
 

 

 

 
 

เอกสารสนบัสนุน 

 
 
 

เรือ่ง 

 
 
 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

 

 

 

 
ประวตักิารแกไ้ข 

06 01/01/65 ทบทวน ประจ ำปี 2564 

05 01/01/64 เพิม่เตมิคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

04 01/01/63 ทบทวน ประจ ำปี 2562 

03 01/01/62 ทบทวน ประจ ำปี 2561 

02 01/01/61 ทบทวน ประจ ำปี 2560 

01 23/12/59 ทบทวน ประจ ำปี 2559 

00 25/02/59 จัดท ำครัง้แรก 

แกไ้ขคร ัง้ที ่ วนัทีบ่งัคบัใช ้ รายละเอยีดการแกไ้ข 
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วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจัดตัง้ขึน้มำโดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่พจิำรณำหลักเกณฑแ์ละกระบวนกำร           

ในกำรสรรหำบุคคลทีม่คีุณสมบัตเิหมำะสมเพือ่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร รวมทัง้คัดเลอืกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำทีไ่ดก้ ำหนดไว ้

รวมทัง้พจิำรณำรูปแบบ และหลักเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผูบ้รหิำรระดับสูงใหม้คีวำมเหมำะสม อกีทัง้เป็นกำร  

สง่เสรมิหลักกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ี

   

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 1. คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนโดยคัดเลอืกจำกกรรมกำรบรษัิท             

ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน 3 คน และโดยส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรอสิระ เพือ่ท ำหนำ้ทีพ่จิำรณำหลักเกณฑ ์และกระบวนกำรในกำรสรร

หำบคุคลทีม่คีณุสมบัตหิลำกหลำย ทัง้ในดำ้นทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถและคณุลักษณะเฉพำะดำ้น ตลอดจนเพศ  และอำยุ

ทีจ่ ำเป็นต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลักของบรษัิท โดยจัดท ำตำรำงองคป์ระกอบควำมรูค้วำมช ำนำญของกรรมกำร 

(Skills Matrix) เพือ่ใหม้ั่นใจว่ำ ไดค้ณะกรรมกำรโดยรวมทีม่คีุณสมบัตเิหมำะสม สอดคลอ้งกับองคป์ระกอบทีบ่รษัิทก ำหนดไว ้เขำ้

ท ำหนำ้ทีก่รรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน นอกจำกนี้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะท ำกำรเลือกตัง้

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนดว้ยกันเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน ซึง่จะตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ 

และไมด่ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษัิท 

 2. กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนจะตอ้งมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสม ตลอดจน มคีวำม

เขำ้ใจถงึคณุสมบัต ิหนำ้ที ่และควำมรับผดิชอบของตน 

 3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

โดยอำจะเป็นบุคคลอืน่ใดทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเห็นสมควร เพือ่ชว่ยเหลอืกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร

สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเกีย่วกับกำรนัดหมำยกำรประชุม จัดเตรียมวำระกำรประชุม น ำส่งเอกสำรกำรประชุม และบันทกึ

รำยงำนกำรประชมุ 

 

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

1. เป็นกรรมกำรบรษัิท 

2. มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ เขำ้ใจถงึลักษณะธุรกจิและบทบำทหนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุ

ยอ่ย รวมถงึมคีวำมรูเ้รือ่งกำรก ำกับดแูลกจิกำรเป็นอยำ่งด ี

3. มวีสิัยทัศนก์วำ้งไกล ตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงเรือ่งทีเ่กีย่วกับกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนในระดับสำกลอยำ่ง

ตอ่เนือ่ง เพือ่น ำมำปรับปรงุนโยบำยดำ้นกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำรของบรษัิท 

4. มคีวำมเขำ้ใจแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพและทักษะของกรรมกำรและผูบ้รหิำรแตล่ะทำ่นใหม้คีวำมเหมำะสม เพือ่

