
 
 
 
 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน  
และก ากับดูแลกิจการ 

 
 

บริษัท จีเอฟพีท ีจ ากัด (มหาชน) 
 
 

(ไดร้บัอนมุติัจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่28 ม.ค. 2564) 
  



หน้า 1 / 4 
 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ (Nomination, 
Remuneration and Governance Committee: NRGC) เพื่อสง่เสริมหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย รวมทัง้สรรหา 
คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี รวมถึงสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน
ของกลุม่บริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสง่เสริมการเติบโต
อยา่งยัง่ยืนของกลุม่บริษัทฯ 
 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ  
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ านวนไม่น้อย

กวา่ 5 ทา่น และอยา่งน้อย 3 ทา่น ต้องเป็นกรรมการอิสระ 
3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และก ากบัดแูลกิจการ 
4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัท จ านวน       

1 คน ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ที่พ้นต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท อีกได้ 

2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการ
ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหนง่ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการ
ครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 

3) กรณีที่ต าแหนง่กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือก
กรรมการที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการ โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ใน
ต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 
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4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ด้านการสรรหา 

1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกบัความจ าเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษัทฯ 
2) ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคดัเลือกให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุ

ยอ่ย กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัท เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขอ
อนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายช่ือและประวัติของผู้ ที่จะเสนอช่ือเป็นกรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัท ในกรณีที่มีต าแหน่งว่างลง เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ ตามหลกัเกณฑ์การสรรหาประกอบกบัการใช้เคร่ืองมือ
ช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ร่วมกับการใช้
ฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ บน
เว็บไซต์ ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) , ท าเนียบกรรมการ-กรรมการ
อาชีพในท าเนียบ IOD (IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
เป็นต้น หากมีการเสนอรายช่ือเดิม ในกรณีที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง จะมีการค านึงถึงผลการปฎิบตัิงานของ
ต าแหนง่นัน้ๆ 

4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
5) ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
6) จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่ เหมาะสม ส าหรับต าแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้มีอ านาจในการจดัการ และผู้บริหารระดบัสงู เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

7) ก าหนดหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

8) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ าทกุปี และ
รายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

9) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ด้วย
ตนเอง เป็นประจ าทกุปี และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

10) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

1) ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน โปร่งใส และน าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี  

2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่

เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ 

3) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนและเปิดเผยคา่ตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ และ จดัท ารายงานการ

ก าหนดคา่ตอบแทน ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

4) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการพิจารณาคา่ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านการก ากับดูแลกิจการ 

1) ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
2) ก ากบัดแูล ให้ค าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ และคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ 

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 
4) เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
5) จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์เร่ืองนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิที่ดีให้พนกังานในองค์กรทราบ 
6) จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี 

ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ 

1) จดัท าคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2) ก ากบัดแูล ให้ค าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3) ทบทวน และปรับปรุงคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 

4) เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

5) รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชีแ้จงข้อซกัถาม

และตีความ ในกรณีที่มีข้อสงสยั 

6) ดแูลการสร้างจิตส านกึและการอบรมพนกังาน ให้มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้พนกังานทกุ

คนยดึถือและปฏิบตัิ 

7) รายงานเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการ

พิจารณา ในกรณีที่มีเร่ืองส าคญั ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั รวมทัง้ให้ความเห็นในแนวปฏิบตัิและ

ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
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5. การประชุม 

1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ จะต้องให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
และมีอ านาจในการเรียกประชมุเพิ่มได้ตามความจ าเป็น  

2) ให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ คนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

3) วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจดัสง่ให้แก่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการ ลว่งหน้าก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่น 
หรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ได้  

4) ในการประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ต้องมีกรรมการร่วมประชมุไมน้่อย
กวา่กึ่งหนึง่ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

5) มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ จะถือเสียงข้างมากของกรรมการท่ี
ร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด ทัง้นี ้กรรมการที่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดจะต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาหรือลงมติ เว้นแต่
เป็นการพิจารณาด้านคา่ตอบแทนที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรฉบบันี ้

 
6. การรายงาน 

1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ตอ่คณะกรรมการบริษัทหลงัจากที่มีการประชมุ 

2) จัดท ารายงานการท าหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ในรอบ 1 ปีที่
ผา่นมาตอ่ผู้ ถือหุ้น เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) จ านวนครัง้ในการประชมุ 
(2) จ านวนครัง้ที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ แตล่ะคนเข้าร่วมประชมุ 
(3) ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดไว้ 

 
7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ จะทบทวนกฎบตัรนีท้กุปี และจะเสนอแนะการแก้ไข
เปลีย่นแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 


