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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการ
เปล่ียนแปลง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ให้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2559 

โดยแก้ไข 

4.  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

การสรรหา 
4.3  พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัตัง้แต่

รองกรรมการผู้จดัการขึน้ไป และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนมุตั ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนมุตัิโดย       นายเสถียร  เศรษฐสิทธ์ิ  
(ประธานกรรมการ) 
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

1. วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนขึน้ชุดหนึ่ง ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจ านวนหนึง่ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมและกรรมการอิสระอีกจ านวน
หนึ่ง เพ่ือก าหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคคลท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารระดบัสูง และ
กลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอช่ือให้คณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ 
นอกจากนีย้งัมีบทบาทส าคญัในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูเพ่ือให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ
และผู้บริหารให้เป็นไปตามเปา้หมาย 
กฎบตัรฉบบันีท้ าขึน้เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีความเข้าใจบทบาท หน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบตัรนีเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ี 

 
2. องค์ประกอบ 
2.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจ านวนไมน้่อยกว่า 

3 คน  
2.2 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนก็ได้ 

 
3. คุณสมบัติ 
3.1 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะ

เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซ่ือสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมี
เวลาเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัหิน้าท่ีให้แก่บริษัทฯ อยา่งเตม็ท่ี 

3.2 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และกฎหมายอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทรวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะ
ได้รับความไว้วางใจ 
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3.3 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้เสียในสญัญา
ท่ีบริษัทฯ ท าขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทใน
เครือ 

 
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

การสรรหา 
4.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกบัองค์กร ธุรกิจ 

และสภาพแวดล้อม 
4.2 ก าหนดกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการสรรหา รวมทัง้คณุสมบตัิของผู้ ท่ีควรได้รับการเสนอช่ือเข้ารับ

การคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัตัง้แตผู่้ชว่ยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป 
4.3 พิจารณาคดัเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบั

ตัง้แต่รองกรรมการผู้จดัการขึน้ไป และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนมุตั ิ

 
การก าหนดค่าตอบแทน 

4.4 ก าหนดนโยบาย และพิจารณาหลกัเกณฑ์การก าหนดคา่ตอบแทนทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมไ่ด้เป็นตวัเงิน ของ
กรรมการและผู้บริหารระดบัตัง้แตผู่้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และ
เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

4.5 ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเก่ียวเน่ืองกับการสรรหาและการพิจารณา
คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

 
5. วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5.1 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4. ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้ออก 
5. ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

5.2 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกเป็นลายลักษณ์
อกัษรตอ่บริษัทฯ การลาออกให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ  
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6. การประชุม 
6.1 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทัง้หมดจึงเป็นองค์
ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้รองประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนซึง่มาประชมุ
เลือกกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

6.2 การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมากโดย
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียง
เทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

6.3 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะจดัให้มีหรือเรียกประชมุได้ตามท่ีเห็นสมควร 
แตก่ารประชุมตามปกติต้องจดัขึน้อย่างน้อยปีละ1 ครัง้ เว้นแตมี่เหตจุ าเป็นไม่สามารถประชมุได้ โดยให้
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน หรือในกรณีจ าเป็น ถ้ากรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อาจร้อง
ขอให้ประธานกรรมการเรียกประชมุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 

6.4 ให้ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท่ีได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ก าหนดวนั เวลาและสถานท่ีในการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งสถานท่ีท่ีประชุมนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืน
นอกเหนือไปจากท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ หากประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนหรือกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มิได้ก าหนดสถานท่ี ๆ ประชุมให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท
เป็นสถานท่ีประชมุ 

6.5 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุและเอกสารอ่ืนใดท่ีจ าเป็นตอ่การประชุมและ
การลงมติของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยตรง โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชมุไปยงั
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตก่รณีจ าเป็นรีบดว่น เพ่ือ
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รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็
ได้ 

 
7. อ านาจด าเนินการ 
7.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีอ านาจแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน เพ่ือชว่ยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
7.2  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีอ านาจหน้าท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษา

วิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการด าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
ปฎิบตัขิองบริษัทฯ  

7.3  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีอ านาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ  ของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย เพ่ือประกอบการพิจารณาเพิ่มเตมิในเร่ืองตา่งๆ ได้ 

 
8. การรายงาน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นคณะกรรมการชดุย่อยท่ีแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงาน ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงมีความ
รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า 

 


