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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ( มหาชน ) (“บริษัทฯ”)
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. วัตถุประสงค คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษั ท แต งตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาคา ตอบแทนขึ้ น เพื่ อ ส ง เสริ ม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อชวยกรรมการบริษัทในการกําหนดหลักเกณฑและ กระบวนการ
ในการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก
และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และกําหนด คาตอบแทนสําหรับกรรมการ
บริษัทโดยมุงเนนถึงความเปนธรรม เหมาะสม และโปรงใส เพื่อสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือตอ
ผูมีสวนไดเสีย
2. องคประกอบ และวาระการดํารงตําแหนง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คาตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนได รับ การแต งตั้ ง โดยคณะกรรมการบริ ษั ท
ประกอบดวยคณะกรรมการและผูบริหารอยางนอยสาม (3) ทานโดยกรรมการมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองเปนกรรมการอิสระ
2. กรรมการอิสระ ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสาม (3) ป โดย
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา ตอบแทนที่พนตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทอีกได
4. กรณีทตี่ ําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระขอ (2.3) ไดแก
1. ตาย
2. ลาออก
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง
4. การพนสภาพเปนกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอนใหคณะกรรมการ
บริษัท แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบ เพื่อให
คณะกรรมการชุดดังกลาวมีจํานวนครบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไวในกฎบัตรนี้
โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงวาระ ที่
ยังคงเหลืออยู ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่ตนเขามาแทน
5. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการเพิ่มเติมจํานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพื่อ
ประโยชนในการดํา เนิน การตามวั ตถุป ระสงค หรือ เพื่ อ ทดแทน กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทนที่พนจากตําแหนงตามขอ (1) หรือ (2) หรือ (3) ได โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเขาเปน
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กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทดแทนกรรมการทานเดิมจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
วาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งตนแทนเทานั้น
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนสามารถแตงตั้งเจาหนาที่ของบริษัทฯหนึ่ง (1) ทานทํา
หนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. ดานการสรรหา
1. พิจารณากําหนดและทบทวนโครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย อ ย และผู บ ริห ารให เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ การประกอบ ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ และกระบวนการสรรหาบุ ค คลที่ มี คุณ สมบั ติ เหมาะสม เพื่อ ดํ า รง
ตําแหนงกรรมการ และผูบริหารตั้งแตระดับ กรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป รวมทั้ง คัดเลือก
บุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดกํา หนดไวและเสนอ ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาเมื่อตําแหนงดัง กลาวว างลง ซึ่ง อาจจะตองเสนอที่ ประชุม ผูถือหุนพิ จ ารณา
อนุมัติ โดยใหดําเนินการดังนี้
2.1 พิจารณารายชื่อกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ และรายชื่อ บุคคล ที่ไดรับ
การเสนอชื่อใหเขา รับการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนง กรรมการของบริษัท ทั้งจากการ
เสนอของกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯ โดยเฉพาะผูถือหุนรายยอย (ถามี
2.2 พิจารณาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการของ บริษัทฯ จะตองไมมี
คุณสมบัติและลักษณะตองหามตามที่กฎหมาย กําหนด รวมทั้งขอกําหนดและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของสํานักงาน ก.ล.ต.
