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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน  

1. วัตถุประสงคของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท ซ่ึงตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนแตงต้ังข้ึน เพ่ือแบงเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการคัดเลือกผูที่

มีความเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยตาง ๆ และสงเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี รวมถึง การกําหนดหลักเกณฑ และกระบวนการในการสรรหา การพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดยอย โดยมุงเนนถึงความเปนธรรม เหมาะสม และโปรงใส เพื่อสรางความมั่นใจและความนาเช่ือถือตอผูมี

สวนไดเสีย กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อใหคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทนมีความเขาใจบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง โดยใชกฎบัตรนี้เพ่ือเปนกรอบ

และแนวทางในการปฏิบัติหนาที่  

 

2. องคประกอบ การแตงต้ัง และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2.1 องคประกอบและการแตงตั้ง 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดรับการแตง ต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท 

ประกอบดวย กรรมการบริษัท และผูบริหารอยางนอยสาม (3) ทาน โดยกรรมการมากกวาก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะตองเปนกรรมการอิสระ  

2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ 

3. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการเพิ่มเติมจํานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพื่อ

ประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค หรือเพ่ือทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนที่พนจากตําแหนงได  

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนสามารถแตงตั้งเจาหนาท่ีของบริษัทหนึ่ง (1) คนทํา

หนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

 

2.2 วาระการดํารงตําแหนง 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสาม (3) ป โดย

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่พนตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัทอีกได 

2. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสรระหาและพิจารณาคาตอบแทน 

(4) คณะกรรมการบริษัทมมีติใหพนจากตําแหนง 
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กรณีตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวางลงจากเหตุขางตน หรือมีเหตุที่ไม

สามารถดํารงตําแหนงไดจนครบวาระ ซึ่งมีผลใหจํานวนกรรมการไมครบตามองคประกอบ ให

คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเปน กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน เพื่อใหคณะกรรมการชุดดังกลาวมีจํานวนครบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนด

ไวในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยูในตําแหนงได

เพียงวาระท่ียังคงเหลืออยูของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่ตนเขามาแทน ท้ังนี้ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอประธาน

คณะกรรมการบริษัท 

 

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม

กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืน

ใดที่เก่ียวของ 

2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ และมีประสบการณ

เหมาะสม มีความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอใน

การปฏิบัติงาน 

3. มีความเปนกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และมีความเปนอิสระตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 

4. ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

4.1 บทบาทหนาที่ดานการสรรหา 

(1) พิจารณากําหนดและทบทวนโครงสราง องคประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหารใหเหมาะสมสอดคลองกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพ่ือ

เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(2) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ นโยบายและกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือ

ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และผูบริหารสูงสุด รวมท้ังคัดเลือกบุคคลตาม

กระบวนการสรรหาที่ไดกําหนดไวและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท 

(3) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนง เลขานุการบริษัท และเสนอ

ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติในกรณีท่ีตําแหนงดังกลาววางลง 

(4) พิจารณากําหนดและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession plan) ของผูบริหารสูงสุดของ

บริษัท รวมท้ัง กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาผูสืบทอดตําแหนง และเสนอความเห็นตอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(5) กํากับดูแลใหบริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศ (Orientation) และสื่อสารขอมูลเก่ียวกับบริษัทที่เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีใหแกกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังใหม 
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(6) สนับสนุนใหบริษัทเปดโอกาสใหผู ถือหุนรายยอยเสนอรายช่ือบุคคลเขารับการสรรหาเปน

กรรมการบริษัท 
 

4.2 บทบาทหนาที่ดานการพิจารณาคาตอบแทน 

(1) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ นโยบาย และแนวทางในการพิจารณาคาตอบแทน รวมถึงผลประโยชน

อ่ืนๆ ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูงที่ เปนธรรม 

สมเหตุสมผล เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน

แลวแตกรณ ี

(2) พิจารณาคาตอบแทนที่จําเปนและเหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงนิของคณะกรรมการบริษัท 

โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทใน

ธุรกิจที่คลายคลึงกัน เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(3) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด

ยอย และประธานเจาหนาท่ีบริหารของบรษิัท 

(4) พิจารณาหลักเกณฑการวัดผลการดําเนินงานของบริษัท หรือ ตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมเพ่ือใชในการ

พิจารณาปรับอัตราคาตอบแทนและการจายเงินรางวัลประจําป (โบนัส/บําเหน็จ) ใหกับพนักงาน

และผูบริหารของบริษัท โดยพิจารณาจากงบประมาณประจําป เปาหมายการดําเนินงานของบริษัท 

รวมท้ัง สภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม และนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

4.3 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนประจํา

ทุกป  และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

4.4 ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจัดใหมีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอยางนอยปละ

สอง (2) ครั้ง โดยองคประชุม ประกอบดวยกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไมนอยกวาก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงถือวาครบองคประชุม 

2. กรรมการทุกทานควรเขารวมประชุมทุกครั้ง ยกเวนมีเหตุจําเปนไมอาจเขารวมประชุม ควรแจงใหประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทราบลวงหนา 

3. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไมอยูในท่ีประชุม หรือ ไมสามารถปฏิบัติงาน

ไดใหกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่มาประชุม เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบคน

หน่ึงเปนประธานท่ีประชุมแทน 
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4. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ใหเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ใหแกกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนการประชุม เพ่ือให

คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม หรือเรียกขอมูลประกอบการพิจารณา

เพ่ิมเติม เวนแตในกรณีจําเปนหรือเรงดวน จะแจงนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นได  

5. การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กระทําไดโดยถือเสียงขางมาก ท้ังนี้กรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทนที่มีสวนไดเสียใด ๆ ในเร่ืองที่พิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความ

คิดเห็นและไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น 

6. การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากัน

ในระเบียบวาระ ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเปนเสียงช้ีขาด 

7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนสามารถเชิญผูบริหารของบริษัท หรือผูที่เก่ียวของเขารวม

ประชมุ เพ่ือนําเสนอขอมูลหรือช้ีแจงขอเท็จจริงตาง ๆ ใหแกที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนทราบได 

8. ใหเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม

ภายในสิบสี่ (14) วัน รวมถึงจัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนและติดตาม

ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ 

และประสานงานกับผูที่เก่ียวของ 

 

6. การรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะตองรายงานการปฏิบัติหนาท่ีตอคณะกรรมการบริษัท และ

รายงานการทําหนาที่ในรอบปท่ีผานมาตอผู ถือหุน โดยจัดทํารายงานและเปดเผยขอมูลตามขอบังคับของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งเปดเผย

รายละเอียดดังนี ้

1 จํานวนคร้ังที่ประชุม 

2 จํานวนคร้ังที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแตละคนเขารวมประชุม 

3 ผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรท่ีกําหนดไว 

  

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละหนึ่ง (1) ครั้ง และ

รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งน้ีเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานใหมี ประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 

 



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ( มหาชน ) (“บริษัทฯ”) 
 

 
บรษิัท  บูรพา  เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด  (มหาชน)                                                            5 
 

 

  กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

8/2564  มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป  

 

 

 

         

               ดร.พงศศักติฐ เสมสันต  

                 ประธานกรรมการ 

 


