
บมจ. 
                      อตุสาหกรรมถงัโลหะไทย 

กฎบตัรคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 

 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ในดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน ดา้นการสรรหากรรมการ

และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

และตามขอ้บงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2561 มีมติอนุมติักฎ

บตัรของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. วตัถุประสงค์  

1.1 เพ่ือทําหน้าท่ีในการเสนอรูปแบบและแนวทาง การจ่ายผลตอบแทน สําหรับคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง  

1.2 เพ่ือทาํหน้าท่ีในการพิจารณาคดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง เม่ือครบวาระหรือเม่ือมีตาํแหน่งวา่งลง 

2. องค์ประกอบและคุณสมบตั ิ

2.1 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และแต่งตั้ง

โดยคณะกรรมการบริษทั  

2.2 มีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด (พระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย)์ ไดแ้ก่ 

- บรรลุนิติภาวะ 

- ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

- ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระทาํโดย

ทุจริต 

- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต

ต่อหนา้ท่ี 

2.3 เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทั 

2.4 สามารถใชดุ้ลยพินิจอยา่งตรงไปตรงมาอยา่ง เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนใด 

2.5 สามารถอุทิศเวลาให้บริษทัท่ีตนเป็นกรรมการไดอ้ย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความ

รับผดิชอบของตน 

3. วาระการดํารงตําแหน่ง และค่าตอบแทน 

3.1 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  

3.2 บุคคลท่ีเขา้มาแทนตาํแหน่งกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาท่ีว่างลง จะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่า

วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาท่ีวา่งลง 

3.3 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการแต่งตั้งอีกได ้
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3.4 การพน้ตาํแหน่งของกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา  นอกจากพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ อาจพน้

จากตาํแหน่งเม่ือ 

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบติักรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา ตามกฎบตัรขอ้ 2 

3.5 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดย

คณะกรรมการบริษทั จะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติั 

4. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

4.1 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบดา้นกาํหนดค่าตอบแทน 

4.1.1 เสนอโครงสร้างและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย 

และผูบ้ริหารระดับสูง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ

แลว้แต่กรณี  

4.1.2 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีให้แก่คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือขออนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

4.1.3 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีให้แก่ผูบ้ริหารระดบัสูง เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ

พิจารณาอนุมติั 

4.1.4 พิจารณาทบทวนอาํนาจและหน้าท่ีเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการใน

การปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบหรือคาํสั่งของหน่วยงานราชการ เช่น 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ฯลฯ 

4.2 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบดา้นสรรหา 

4.2.1 กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง  

เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

4.2.2 คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการ    

ชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูง เม่ือครบวาระหรือมีตาํแหน่งว่างลง เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแลว้แต่กรณี 

4.2.3 ดูแลโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กรและหน้าท่ี     

ความรับผดิชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้น 

4.2.4 พิจารณาทบทวนอาํนาจและหน้าท่ีเก่ียวกบัการสรรหาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในการปรับปรุง

เหมาะสม สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบหรือคาํสั่งของหน่วยงานราชการ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฯลฯ  

5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะต้องจัดให้มีการประชุมตามท่ีเห็นสมควร หรือมีการ

ประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 



  3  

5.2 การประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมแต่ละคร้ังไม่น้อย

กวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการในคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา จึงจะครบองคป์ระชุม 

5.3 การลงมติของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะกระทาํโดยถือตามเสียงขา้งมาก 

6. การรายงาน 

6.1 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหารับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการ

ปฏิบติังาน (ถา้มี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 

ทั้งน้ีให้มีผลใชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ี 17 กนัยายน 2561 เป็นตน้ไป 
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เอกสารแนบทา้ย 

หลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทน 

นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทน 
 พิจารณาเสนอการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูง ให้อยู่ในระดบัท่ี

ใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรมและเหมาะสมท่ีจะรักษากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ โดยคาํนึงถึง

ผลการดาํเนินงานของบริษทัและเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นเป็นองคป์ระกอบ 

หลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระความรับผดิชอบของตาํแหน่ง 

2. เป็นโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีจูงใจให้มีการทาํงานมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลกั Performance 

3. คาํนึงถึงสภาพการแข่งขนัเม่ือเทียบเคียงกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั และคาํนึงถึงปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ 

หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 

หลกัเกณฑ์ในการสรรหา 

นโยบายและหลกัการพจิารณา 

1. คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย ทั้งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถ

เฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหน้าท่ี เพ่ือเสริมสร้างให้

บริษทัมีคณะกรรมการท่ีเขม้แขง็ 

2. ทาํให้ได้บุคคลท่ีเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอย่างน้อยสําหรับส่วนท่ีเป็น

กรรมการอิสระ 

3. ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระเขา้ดาํรงตาํแหน่งซํ้ า (reappointment) ควรมีกลไกในการประเมินการทาํ

หน้าท่ีของกรรมการท่ีครบวาระนั้นก่อนดว้ย เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี (accountability) กรรมการ 

และให้มัน่ใจวา่กรรมการท่ีดีเท่านั้นจึงจะไดรั้บการต่อวาระ 

คุณสมบตัิของกรรมการ   

1. มีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด (พระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เช่น 

- บรรลุนิติภาวะ 

- ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

- ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทุจริต 

- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อ

หนา้ท่ี 

2. มีความรู้ ความสารมารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการ

ดาํเนินธุรกิจ 
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3. สามารถใชดุ้ลยพินิจอยา่งตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนใด 

4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษทัท่ีตนเป็นกรรมการไดอ้ยา่งเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบ

ของตน 

กระบวนการสรรหากรรมการ   

1. ในการสรรหารายช่ือกรรมการ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนฯควรกาํหนดกรอบการสรรหาท่ีจะสร้าง       

ความมัน่ใจได้ว่า ผูท่ี้ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการตามหลกั Fiduciary Duty ท่ีสําคญั    

สองประการ คือ การปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) และความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of 

Loyalty) 

2. นอกเหนือจากการสรรหารายช่ือโดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนฯแลว้ คณะกรรมการบริษทัควรเปิดโอกาส

ให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอช่ือผูท่ี้สมควรเป็นกรรมการให้คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนฯพิจารณา โดย

กาํหนดระยะเวลาในการเสนอช่ือให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลัน่กรองตามกระบวนการท่ีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนดก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น 

3. เพ่ือความชดัเจน โปร่งใส คณะกรรมการบริษทัควรเปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการ

เสนอช่ือกรรมการให้ผูถื้อหุ้นทราบ รวมทั้งจดัเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอช่ือท่ีระบุถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการ

พิจารณา เหตุผลสนบัสนุน รวมทั้งความเตม็ใจของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือไวใ้นแบบเสนอช่ือนั้นดว้ย 

4. กลัน่กรองและตรวจสอบรายช่ือผูท่ี้จะถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ว่าไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ถูกข้ึนบญัชี

ดาํหรือถอดถอนจากบญัชีรายช่ือท่ีหน่วยงานเหล่าน้ีจดัทาํข้ึน รวมทั้งทาํการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลท่ีผ่านการ

กลัน่กรองและสรรหาจากคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนฯ 

5. ในการเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนฯควรเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาใน

จาํนวนเกินกว่าจาํนวนกรรมการท่ีจะสรรหา เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัมีโอกาสคดัเลือกกรรมการท่ีมีความ

เหมาะสมมากท่ีสุด เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาตามจาํนวนท่ีตอ้งการแต่งตั้ง 

6. คณะกรรมการบริษทัควรจดัส่งรายช่ือและประวติักรรมการท่ีจะพิจารณาแต่งตั้ งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับ

หนงัสือเชิญประชุม 

7. ในกรณีท่ีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนฯมีการเสนอช่ือกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง ควรนาํเสนอ

ผลงาน (Contribution) และประวติัการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้นใช้

ประกอบการพิจารณาดว้ย 

8. ในการนาํเสนอรายช่ือกรรมการให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษทัควรเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน  ทีละ

คน เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในท่ีประชุม 

9. จดัให้มีการปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่อยา่งเป็นทางการก่อนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการคร้ังแรก 

 
 

 


	กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
	1. วัตถุประสงค์
	2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
	3. วาระการดำรงตำแหน่ง และค่าตอบแทน
	4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
	นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน
	หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน
	หลักเกณฑ์ในการสรรหา
	นโยบายและหลักการพิจารณา
	คุณสมบัติของกรรมการ
	กระบวนการสรรหากรรมการ