กอ่ใหเ้กดิกำรท ำงำนทีม่ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 

5. สำมำรถปฏบัิตหินำ้ทีแ่ละแสดงควำมคดิเห็น รวมทัง้ รำยงำนผลกำรปฏบัิตงิำนตำมหนำ้ทีท่ีไ่ดร้ับมอบหมำยไดโ้ดยอสิระ

และสำมำรถอทุศิเวลำในกำรปฏบัิตหินำ้ทีไ่ดอ้ยำ่งเพยีงพอ 

6. มคีวำมเป็นอสิระและเป็นกลำงในกำรสรรหำและคัดเลอืกบคุคลผูท้ีส่มควรไดรั้บกำรเสนอชือ่ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บรษัิททดแทนกรรมกำรบรษัิททีค่รบวำระ หรอืกรณีอืน่ๆ รวมทัง้จัดเตรยีมขอ้มลูของบคุคลดังกลำ่วอย่ำงเพยีงพอเพือ่ให ้

คณะกรรมกำรบรษัิทพจิำรณำ 
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วาระการด ารงต าแหนง่ 

 1. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกับระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของ               

กรรมกำรบรษัิท โดยจะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งพรอ้มกับกำรครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษัิทในกำรประชุมใหญ่               

สำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 

 2. กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้ับแต่งตัง้ใหก้ลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งไดอ้กี 

โดยไมเ่ป็นกำรตอ่วำระโดยอัตโนมัต ิ

 3. นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนพน้จำกต ำแหน่งเมือ่ 

 3.1 ตำย 

 3.2 ลำออก 

 3.3 ขำดคุณสมบัต ิหรอืมลีักษณะตอ้งหำ้มตำมพระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และพระรำชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 3.4 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทลงมตใิหอ้อก 

 3.5 ศำลมคี ำสั่งใหอ้อก 

สทิธกิารออกเสยีง 

  ก ำหนดใหก้รรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 1 คน มสีทิธอิอกเสยีงได ้1 เสยีง กำรวนิิจฉัยชีข้ำดของทีป่ระชุม    

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก ถำ้คะแนนเสยีงเทำ่กัน ใหป้ระธำนในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี          

1 เสยีง เป็นเสยีงชีข้ำด ทัง้นี ้หำกกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนคนใดมสี่วนไดส้ว่นเสยีในเรือ่งทีพ่จิำรณำกรรมกำรสรรหำ

และพจิำรณำคำ่ตอบแทนคนนัน้ตอ้งไมร่ว่มพจิำรณำใหค้วำมเห็นในเรือ่งนัน้ 

 

การประชุม 

 1. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนตอ้งมกีำรประชุมอย่ำงนอ้ยไตรมำสละ 1ครัง้ และมกีำรประชุมพเิศษ        

ตำมควำมเหมำะสม โดยมกีำรก ำหนดวำระกำรประชุม และแจง้ใหก้รรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนทรำบล่วงหนำ้ และ              

ใหข้อ้มลูอยำ่งเพยีงพอ 

 2. กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนตอ้งมกีรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเขำ้ร่วม

ประชมุดว้ยตนเองไมน่อ้ยกวำ่กึง่หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 3. ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหนำ้ที่ได ้             

ใหก้รรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนทีเ่หลอืเลอืกกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนคนหนึง่เป็นประธำนในกำรประชมุ 

 4. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนอำจเชญิฝ่ำยบรหิำร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบุคคลทีเ่ห็นสมควร             

เขำ้รว่มประชมุในวำระกำรประชมุนัน้ๆ และขอขอ้มลูตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสมกับวำระกำรประชมุ 

 5. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ท ำหนำ้ทีบั่นทกึกำรประชมุ และจัดท ำรำยงำนกำรประชมุ

พรอ้มเอกสำรประกอบกำรประชมุ 

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่

 

 ดา้นการสรรหา   

 1. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวธิีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบรษัิท กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร       

และกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ กรรมกำรผูจั้ดกำร และต ำแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเทำ่กับต ำแหน่งดังกล่ำว ใหเ้ป็นไปอย่ำงเหมำะสม โปร่งใส 

