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กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 3 คน ซึ่งสมาชิก
สว่นใหญ่เป็นกรรมการอิสระ (มากกว่า 50%) 

1.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2. การแต่งตัง้ 

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึง่สมาชิกสว่นใหญ่เป็นกรรมการอิสระ  

2.2 เม่ือสิน้สดุวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หรือมีสภาวะการณ์ใดๆ ซึง่เป็นเหตใุห้สมาชิกคนใดไม่สามารถด ารงต าแหน่งจนครบวาระได้ ท าให้
จ านวนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลดลงเหลือน้อยกว่าจ านวนที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้  ให้ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้สมาชิกของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใหม่เพื่อบรรจุต าแหน่งว่างนัน้ภายใน 3 เดือนนับ
จากวนัที่มีต าแหน่งว่างลงในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเป็นการประกัน
ความต่อเนื่องของการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2.3 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 1 คน เพื่อด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

2.4  ให้แต่งตัง้เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อช่วยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการปฎิบัติงานเก่ียวกับการเรียกประชุม การจัดท าระเบียบ
วาระการประชมุ การจดัสง่เอกสารส าหรับการประชมุ และการจดัเก็บรายงานการประชมุ 

3.   การพ้นจากต าแหน่ง 

3.1 การพ้นจากต าแหน่งหมายถึงการสิน้สดุสภาพการเป็นกรรมการ หรือการสิน้สดุของวาระการด ารง
ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ หรือการลาออก หรือการถกูถอดถอนจากต าแหน่ง 

3.2 ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดประสงค์ที่จะลาออก
ก่อนสิน้สดุวาระการด ารงต าแหน่งของตน สมาชิกผู้นัน้ควรแจ้งการลาออกนัน้ต่อบริษัทลว่งหน้า 1 
เดือน พร้อมทัง้เหตุผลส าหรับการลาออกนัน้ เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทสามารถพิจารณา
แต่งตัง้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมาด ารงต าแหน่งแทน
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สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึง่จะลาออกได้ ทัง้นี ้บริษัทยงัจะต้อง
รายงานการลาออกดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 

3.3 ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดถูกถอดถอนออกจาก
ต าแหน่งก่อนหมดวาระการด ารงต าแหน่งของตน บริษัทจะต้องรายงานการถอดจากต าแหน่ง
ดงักลา่วรวมทัง้มลูเหตขุองการถอดถอนดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ สมาชิกของคณะกรรมการผู้
ถกูถอดถอนอาจชีแ้จงมลูเหตขุองการถอดถอนนัน้ต่อตลาดหลกัทรัพย์ด้วยก็ได้ 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง  

4.1 วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีก าหนด
สาม 3 ปี นบัจากวนัที่ได้รับการแต่งตัง้ 

4.2 สมาชิกของคณะกรรมการอาจได้รับการแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการ
ของบริษัทอาจเห็นสมควร 

5. คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ต่อไปนี ้

(ก) ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามค านิยามของกรรมการอิสระที่ก าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั1 ผู้ ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

(ค) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน  

(ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 

 

 

 

 
1  “บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั” หมายความว่า บรษิทัย่อยตัง้แต่สองบรษิทัขึน้ไปทีม่บีรษิทัใหญ่เป็นบรษิทัเดยีวกนั ไม่ว่าบรษิทัย่อยนัน้จะ

อยู่ในล าดบัใดๆ 
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6. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทัง้ในเร่ืองของจ านวนและคณุสมบตัิของ
กรรมการที่เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

6.2 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
บริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

6.3 พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท และผู้บริหารตัง้แต่ระดบักรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไปรวมทัง้คดัเลือกบุคคลและ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่เกษียณอายุงานเพื่อกลบัเข้า
รับต าแหน่งดงักล่าวข้างต้น เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้  

6.4 พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัท และผู้บริหารตัง้แตร่ะดบักรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป 

6.5 ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเร่ือง
ดงัต่อไปนี ้

(1) การสรรหาผู้บริหารตัง้แต่ระดบักรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ของผู้บริหารดงักลา่ว    

(2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เห็นชอบน าเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

(3) วงเงินรวมส าหรับโบนสัประจ าปีของพนกังานและผู้บริหารของบริษัท 

(4) การปรับเงินเดือนประจ าปีของผู้บริหารตัง้แต่ระดบักรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป 

(5) การก าหนดเป้าหมาย และตวัชีว้ดัประจ าปีของผู้บริหารตัง้แต่ระดบักรรมการผู้จดัการใหญ่
ขึน้ไป 

6.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนนโยบายแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) และ 
การติดตามการด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่งเพือ่น าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

6.7 พิจารณาแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้
เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการ กฎเกณฑ์
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6.8 การให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบคุคล 

6.9 สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 
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7. องค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่ง
เดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงจะเป็นองค์
ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ หรือไม่สามารถร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่
เข้าประชมุเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ  

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละครัง้  ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจก าหนดให้ด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม  

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีระบบควบคุมการประชุม และมีกระบวนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัด้านสารสนเทศที่เหมาะสม โดยให้มีการบนัทกึเสียง หรือทัง้เสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนทกุรายในที่ประชมุตลอดระยะเวลาที่มีการประชมุ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอัน
สามารถนบัเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมใน
ที่ประชมุแห่งเดียวกนัตามวิธีการที่บญัญัติไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8. การลงคะแนนเสียง 

 ไม่ว่าจะเป็นการประชมุในที่ประชมุแห่งเดียวกนั หรือเป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือคะแนน
เสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดมีสว่นได้เสียในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  

 

 ทัง้นี ้โดยมีผลตัง้แต่วนัที่  26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

       
             -ประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ- 

  (นายประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ) 
        ประธานคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 


