็นประจาํทกุปี 

2.2  ประเมินคา่ตอบแทนของผูบ้รหิาระดบัสงูใหส้อดคลอ้งกบัผลการปฏิบตังิานโดยใชเ้ปา้หมายและ    
       หลกัเกณฑป์ระเมินที�เชื�อมโยงกบัแผนกลยทุธแ์ละแผนงานทังระยะสันและระยะยาว 
2.3  พิจารณาหลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อดาํรง

ตาํแหนง่กรรมการ ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท โดยจดัทาํ Board Skill 
Matrix เพื�อประกอบในการสรรหา รวมทังคดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหาที�ไดก้าํหนดไว ้
เชน่ พิจารณาจากรายชื�อและประวตัิของผูที้�ถกูเสนอชื�อเป็นกรรมการจากคณะกรรมการชุดเดิม 
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื�อกรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งหรือพิจารณาการใช้บริษัทที�
ปรึกษาภายนอก หรือพิจารณาบุคคลจากทาํเนียบกรรมการอาชีพ เป็นต้น โดยพิจารณา
คุณสมบัติที� มีความเหมาะสมและหลากหลายทังในด้านคุณวุฒิ  วิชาชีพ ทักษะ อายุ 
ประสบการณ ์เพศ เชื อชาต ิศาสนา ถิ�นกาํเนิด ความเชี�ยวชาญ และความสามารถเฉพาะดา้นที�
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จาํเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสรา้งคุณประโยชนใ์หแ้ก่
บรษัิทและเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

2.4  จดัใหมี้โครงการสาํหรบัพฒันางานของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูและแผนสืบทอดงานของ
ผูบ้รหิารระดบัสงู (Succession Plan) และทบทวนโครงการและแผนดงักลา่วเป็นประจาํทกุปี 

2.5  กาํกบัดแูลการปฐมนิเทศกรรมการใหมเ่พื�อใหเ้ขา้ใจถึงบทบาทหนา้ที�และความรบัผิดชอบ พรอ้ม
ทังให้มีการเสนอข้อมูลเกี� ยวกับนโยบายและลักษณะการทําธุรกิจของบริษัท รวมทัง
สภาพแวดลอ้มที�ตอ้งคาํนงึถึง 

2.6  จดัใหมี้แผนการอบรมและพฒันาความรู ้ความเชี�ยวชาญกรรมการปัจจบุนัอนัเหมาะสมตอ่การ
เปลี�ยนแปลงของสภาวะการณภ์ายนอกและการพฒันาบริษัทอย่างยั�งยืนอย่างต่อเนื�อง ทังใน
ด้านการประกอบธุรกิจและด้านการกํากับดูแลกิจการ ตลอดจนพิจารณาทบทวนว่า
คณะกรรมการชุดปัจจุบันยังขาดทักษะ ความรูแ้ละความเชี�ยวชาญสาํคัญที�เกี�ยวข้องดา้น
ใดบา้งตาม Director Skill Matrix ที�ไดก้าํหนดไวเ้พื�อที�จะคดัเลือกหลักสูตรที�จาํเป็นในการ
พฒันากรรมการตอ่ไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.7 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชดุ
ต่างๆ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจาํทุกปี โดยอาจพิจารณาใช้บริการที�ปรึกษาภายนอก 
รวมทังติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื�อนําไปปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฎิบตังิานและเสรมิสรา้งความรู ้ความสามารถของกรรมการบรษัิท 

2.8 ปฎิบตัิหนา้ที�อื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายใหด้าํเนินการในการ
ปฎิบัติงานตามขอบเขตหน้าที�ให้คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมี
อาํนาจเรียกสั�งการใหฝ่้ายจัดการหรือพนกังานที�เกี�ยวขอ้งมาใหค้วามเห็น ร่วมประชุมหรือส่ง
เอกสารที�เห็นว่าเกี�ยวขอ้งจาํเป็น นอกจากนีในการปฎิบตัิหนา้ที�ภายใตข้อบเขตหนา้ที�ของกฎ
บตัรฉบบันี คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการอาจขอคาํปรึกษาจากที�
ปรกึษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ชี�ยวชาญในวิชาชีพอื�นๆ หากเห็นวา่มีความจาํเป็นและเหมาะสม 

 
3. องคป์ระกอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

ใหค้ณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการมีองคป์ระกอบดงันี  
3.1  คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกและแตง่ตังกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรร   

หากรรมการ โดยกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการที�เป็นอิสระเป็นผูเ้สนอชื�อ
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บุคคลและแต่งตังบุคคลเพื�อเป็นประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ  

3.2  คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการประกอบดว้ยกรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 
3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยกึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทังหมด 

3.3  ผูบ้ริหารสูงสุดของสายงานทรพัยากรบุคคลของบริษัทหรือผูที้�ไดร้ับมอบหมายจากผูบ้ริหาร
สูงสุดของสายงานทรัพยากรบุคคล ซึ�งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการทาํหนา้ที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ 

 
4. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

4.1  เป็นกรรมการบรษัิท 
4.2  มีความรูค้วามสามารถ เขา้ใจถึงลักษณะธุรกิจและบทบาทหนา้ที�และความรบัผิดชอบของ     

คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถึงมีความรูเ้รื�องการกาํกบัดแูลกิจการเป็นอยา่งดี 
4.3   มีวิสยัทศันก์วา้งไกล ติดตามการเปลี�ยนแปลงเรื�องที�เกี�ยวกับการกาํหนดค่าตอบแทนและสรร

หากรรมการในระดบัสากลอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อนาํมาปรบัปรุงนโยบายดา้นการกาํหนด 
        คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท 
4.4   มีความเขา้ใจแนวทางการพฒันาศกัยภาพและทกัษะของกรรมการและผูบ้รหิารแตล่ะท่านใหมี้

