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ประกาศ 

ที่ BOD 1-001-2562 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
 

1. ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบดังนี ้

1.1 การปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและขอกําหนดของหนวยงานที่กํากับดูแล 

1.1.1 ยอมรับและปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัท จรรยาบรรณบริษัท นโยบายตอตานทุจริต

คอรรัปชั่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

1.1.2 สงเสริม และปฏิบัติตาม นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ทบทวน

ความเหมาะสมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง

ธุรกิจ นโยบาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับและขอกําหนดของกฎหมาย 

1.2 การสรรหา  

  1.2.1  พิจารณาโครงสราง ขนาด และองคประกอบคณะกรรมการบริษัท ใหมีความเหมาะสมกับ

องคกร ธุรกิจ และสภาพแวดลอม  

1.2.2    กําหนดกระบวนการและหลักเกณฑในการสรรหา รวมทั้งคุณสมบัติของผูที่ควรไดรับการ

เสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหาร

ระดับสูง 

1.2.3 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการบริษัท กรรมการ

ผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับสูง และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่

ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

 1.3 การกําหนดคาตอบแทน  

1.3.1 กําหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและไมได

เปนตัวเงินของกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการใหญ  และผูบริหารระดับสูง ใหมีความ

เหมาะสมและเปนธรรม และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประชุมผูถือ

หุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

1.3.2 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเก่ียวเนื่องกับการสรรหาและการ

พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

1.4 ดานบรรษัทภิบาล 

 1.4.1 เสนอแนวทางปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัท 
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 1.4.2 มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับบริษัทฯ และรายงานผลการกํากับดูแลกิจการที่

ดีตอคณะกรรมการบริษัท 

 1.4.3 กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และฝายบริหาร

เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 

 1.4.4 ทบทวนแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ 

1.5 การพัฒนาความรูความสามารถของกรรมการ 

 1.5.1 จัดทําแผนพัฒนาการฝกอบรมที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการและความรูที่เก่ียวกับ

ธุรกิจของกิจการใหแกคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท 

 1.5.2 จัดทําแผนการพัฒนากรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อ

เตรียมพรอมบุคคลที่มีศักยภาพใหสามารถสืบทอดตําแหนงงานในกรณีที่กรรมการผูจัดการ

หรือผูบริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

 

2. องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลมอีงคประกอบ ดังนี ้

2.1 คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

 2.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตองประกอบดวยกรรมการของบริษัทไม

นอยกวา 3 คน และเปนกรรมการอิสระของบริษัทอยางนอย 1 คน 

 

3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีคุณสมบัติ ดังนี ้

3.1 เปนกรรมการบริษัท 

3.2 มีความเปนกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมทั้งจัดเตรียมขอมูลของบุคคลดังกลาวอยาง

เพียงพอเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

3.3 มีวิสัยทัศนกวางไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอเพื่อนํามา

ปรับปรุงหลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทน 

3.4 สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

ไดโดยอิสระ 
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3.5 กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม

กฎหมายวาดวยบริษทัมหาชนจาํกัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนใด

ที่เก่ียวของ 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลพนจากตําแหนงทั้งคณะ ให

คณะกรรมการสรรหาฯ ที่พนจากตําแหนงตองอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปพลางกอนจนกวา

คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดใหมจะเขารับหนาที่ 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึง

คราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนข้ึนเปนกรรมการสรรหาฯ เพื่อให

กรรมการสรรหาฯ มีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการสรรหาฯ อยูใน

ตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนแทน 

 

4.    วาระการดํารงตําแหนง 

4.1 กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล  แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง อยางไรก็ตามกรรมการสรรหาฯ อาจไดรับการ

แตงตั้งตอไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

4.2 กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพนจากตําแหนงเมื่อ 

4.2.1 ตาย 

4.2.2 ลาออก 

4.2.3 ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด 

4.2.4 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติใหออก 

 

5. การประชุม 

ใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล เมื่อตองการสรรหา

กรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหาร หรือเมื่อมีเร่ืองการพิจารณากําหนดคาตอบแทน 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลใหประธานกรรมการสรร

หาฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ โดยคําสั่งของประธานกรรมการสรรหาฯ แจงไปยังกรรมการสรรหาฯ 

ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวัน

ประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลควรจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 คร้ัง

ในเร่ืองตาง ๆ ตามขอบเขตหนาที ่
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6. องคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตองมีกรรมการสรรหาฯ มา

ประชุมไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งจึงจะเปนองค

ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ ไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการสรรหา

ฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

กรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแตกรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใด

ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่ง

เปนเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการสรรหาฯ จะลงมติในที่ประชุม  ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

กรรมการสรรหาฯทั้งหมด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  ใหถือเสียงขางมากของกรรมการสรรหาฯ ที่รวม

ประชุม  โดยกรรมการสรรหาฯ หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียง

เพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  สําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  กรณีที่กําหนดใหใชมติเวยีน  ใหถือเสียง

ขางมากของจํานวนกรรมการสรรหาฯ ที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้น  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานกรรมการสรร

หาฯ ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 

6. คาตอบแทน 

คาตอบแทนกรรมการสรรหา พจิารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ผูถือหุนอนุมัติ 

 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 

 

 

 

  (ดร.ทนง  พิทยะ) 

           ประธานกรรมการ 

บริษัท สแกน อินเตอร จํากัด (มหาชน 
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