และมั่นใจว่ำ บรษัิทจะไดผู้บ้รหิำรระดับสูงของบรษัิททีม่คีวำมเป็นมอือำชพี และบรหิำรไดโ้ดยเป็นอสิระจำกผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื        



 

  กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
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รำยใด โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน จะพจิำรณำจำกบุคคลที่มีทักษะ ประสบกำรณ์ วชิำชพี คุณสมบัติ     

เฉพำะดำ้นทีม่คีวำมจ ำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนนิธุรกจิของบรษัิท รวมถงึค ำนึงถงึโอกำสทีอ่ำจจะมปัีญหำในเรือ่งควำม   

ขัดแยง้ทำงผลประโยชนเ์สนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุใหญส่ำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี แลว้แตก่รณีพจิำรณำอนุมัต ิ

 2. พิจำรณำคุณสมบัติของผูท้ี่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและ                

กรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ ่กรรมกำรผูจั้ดกำร และต ำแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเทำ่กับต ำแหน่งดังกล่ำว โดยค ำนงึถงึควำมรู ้ประสบกำรณ์ และ      

ควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นที่เป็นประโยชน์ต่อบรษัิท รวมถงึกำรอุทศิเวลำ และควำมพยำยำมในกำรปฏบัิตหินำ้ทีข่องกรรมกำร 

กรรมกำรชดุย่อย ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ กรรมกำรผูจั้ดกำร และต ำแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเท่ำกับต ำแหน่ง

ดังกลำ่ว 

 3. ก ำหนดวิธีกำรสรรหำ คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของบริษัท และ           

เป็นไปตำมระเบยีบ และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนดใหเ้ขำ้รับต ำแหน่งกรรมกำรบรษัิท กรรมกำรชดุยอ่ย ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรและ

กรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ กรรมกำรผูจั้ดกำร และต ำแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเท่ำกับต ำแหน่งดังกล่ำว เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิท   และ/

หรอืน ำเสนอทีป่ระชมุใหญส่ำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี แลว้แตก่รณีพจิำรณำแตง่ตัง้ 

 4. พจิำรณำคุณสมบัตขิองกรรมกำรอสิระใหม้คีวำมครบถว้นตำมหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ตลำด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และประกำศอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 5. ดูแลใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำรชุดย่อยมขีนำด และองคป์ระกอบทีเ่หมำะสมกับบรษัิท รวมถงึมกีำร           

ปรับเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกับสภำพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยคณะกรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยจะตอ้งประกอบดว้ย

บคุคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ในดำ้นตำ่งๆ 

 6. จัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดับสูง ส ำหรับต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ 

กรรมกำรผูจั้ดกำร และต ำแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเทำ่กับต ำแหน่งดังกลำ่ว 

 7. เปิดเผยนโยบำย และรำยละเอยีดของกระบวนกำรสรรหำไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท 

 8.  พจิำรณำเรือ่งอืน่ใด หรอืปฏบัิตหินำ้ทีอ่ ืน่ใดทีไ่ดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

 

 ดา้นการพจิารณาคา่ตอบแทน 

 1. ก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชนอ์ืน่ รวมถงึจ ำนวนค่ำตอบแทน และผลประโยชนอ์ืน่

ใหแ้ก่ กรรมกำรบรษัิท กรรมกำรชดุย่อย ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ กรรมกำรผูจั้ดกำร และต ำแหน่งอืน่ใด          

ที่เทียบเท่ำกับต ำแหน่งดังกล่ำว โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่                

สำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี แลว้แตก่รณีพจิำรณำอนุมัต ิ

 2. กลั่นกรองควำมเหมำะสมของหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่นใหอ้ยู่ในระดับที่      

เหมำะสม เพยีงพอ ส ำหรับกำรจูงใจใหก้รรมกำรบรษัิท กรรมกำรชุดย่อย  ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรและกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ 