2.3 พิจารณาบุคคลที่ไดรับ การเสนอชื่อใหดํา รงตํา แหนงกรรมการของ บริษัทฯ จะตองมี
ความรู ทักษะ ประสบการณ ความสามารถ เฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ มี
ภาวะผูนาํ วิสัยทัศนกวางไกล อุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ ดวยความ
เปนธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกลาหาญ ในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการ
ทํางานที่ดีไมดางพรอย และมีจริยธรรมที่ดีงาม
2.4 พิจารณาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการของ บริษัทฯ จะตองไม
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปน การแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม
วาจะทําเพื่อประโยชนสวนตน หรือผูอื่นก็ตาม
2.5 การสรรหากรรมการ สามารถใชบริษัทที่ปรึกษา หรือใชฐานขอมูล กรรมการในการสรร
หากรรมการใหมได
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3. พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํา รงตําแหนง เลขานุการบริ ษัท
และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา อนุมัติ ในกรณีที่ตําแหนงดังกลาว
วางลง
4. พิจ ารณากํา หนดแผนสืบ ทอดงานของกรรมการและกรรมการผูจั ด การ รวมทั้ ง กํา หนด
หลักเกณฑการพิจารณาผูสืบทอด และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหดําเนินการเกี่ยวกับ การสรรหา
กรรมการและผูบริหารของบริษัท
ทั้ ง นี้ ในการเสนอชื่อ กรรมการ ผู บ ริ ห ารตั้ง แต ร ะดั บ กรรมการผู จัด การใหญ ขึ้ น ไป และ
เลขานุการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาถึงประสบการณ
อย า งน อ ยด า นหนึ่ ง ด า นใดที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ คณะกรรมการบริ ษั ท เช น การขาย การเงิ น
บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ เปน ตน ตลอดจน
พิ จ ารณาถึ งความสามารถที่ จะช วยให การดํ า เนิน การของคณะกรรมการบริ ษั ทเป น ไปอย า ง
รอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดําเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีเหตุมีผล ความสามารถ
ในการคิดอย างมีก ลยุทธ แสดงใหเ ห็ นถึง ความมีป ระสบการณ ในการเปน ผู นํ า รวมทั้งความ
ชํานาญในวิชาชีพในระดับสูง และความซื่อสัตย ตลอดจนมีคุณสมบัติสวนบุคคลอื่นที่เหมาะสม
6. เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปของบริษัทฯ
7. ทบทวนและสรุปผลการจัดทํา แผนการสืบทอดตําแหนงและความตอเนื่องในการบริ หารที่
เหมาะสม สําหรับตําแหนงผูบริหารระดับสูง เปนประจําทุกปและรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ
2. ดานการพิจารณาคาตอบแทน
1. พิ จ ารณากํ า หนดรู ป แบบและหลั ก เกณฑ ก ารจ า ยผลตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ อยางเปนธรรมและเหมาะสม ดังนี้
1.1 พิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับ บริษั ท อื่นที่ดําเนินธุรกิจ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
1.2 พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ(Accountability
and Responsibility) รวมถึ ง ประโยชน ที่ ค าดว า จะได รั บ จากกรรมการแต ล ะคน
กรรมการที่ ได รับ มอบหมายหน า ที่ เ พิ่ มขึ้ น ควรได รับ ค า ตอบแทน ที่ เป น ธรรม และ
เหมาะสม
1.3 พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแต ละป
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1.4 พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง ของคณะกรรมการบริษัท
(Self Assessment of the Board of Directors’ Performance) ในแตละป รวมทั้งมี
การทบทวน และเสนอแนะ วิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติ งาน และรายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําขอมูลมา พิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทตอไป
1.5 พิ จ ารณาทบทวนรูป แบบ และหลัก เกณฑก ารจายผลตอบแทน ทุก ประเภททุ ก ป ทั้ ง
จํานวนเงินสดและสัดสวนการจาย ผลตอบแทนใหมีความเหมาะสมไดแกผลตอบแทน
ประจําเดือน (เชน คาเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายป (เช น เงินบํา เหน็จ) ที่จาย
ใหกับคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ แลวเสนอความเห็นต อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอให ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณากําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนของพนักงาน บริษัทฯ อยางเปน
ธรรมและเหมาะสม ดังตอไปนี้
2.1 พิจารณากําหนดหลักเกณฑการวัดผลการดําเนินงานของบริษัท หรือ ตัวชี้วัดที่เหมาะสม
เพื่อใชในการพิจารณา ปรับอัตราเงินเดือนและการจายเงินรางวัลประจําป (บําเหน็จ)
ใหกับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณประจําป และเปาหมายการ
ดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง สภาวะตลาดและเศรฐกิ จ แล ว เสนอความเห็ น ต อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.2 พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดโครงสราง การจายเงินเดือน เงิน
รางวัลประจําป (บําเหน็จ)และอัตราการปรับ ขึ้นเงินเดือนประจําปของผูบริหารตั้งแต
ระดับกรรมการผูจัดการ ใหญขึ้นไป และเสนอความเห็น ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติตอไป
2.3 พิจารณาเสนอแนะโครงสรางเงินเดือน ผลประโยชน และ สวัสดิการอื่น ๆ ของพนักงาน
บริษัทฯ ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใช ตัวเงิน
3. พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม ใหแกกรรมการและพนักงานของ บริษัทฯ โดย
ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาเสนอ เงื่อนไขตา ง ๆ จูงใจให
กรรมการและพนักงานปฏิบัติหนาที่ใหเกิดการสราง มูลคาเพิ่มใหผูถือหุนในระยะยาว และ
สามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพได อยางแทจริง แตในขณะเดียวกัน ตองไมสูงเกินไปและ
เปนธรรมตอผูถือหุนดวย หากมีกรรมการหรือพนักงานรายใดจะไดรับการจัดสรรหลักทรัพย
เกินกวารอยละหา (5) ของจํานวนหลักทรัพยทั้งหมดที่จะจัดสรรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนจะตองพิจารณาความเหมาะสม และใหความเห็นชอบตามขอกําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต.
