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GJS 
Quality Steel by Quality People 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ 
และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
นอกจากน้ี จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัท รวมทั้งการท าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการท าหน้าที่อื่นในฐานะ
กรรมการสรรหา ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทก าหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท 
ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท เพื่อท าหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนและด าเนินการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท หรือต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายก าหนด 

2. องค์ประกอบ การแต่งต้ัง และคุณสมบัติ 

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งต้ัง 

1) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็น
กรรมการอิสระ และก าหนดให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ 

2) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อท าหน้าที่กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่พ้นต าแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทได้อีก 

2.2   คุณสมบัติ 

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติ
หน้าท่ีให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ 

2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง 
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3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ด ารงต าแหน่งตาม
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

4. การพ้นจากต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

4.1 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระ 

4.2 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4.3 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

4.4 ตาย 

4.5 ลาออก 

5. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

5.2 พิจารณาและสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
พิจารณาจากบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี 

5.3 ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี 

5.4 ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในแต่ละปี 

5.5 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่า
คณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท 

5.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

6. การประชุม 

6.1 จ านวนคร้ังการประชุม 

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและอาจจัด
ให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการเห็นสมควร 

2) ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการ เป็น
กรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หรือ ประธาน
กรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจ าเป็นท่ีต้องหารือร่วมกัน 
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6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม 
และให้ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นประธานในท่ีประชุม 

2) ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในท่ีประชุม 

6.3 การลงคะแนนเสียง 

1) มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ช้ีขาด 

2) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทท้ังคณะ 

6.4 การรายงานการประชุม 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
และรายงานการท าหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปี  

7. รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานผลการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผลการ
ประชุม หรือรายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ถัดไป 

7.2 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจ าปีและ
แบบแสดงข้อมูลประจ าปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย
เปิดเผยรายละเอียดดังนี้ 

1) จ านวนครั้งในการประชุม 

2) จ านวนครั้งท่ีกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม 

3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ก าหนดไว้ 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และ
รายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุ ให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
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9. ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 
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