กรรมกำรผูจั้ดกำร และต ำแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเท่ำกับต ำแหน่งดังกล่ำว ปฏบัิตงิำนใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลัก

ของบรษัิท และสรำ้งประโยชน์ใหก้ับบรษัิท และอยู่ร่วมงำนกับบรษัิทในระยะยำว โดยไม่มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนทีม่ำกเกนิควร ทัง้นี้ 

บรษัิทก ำหนดคำ่ตอบแทนโดยค ำนงึถงึควำมเหมำะสมในเรือ่งต่ำงๆ ไดแ้ก ่บทบำทหนำ้ที ่และควำมรับผดิชอบ ประสบกำรณ์ ผลกำร

ประเมนิกำรปฏบัิตงิำนประจ ำปี และผลประกอบกำรของบรษัิทในชว่งทีผ่่ำนมำ และอัตรำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษัิทอืน่ทีอ่ยูใ่น

ธุรกจิ และอตุสำหกรรมทีใ่กลเ้คยีงกัน 

 3. แนวทำงในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษัิท กรรมกำรชุดย่อย  ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรและกรรมกำร             

ผูจั้ดกำรใหญ่ กรรมกำรผูจั้ดกำร และต ำแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเท่ำกับต ำแหน่งดังกล่ำว จะตอ้งสอดคลอ้งกับกลยุทธ ์และเป้ำหมำยใน

ระยะสัน้ และระยะยำว โดยใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมัตโิครงสรำ้ง และอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษัิท กรรมกำรชดุย่อย ทัง้รูปแบบที่

เป็นตัวเงนิ และไม่ใชตั่วเงนิ รวมถงึมกีำรเปิดเผยนโยบำย และหลักเกณฑก์ำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษัิท กรรมกำรชดุยอ่ย   

รปูแบบ และจ ำนวนคำ่ตอบแทนในทีป่ระชมุใหญส่ำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปีในแตล่ะปี 



 

  กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
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 4. กลั่นกรองขอ้เสนอของฝ่ำยจัดกำรเรือ่งนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน แผนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และผลประโยชน์

พเิศษอืน่นอกเหนอืจำกเงนิคำ่จำ้งส ำหรับพนักงำนของ กลุม่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพือ่พจิำรณำอนุมัต ิ

 5. ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำนของคณะกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจำ้หนำ้ที่

บรหิำรและกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ กรรมกำรผูจั้ดกำร และต ำแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเท่ำกับต ำแหน่งดังกล่ำว เพือ่พจิำรณำผลตอบแทน

ประจ ำปี 

 6. เปิดเผยนโยบำย และรำยละเอียดของกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และเปิดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ ไวใ้น        

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และ/หรอืรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ของบรษัิท 

 7. พจิำรณำเรือ่งอืน่ใด หรอืปฏบัิตหินำ้ทีอ่ ืน่ใดทีไ่ดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

 

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 1. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน และน ำเสนอควำมเห็นตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 2. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน ซึง่ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรสรร

หำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน เพือ่เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และ/หรอืรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

ของบรษัิท   

 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนก ำหนดใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำนของคณะกรรมกำรสรรหำและ

พจิำรณำค่ำตอบแทนทัง้รำยคณะ และรำยบุคคลอย่ำงสม ่ำเสมอ เพือ่ตรวจสอบกำรปฏบัิตงิำนในหนำ้ทีข่องคณะกรรมกำรสรรหำและ

พจิำรณำคำ่ตอบแทน อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และรำยงำนผลกำรประเมนิต่อคณะกรรมกำรบรษัิท 

 

การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะท ำกำรทบทวนรำยละเอยีด และกำรปฏบัิตติำมกฎบัตรคณะกรรมกำรสรร

หำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนเพือ่ใหม้คีวำมเหมำะสมกับกำรด ำเนนิธุรกจิของบรษัิท และเพือ่เป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ฎหมำย จะได ้

ก ำหนดไวใ้นแตล่ะชว่งระยะเวลำ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 


