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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนตัง้ขึน้โดยการอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัท  เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของ 
บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) คณะกรรมการมีหน้าที่สนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัมีหน้าที่ปฏิบตัิรตามนโยบายของบริษัท 

 
1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และ
กรรมการชดุยอ่ย กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้สรรหาคดัเลอืกและเสนอบคุคลที่เหมาะสมให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารระดบัสงู 
ตลอดจนปฏิบตัิงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
แล้วแต่กรณี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม 
และโปร่งใส เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมัน่ใจและความนา่เช่ือถือตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

 
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอยา่งน้อยสาม (3) คนและ 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดงักลา่วต้อง
เป็นกรรมการอิสระ 

2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้กรรมบริษัทเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 
3 วาระการด ารงต าแหน่ง 

3.1  ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการปฏิบตัิงานอยู่ในต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ
บริษัท ทัง้นี ้เมื่อครบก าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกก็ได้ โดยขึน้อยู่
กบัดลุพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

3.2   นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจาก
ต าแหนง่เมื่อ 
3.2.1 ตาย 
3.2.2 ลาออก 
3.2.3 ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3.2.4 คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหนง่ 

3.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ ให้ท าเป็นหนงัสือยื่นตอ่ประธานกรรมการ
บริษัท ทัง้นี ้การลาออกนีจ้ะมีผลนบัตัง้แตว่นัท่ีหนงัสอืลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท 

3.4 ในกรณี  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนพ้นจากต าแหนง่ทัง้คณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนที่พ้นจากต าแหน่งต้องอยู่รักษาการในต าแหน่ง เพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกวา่คณะกรรมการ
ชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าที่ 

3.5 ในกรณีที่ต าแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
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วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
แทน เพื่อให้มีจ านวนกรรมการครบตามที่ก าหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า
วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนซึง่ตนแทน 
 

4 ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
4.1  ดแูลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกบัองค์กรและสภาพแวดล้อมที่

เปลีย่นแปลงไป 
4.2 พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทและกลัน่กรองบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมด้วยความโปร่งใส 

เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

4.3   พิจารณาและสรรหากลัน่กรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ด้วยความโปร่งใส 
เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ 

4.4 จดัให้มีแผนสบืทอดต าแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยมีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 
4.5 พิจารณารูปแบบ และหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและ
กรรมการชดุยอ่ยตอ่กรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

4.6    ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทน 
พิจารณาเสนอแนะในภาพรวมเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนกังานบริษัทตามการ
แนะน าเบือ้งต้นของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

4.7   ทบทวน เปลี่ยนแปลงและแก้ไข กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ 
และน าเสนอขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิ 

4.8   ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอ านาจเรียก สัง่การให้ฝ่าย
จัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่า
เก่ียวข้องจ าเป็น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบตัรฉบบันี ้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนอาจขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความ
จ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 

5. การประชุม 
5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรจัดให้มีการประชุมตามความจ าเป็น และสมควรแก่หน้าที่

ความรับผิดชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
5.2 ในการเรียกประชมุ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน หรือเลขานกุารคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยค าสัง่ของประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งไปยงั
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไม่น้อยกวา่ 7 วนั ก่อนการประชมุ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบดว่น จะแจ้ง
การนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
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5.3  ในการประชุมแต่ละครัง้ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็น
องค์ประชมุ ทัง้นี ้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะท าหน้าที่เป็นประธานในการประชมุ หากใน
การประชุมคราวใด ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุแทน 

5.4  มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ใน
กรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ การลงมติของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจกระท าได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือน
หนึง่วา่ได้มีการประชมุลงมติแล้ว  เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนทกุคนได้ลงลายมือช่ือรับรองไว้ใน
มตินัน้ ๆ ให้เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับหมายท าหน้าที่จดบนัทกึการ
ประชมุ 

 
6. การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และ
จดัท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทและลง
นามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 
กฎบตัิคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนฉบบันี ้ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 
เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 เป็นต้นไป 

 

วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2562 

 

                                                                นายศรภีพ สารสาส 

                                                                            ประธานคณะกรรมการ 

รายละเอียดเอกสารที่จัดท าและการปรับปรุง 
ล าดับ เลขที่เอกสาร ว.ด.ป.ที่อนุมัติ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัต ิ

1 CS20190201 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 
    

  


