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 คู่มอืกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฉบบันี้ เป็นลขิสทิธิข์องบรษิทั บุญชยัพาณิชย ์
(1979) จ ากดั และบรษิทัในกลุ่ม เพื่อมุ่งมัน่พฒันาระบบการก ากบัดูแลกจิการให้สอดคล้องตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่ออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พึงถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางคู่มอื
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีก่ าหนดไวน้ี้อย่างเครง่ครดั 

 เพื่อให้คู่มอืกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นปัจจุบนั เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
และการเปลี่ยนแปลง จงึก าหนดให้มกีารทบทวนคู่มอืกรรมการฯ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้  การ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขใด ๆ ตอ้งไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัเท่านัน้ 

 

 

  

  (                                      ) 
           ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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จดัท าโดย : 
 

........…………………………………... 
(                                  ) 

เลขานุการบรษิทั 

อนุมติัโดย : คณะกรรมการบริษทั 
 

........…………………………………... 
(                                  ) 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

ประวติัการแก้ไขเอกสาร 

ครัง้ที ่ ผูด้ าเนินการ วนัทีบ่งัคบัใช ้ รายละเอยีดการแกไ้ข (ถา้ม)ี 
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1. หลกัการและเหตุผล 

  เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทน มปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ และมัน่ใจว่า บรษิทัได้มกีารสรรหาบุคลากรและก าหนดค่าตอบแทนผูท้ี่มคีุณสมบตัเิหมาะสม
เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท รวมทัง้  คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนทีไ่ดก้ าหนดไว ้เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั  ซึง่จะน าเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้น
ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ซึง่จะท าใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปโดยเรยีบรอ้ย รวดเรว็ 

  บรษิัทได้สรุปหลกัปฏบิตัิและแนวปฏบิตัิส าคญัที่เกี่ยวกบักรรมการสรรหาและการก าหนด
ค่าตอบแทน จากหลกัเกณฑ ์กฎ ระเบยีบ และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการสรรหาและ
การก าหนดค่าตอบแทน ใช้เป็นหลกัและแนวทางในการปฏบิตัิหน้าที่และความรบัผดิชอบได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

2. วตัถปุระสงค ์

เพื่อใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทน  

3. ขอบเขต 

มผีลใชก้บักรรมการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั บุญชยัพาณชิย ์(1979) จ ากดั  

4. โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทน 

4.1 องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั 

2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน 

3) ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอสิระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏิบตัิ
หน้าทีอ่ยา่งแทจ้รงิ 

4) ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร (Non-executive Director) เพื่อป้องกันปัญหาความ
ขดัแยง้ของผลประโยชน์ ถ้าจ าเป็นต้องมกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร (Executive Director) อยู่
ในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นส่วนน้อยของจ านวนคณะกรรมการ 
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5) ประธานกรรมการบรษิัทไม่ควรเป็นประธานหรอืสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  ทัง้นี้  เพื่อให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนมคีวามเป็นอสิระอยา่งแทจ้รงิ 

4.2 คุณสมบตั ิ

1) มคีุณธรรมและความรบัผดิชอบต่อผลงาน 

2) ตดัสนิใจดว้ยขอ้มลูและเหตุผล 

3) มวีุฒภิาวะและความมัน่คง และกลา้แสดงความเหน็ทีแ่ตกต่างและเป็นอสิระ 

4) ยดึมัน่ในการท างานอย่างมหีลกัการและมาตรฐานเยีย่งมอือาชพี 

5) มีความรู้ความช านาญแต่ละด้านที่ต้องการ เพื่อให้มีความเหมาะสมโดยรวมของ
คณะกรรมการ เช่น การบญัชแีละการเงนิ กฎหมาย ธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 

4.3 การด ารงต าแหน่ง 

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มวีาระอยู่ในต าแหน่งตามวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทั 

2) เมื่อกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนใหม่แทน โดยอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ย ังเหลืออยู่ของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึง่ตนแทน 

4.4 การพน้จากต าแหน่ง 

1) พน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตามวาระแลว้ไดร้บัเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการ
บรษิทัใหม่ ใหก้รรมการบรษิทัผูน้ัน้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
นัน้ต่อไป จนครบวาระเดมิตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งผูน้ัน้ยงัเหลอือยู่ 

2) ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยจะต้องแจง้ความจ านงใน
การลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั พรอ้มเหตุผล 

3) เสยีชวีติ ใหค้ณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้กรรมการทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน แทนโดยอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ย ังเหลืออยู่ของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึง่ตนแทน 

4) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
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5. กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Charter) 

บรษิทัก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไว้
ดงันี้ 

5.1 ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหากรรมการและก าหนดค่าตอบแทน 

5.2 สรรหาและคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตั ิตามระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

5.3 เสนอรายชื่อบุคคลที่คดัเลอืกต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 
แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามขอ้บงัคบั 

5.4 สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร โดยมกีารก าหนดวธิกีารสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน อยา่งมหีลกัเกณฑ ์และโปรง่ใส 

5.5 ด าเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

6.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มกีารประชุมอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่
น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการจงึจะครบองคป์ระชุม 

6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในทีป่ระชุม 

6.4 การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุม
ออกเสยีงเพิม่อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

7. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7.1 ควรประเมนิผลการปฏบิตัิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนั
พจิารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรก าหนดบรรทดัฐานที่จะใช้
เปรยีบเทยีบกบัผลปฏบิตังิานอยา่งมหีลกัเกณฑ ์

7.2 การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการควรประเมนิทัง้คณะ และรายบุคคล รวมทัง้
เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมนิในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 
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8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

8.1 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่มกีารประชุมต่อ
คณะกรรมการในเดอืนถดัไป 

8.2 รายงานต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 

9. ภาคผนวก 

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 (แบบฟอรม์ทีแ่นบ) 
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