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องคป์ระกอบ 
1. สมาชกิของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัทและ

อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกรรมการทัง้ชุด จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ตามคุณสมบัติที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านักงาน ก.ล.ต.) ก าหนด 

2. ประธานกรรมการสรรและพจิารณาค่าตอบแทนจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระหรอืกรรมการทีม่ใิชผู่บ้รหิารเท่านัน้ 
3. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงวาระการด ารงต าแหน่งของ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. สมาชกิของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมวีาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี โดยทีก่รรมการทีค่รบ

ก าหนดตามวาระสามารถไดร้บัเลอืกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งได ้
2. สมาชกิของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีป่ระสงคจ์ะลาออกในระหว่างการด ารงต าแหน่งจะตอ้ง

ส่งหนังสอืลาออกล่วงหน้าถงึประธานกรรมการบรษิทั โดยทีบุ่คคลผูซ้ึง่จะไดร้บัการพจิารณาคดัเลอืกใหเ้ขา้มา
ทดแทนต าแหน่งทีว่่างอยู่ จะตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัเท่านัน้ 

3. ในกรณีทีส่มาชกิของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทุกท่านครบก าหนดตามวาระ โดยทีไ่ม่ไดเ้ป็น
เพราะการขาดคุณสมบตัหิรอืมขีอ้ตอ้งหา้มตามกฎหมายก าหนด  ใหส้มาชกิของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัคงด ารงอยู่ในต าแหน่งจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้กรรมการชุดใหม ่

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
1. พจิารณาโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัและน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ
2. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหากรรมการ 
3. สรรหาผูท้ีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

อนุมตั ิ
4. พจิารณาและอนุมตัแิต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู 2 ล าดบัลงมานับจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
5. พจิารณาความเหมาะสมของโครงสรา้ง จ านวน รปูแบบ และหลกัเกณฑค์่าตอบแทนทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและทีม่ใิชต่วั

เงนิของประธานกรรมการบรษิทั กรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

6. พจิารณาและอนุมตัโิครงสรา้งค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู 2 ล าดบัลงมานับจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
7. พจิารณาหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู 2 ล าดบัลงมานับจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
8. พจิารณาผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ก่อนน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรษิทั นอกจากนี้ ยงัรวมถงึการพจิารณาอนุมตัผิลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงู 2 ล าดบั
ลงมานับจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ตามขอ้เสนอของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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9. น าเสนอผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั กรรมการชดุย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

10. ก าหนดแผนการสบืทอดต าแหน่งส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูคนส าคญั โดยหมายรวมถงึบุคคลในต าแหน่งส าคญัทีอ่าจ
มใิช่ผูบ้รหิารดว้ย  จากนัน้น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

11. รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้ และน าเสนอผลการปฏบิตังิานดงักล่าวต่อผูถ้อืหุน้ผ่านรายงานประจ าปี 

12. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
13. ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะตอ้งเขา้ร่วมการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีและ

เตรยีมพรอ้มส าหรบัการตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

14. ด าเนินการใดๆ กต็ามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั  รวมถงึกจิการอื่นๆ ตามทีก่ฎหมายและระเบยีบปฏบิตัโิดยภาครฐัจะพงึก าหนด 

การประชมุ 

1. นอกจากจะการก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะตอ้งด าเนินการ
ตามขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัติามซึง่กฎหมายก าหนด 

2. ใหม้กีารจดัประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะตอ้งเรยีกการ
ประชุมตามทีก่รรมการท่านอื่นรอ้งขอใหม้กีารจดัประชมุขึน้ 

3. วาระการประชมุและเอกสารประกอบการพจิารณาจะตอ้งถูกน าส่งใหก้รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทุก
ท่าน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ก่อนวนัประชุม หรอืตามทีจ่ะตกลงกนัในภายหลงั 

4. บรษิทัฯ มหีน้าทีท่ าใหม้ัน่ใจว่าคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอและทนัต่อ
เวลา เพื่อสนับสนุนการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งมี
ความครบถว้นและน่าเชื่อถอื ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอาจรอ้งขอขอ้มลูประกอบการ
พจิารณาเพิม่เตมิได ้ และคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึกรรมการแต่ละท่าน จะตอ้งสามารถเขา้ถงึฝ่ายจดัการได้
อย่างอสิระ 

5. ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทั หรอืบุคคลอื่นทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

6. รายงานการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะตอ้งถูกจดัท าภายในระยะเวลาอนัเหมาะสม
และจะตอ้งมกีารบนัทกึรายละเอยีดไวอ้ย่างเพยีงพอ โดยครอบคลุมถงึเรื่องทีม่กีารพจิารณาและมตขิองทีป่ระชุม 
ประเดน็หรอืขอ้กงัวลทีถู่กน ามาพจิารณา และความคดิเหน็ของทีป่ระชมุ  ร่างรายงานการประชมุและรายงานการ
ประชุมฉบบัสมบูรณ์จะตอ้งถูกน าส่งใหก้บัสมาชกิของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทุกท่านเพื่อ
พจิารณาและเกบ็รกัษาไว ้  
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การก ากบัดแูลและการทบทวน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะตอ้งมกีารทบทวนขอ้ก าหนดและรายละเอยีดของกฎบตัร
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกปี  หากมกีารแกไ้ข จะตอ้งน าเสนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

อ านาจหน้าท่ี 
1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทัใหด้ าเนินการตามหน้าที่

และความรบัผดิชอบตามซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบตัรฉบบันี้ โดยสามารถสอบถามและเข้าถึงขอ้มูลที่ต้องการได้จาก
พนักงานบริษัท ทุกคน  ทัง้นี้  พนักงานมีหน้าที่ต้องให้การสนับสนุนสิ่งที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนรอ้งขอ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัทให้สามารถแต่งตัง้ที่
ปรกึษาอิสระภายนอกเพื่อเขา้มาช่วยสนับสนุนการปฏิบตัิงานได้ โดยบรษิัทฯ เป็นผู้รบัผดิชอบภาระค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้ ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมจีะตอ้งเป็นผูก้ าหนดหลกัเกณฑ ์คดัเลอืก แต่งตัง้ และ
ก าหนดเงือ่นไขในการว่าจา้งทีป่รกึษาอสิระภายนอกดงักล่าว

 (นายเกลด็ชยั เบญจอาธรศริกิุล) 

ประธานคณะกรรมการบรษิทั 

  บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 