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4.
5.
6.

7.

อยางไรก็ตามตองไมมีกรรมการสรรหาและ พิจารณาคาตอบแทนไดรับการจัดสรรหลักทรัพย
เกินกวารอยละหา (5)ดวยถึงจะมีสิทธิในการใหความเห็นชอบ
มีอํานาจเชิญผูบริหารของบริษัทฯ และหรือผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมหรือ ชี้แจงในเรื่องตาง
ๆ ที่เกี่ยวของไดทุกกรณี
ปฏิ บัติการอื่นใดตามที่ค ณะกรรมการบริษั ท ไดมอบหมายใหดํา เนินการ อันเกี่ยวกั บ การ
พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ
เปดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนและเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ
รวมทั้ง จั ดทํ ารายงานการกํา หนดคา ตอบแทน โดยอยา งน อยตองมีรายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ
เปาหมายการดําเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ
เสนอแนะคาตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหความเห็นชอบกอนเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. อื่น ๆ
1. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงกฎบัตรและเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริ ษัท และ
รายงานผลการดํ า เนิ น งานต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมทั้งพิจารณาทบทวนและปรับ ปรุ งกฎ
บัตรและเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. การประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จัดใหมีหรือเรียกประชุมตามที่เห็น สมควร
อยางนอยปละสอง (2) ครั้ง และมีอํานาจในการเรียกประชุมเพิ่มไดตามความจําเปน โดยองค
ประชุม ประกอบดว ยกรรมการสรรหาและพิจารณาค าตอบแทนไมนอยกว า กึ่ งหนึ่งของ
จํานวน กรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุกทานควรเขารวมประชุมทุกครั้ง ยกเวนมีเหตุจําเปนไมอาจเขารวมประชุม ควร
แจงใหประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทราบลวงหนา
3. กําหนดใหประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนประธานในที่ประชุม หาก
กรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไมอยูในที่ประชุม หรือ ไมสามารถ
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

ปฏิบัติงานไดใหกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่มาประชุม เลือกกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กระทําไดโดยถือเสียงขางมาก ทั้งนี้
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่มีสวนไดเสียใด ๆในเรื่องที่พิจารณา จะตองไม
เขารวมในการแสดงความคิดเห็น และไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
การจั ด ส ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให แ ก กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน
ใหจัดสง ลวงหนากอนการประชุม เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มี
เวลาในการพิจารณาเรื่องตาง ๆหรือเรียกขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือ
ตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เวนแตใน
กรณีจําเปนหรือเรงดวน จะแจงนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นได
โดยใหเลขานุการบริษัทเปนผูบันทึกรายงานการประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะใหเลขานุการสงหนังสือเชิญประชุม
พรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดสงเอกสาร
ประกอบวาระการประชุ ม ทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ล ว งหน า เจ็ ด (7) วั น เพื่ อ ให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม และมีการจดบันทึก
การประชุมเปนลายลักษณอักษร ซึ่งมีระบบการจัดเก็บอย างดี สืบคน งายและไม สามารถ
แกไขขอมูลโดยไมผานที่ประชุมได โดยพรอมใหคณะกรรมการ หรือผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
และจัดทํารายงานการประชุม ภายในสิบ สี่ (14) วัน จัดเก็บ รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมสนับสนุนติดตามใหคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาคาตอบแทน
สามารถปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ รวมทั้งประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
ตอไป
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนสามารถเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุม เพื่อ
ชี้แจงขอเท็จจริงตาง ๆใหแกที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คาตอบแทนทราบ
ได
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะตองมีกรรมการเขารวมประชุม
อยางนอยกึ่งหนึ่ง จึงถือวาครบองคประชุม
การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะกระทําโดยถือตามเสียงขาง
มาก
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5. การรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะตองรายงานการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัท
และ รายงานการทําหนาที่ในรอบปที่ผานมาตอผูถือหุน โดยเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ
56-1)และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดย ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ทั้งนี้ในรายงานตองระบุขอมูลดังนี้
1 จํานวนครั้งที่ประชุม
2 จํานวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแตละคนเขารวมประชุม
3 ผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรที่กําหนดไว
6. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละหนึ่ง (1) ครั้ง
และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานใหมี ประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 4/2562 มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป

ดร.พงศศักติฐ เสมสันต
ประธานกรรมการ
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