ความเหมาะสม เพื�อก่อใหเ้กิดการทาํงานที�มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ น 
4.5   สามารถปฏิบตัิหนา้ที�และแสดงความคิดเห็น รวมทัง รายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที�ที�

ไดร้บัมอบหมายไดโ้ดยอิสระและสามารถอทิุศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที�ไดอ้ย่างเพียงพอ 
4.6   มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการสรรหาและคดัเลือกบคุคลผูที้�สมควรไดร้บัการเสนอชื�อให้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที�ครบวาระ หรือกรณีอื�นๆ รวมทัง
จดัเตรียมขอ้มลูของบคุคลดงักลา่วอยา่งเพียงพอเพื�อใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 

 
5. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ใหก้รรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามรอบระยะเวลา
การเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
อาจจะไดร้บัแตง่ตังใหด้าํรงตาํแหนง่ตอ่ไปอีกไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม 
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กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ควรมีอายุงานในการเป็นกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการที�ไมค่วรหมดวาระพรอ้มกนั 

นอกจากนี การพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการจะพน้จากตาํแหนง่เมื�อ 

(1)  ลาออก 
(2)  ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการตามกฎบตัรนี  
(3)  คณะกรรมการบรษัิทมีมตใิหพ้น้จากตาํแหนง่ 
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหท้าํเป็นหนงัสือยื�น

ต่อประธานกรรมการบริษัท ทังนี การลาออกนันจะมีผลนับแต่วันที�หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการ
บรษัิท  

ในกรณีที�ตาํแหนง่กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการว่างลง เพราะเหตอืุ�นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตังบุคคลที�มีคุณสมบตัิครบถว้นขึ นเป็นกรรมการกาํหนด
คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการแทนภายใน [ เดือนนบัตังแตว่นัที�ตาํแหน่งว่างลง เพื�อใหก้รรมการกาํหนด
คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการมีจาํนวนครบตามที�กาํหนด 

ทังนี  ในกรณีที�กรรมการในคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ มากกว่ากึ�งหนึ�ง
หรือทังหมดจะหมดวาระ คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ ควรแจง้ใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาแตง่ตังกรรมการอิสระ หรือกรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิารทา่นอื�นทาํหนา้ที�แทน 
 
6. การประชุม 
 ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ตามที�คณะกรรมการ
กาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการหรือประธานคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ
เห็นวา่จาํเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตามตอ้งจดัใหมี้การประชมุไมน่อ้ยกว่าปีละ \ ครัง 
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ให้ประธาน
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ โดยคาํสั�งของประธานคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ แจง้ไปยงั
กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ไม่นอ้ยกว่า ] วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็น
รีบดว่นจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื�นหรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นันก็ได ้
 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ควรจดัใหมี้การประชุมในเรื�องต่างๆตาม
ขอบเขตหนา้ที� 
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7. องคป์ระชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ตอ้งมีกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทังหมดจึงจะถือเป็นองค์
ประชมุ ในกรณีที�ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการไม่อยูใ่นที�ประชมุหรือไมส่ามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที�ได ้ใหก้รรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ�งมาประชุมเลือกกรรมการกาํหนด
คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุและกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรร
หากรรมการ แตล่ะคนควรเขา้ร่วมประชมุอย่างนอ้ยรอ้ยละ ]^ ของจาํนวนครังการประชมุที�ไดจ้ดัใหมี้ขึ นใน
รอบปี 
 การวินิจฉัยชี ขาดของที�ประชุมใหถื้อเสียงข้างมากเป็นเกณฑ ์ในการลงมติของคณะกรรมการให้
กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที�ประชมุออกเสียง
เพิ�มขึ นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี ขาด กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการซึ�งมีส่วนไดเ้สียในเรื�อง
ใดเรื�องหนึ�งไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนัน 
 การลงมตขิองคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ อาจกระทาํไดโ้ดยไมต่อ้งมีการ
ประชมุและมีผลสมบรูณเ์สมือนหนึ�งว่าไดมี้การประชมุลงมติแลว้ เมื�อกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรร
หากรรมการทกุคนไดล้งลายมือชื�อรบัรองไวใ้นมตนิันๆ 
 
8. ค่าตอบแทน 
 กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ ไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทตามที�คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณากําหนดและเสนอขออนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี โดยโครงสร้างและ
องคป์ระกอบของคา่ตอบแทนที�กาํหนดจะตอ้งเหมาะสมกบัภาระหนา้ที�ความรบัผิดชอบที�กรรมการแตล่ะคน
ไดร้บัมอบหมายและอยู่ในระดบัที�สามารถจูงใจและรกัษากรรมการที�มีคณุภาพไวไ้ด ้หรือเทียบเคียงไดใ้น
อตุสาหกรรมระดบัเดียวกนั 
 
 
9. การประเมินผลการปฎิบัตงิานของตนเอง 
 คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการมีหนา้ที�ในการประเมินผลการปฎิบตังิานของ
ตนเองและรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อทราบปีละครัง 
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10. การทบทวนกฎบัตร 
 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะทบทวน สอบทานและประเมินความ
เพียงพอและความเหมาะสมของกฎบตัรเป็นประจาํทกุปีและหากมีการปรบัปรุงอย่างเป็นสาํคญัจะนาํเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื�อพิจารณาอนมุตั ิ
 
11. การรายงาน 
 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะรายงานผลการปฎิบัติงานของ
คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการใหค้ณะกรรมการบรษัิทรบัทราบอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง
และจัดทาํรายงานของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเพื�อเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจาํปีของบริษัทและลงนามโดยประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ นอกจากนี
ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการควรเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี 
เพื�อเสนอขอ้มลูและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 
 


