
 
 
 
 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

 
 

   
   

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน : บมจ. แสนสริ ิ                                                                  หน้า 1 / 4 
 

1. ภารกิจ 
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เพื่อกําหนดนโยบาย 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อสรา้งความ
มัน่ใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียถึงตัวบุคคลที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งว่ามีคุณสมบัติและศักยภาพ
เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของบรษิทัตามหลกัของบรรษทัภบิาลทีด่ ี รวมถงึกําหนดรปูแบบและหลกัเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนทีม่คีวามเหมาะสม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบรษิทัและเป็นการตอบแทนบุคคลทีช่่วยให้
งานของบรษิทัประสบผลสาํเรจ็ 
 

2. องคป์ระกอบและคณุสมบตัิ 
คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย 
กรรมการของบรษิัท จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะต้องมกีรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้หมด และใหค้ณะกรรมการบรษิทั เป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
3.1  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเพื่อใหก้ารทํางาน

ของคณะกรรมการมคีวามต่อเนื่อง กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งพน้จากตําแหน่งตาม
วาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหมอ่กีได ้

 
3.2 นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน จะพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 
(1) พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิทั 
(2) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตาํแหน่ง 
(3) ลาออก 
(4) ตาย 

 
 3.3 ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออก

ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ข้างต้น เพื่อให้
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มจีํานวนครบถ้วนตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎบตัรนี้ โดยบุคคลที่
เขา้เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน แทน อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของ
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ซึง่ตนแทน 
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4. หน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรบัผิดชอบตามที่ได้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั ในการดาํเนินการต่างๆ ดงันี้ 
4.1 การสรรหา 
4.1.1 กําหนดโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั ในเรื่องของคุณสมบตัขิองกรรมการแต่ละ

คนในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านให้เหมาะสมกบัธุรกจิและการมวีสิยัทศัน์แก่
ธุรกิจในระยะยาว รวมถึงมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เช่น 
สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น ตลอดจนการทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปัจจุบนัว่ามีความ
เหมาะสมกบัความจาํเป็นเชงิกลยทุธข์องบรษิทัหรอืไม ่และเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุง  

 
4.1.2 พจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมาเป็นกรรมการอสิระ โดยความเป็นอสิระอย่างน้อยตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีส่าํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 
 
4.1.3 กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 

ประธานอาํนวยการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู 
 
4.1.4 สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลที่สมควรให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ             

มีตําแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตัง้เพิ่ม รวมถึงกลัน่กรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็น
กรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดําหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่
หน่วยงานเหล่านี้จดัทาํขึน้ 

 
4.1.5 จดัทําแผนการพฒันากรรมการ เพื่อพฒันาความรูก้รรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ใหเ้ขา้ใจธุรกจิ

ของบรษิทั บทบาทหน้าทีข่องกรรมการ กฎเกณฑห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 
 
4.1.6 กําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดยอ่ย  

ประธานอํานวยการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร และผูบ้รหิารระดบัสูง 
เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

 
4.1.7 จัดทําแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่

ประธานอํานวยการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานผู้บรหิารฝ่ายปฏิบตัิการ และผู้บรหิารระดบัสูง
เกษยีณอายุหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้เพื่อใหก้ารบรหิารงานของบรษิทัสามารถดาํเนินไปไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง 

 
4.1.8  ดําเนินการอื่นใดที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เกี่ยวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการ

บรษิทัมอบหมาย 



 
 
 
 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

 
 

   
   

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน : บมจ. แสนสริ ิ                                                                  หน้า 3 / 4 
 

4.2 การกาํหนดคา่ตอบแทน 
 4.2.1 กําหนดนโยบาย รปูแบบและหลกัเกณฑใ์นการกําหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ กรรมการบรษิทัคณะกรรมการ

ชุดย่อย ประธานอํานวยการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานผู้บรหิารฝ่ายปฏบิตัิการ และผู้บรหิาร
ระดบัสูง ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์ทีใ่ชอยู่ในปัจจุบนั เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตั ิแลว้แต่กรณี 

 
 4.2.2 กําหนดค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคีวามเหมาะสม ทัง้ที่เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิเป็นรายบุคคล 

เพื่อเป็นการตอบแทนและเพื่อจูงใจบุคคลที่ช่วยให้งานของบรษิัทประสบผลสําเร็จ โดยให้พจิารณา
ความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรบัผดิชอบ และแนวปฏบิตัทิี่บรษิทัอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั              
ใชอ้ยู่ รวมถงึผลประกอบการของบรษิทัดว้ย เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและนําเสนอต่อ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตั ิ

 
 4.2.3 รายงานนโยบาย หลกัการและเหตุผลของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง             

ตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (56-1) และ
รายงานประจาํปีของบรษิทั 

 
 4.2.4 กาํหนดโบนสัและอตัราการขึน้เงนิเดอืนประจาํปี โดยพจิารณาจากผลประกอบการของบรษิทั 
 
 4.2.5 พจิารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่บรษิัทจะทําการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการและ

ผู้บรหิารระดบัสูง และ/หรอืบรษิัทย่อย ในจํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ
ทัง้หมดในแต่ละคราว ซึ่งรวมถงึการกําหนดรายชื่อ และจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่กรรมการและ
พนกังานทีไ่ดร้บัจดัสรรเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ดงักล่าวดว้ย ทัง้นี้ ภายใตข้อ้กฎหมาย ประกาศ และขอ้บงัคบั
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งดงักล่าวกาํหนดไว ้

 
 4.2.6 พจิารณาและกาํหนดโครงสรา้งเงนิเดอืน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบรษิทั 
 
 4.2.7 ดําเนินการอื่นใดที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เกี่ยวกบัการกําหนดค่าตอบแทนตามที่

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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5.    การประชุม 
5.1  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะต้องจดัให้มหีรอืเรยีกประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

ตามทีเ่หน็สมควร  
 
5.2  ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะต้องมกีรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน เขา้ร่วมในการประชุมแต่ละครัง้เป็นจํานวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้หมดที่มีอยู่ในตําแหน่งขณะนัน้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรอื ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้                   
ใหก้รรมการทีเ่ขา้รว่มประชุมในครัง้นัน้ เลอืกกรรมการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานในทีป่ระชุม 

 
5.3  มตทิีป่ระชุมของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะถอืตามเสยีงขา้งมากของกรรมการ

ที่มาประชุมครบองค์ประชุม ในกรณีที่เสยีงเท่ากนัให้ประธานที่ในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่อกีหนึ่งเสยีง 
เป็นเสยีงชีข้าด 

 
5.4  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาคา่ตอบแทน ตามทีเ่หน็สมควร 
 
5.5 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนที่มสี่วนได้ส่วนเสยีในเรื่องที่พจิารณาเรื่องใด มใิหอ้อกเสยีง

ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ๆ ยกเวน้กรณีการพจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ 
 

6. รายงาน 
6.1 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และรายงานผลการ

ดาํเนินงาน (ถา้ม)ี ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสมํ่าเสมอ  
 
6.2    คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ตอ้งนําเสนอขอ้มลูในการดาํเนินงานในปีทีผ่า่นมาไวใ้น    

   รายงานประจาํปีของบรษิทัดว้ย 

7. ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน สามารถขอรบัคําปรกึษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ตาม
ความเหมาะสมดว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษิทั  

 


