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บทน าบทน า  
 

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ไดต้ระหนักและเลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัของหลกักำร

ก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน และเพื่อสนบัสนุนกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร คณะกรรมกำรบรษิทัจงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยขึน้ 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำร

สรรหำ และคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน เมื่อวนัที ่28 พฤษภำคม 2552 ต่อมำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท

เมื่อวนัที ่26 กรกฎำคม 2554 ไดม้มีตอินุมตัใิหร้วมคณะกรรมกำรชุดย่อยทัง้ 2 ชุด เป็นคณะกรรมกำรชุดย่อยชุดเดยีว 

คอื คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และอนุมตักิฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน   

กฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (“กฎบตัรฯ”) นี้ ไดจ้ดัท ำขึน้เพื่อระบุถงึโครงสร้ำงของ

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ระเบยีบกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน หน้ำที่

และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ตลอดจนกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ เพื่อให้

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนสำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีใ่หบ้รรลุวตัถุประสงค์ของกำรจดัตัง้คณะกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดอ้ย่ำงเหมำะสม  

อนึ่ง กฎบัตรฯ นี้  ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2557 โดย

คณะกรรมกำรบริษัทได้ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงของบริษัทฯ ตลอดจนกำรส่งเสริม 

กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ อยู่เสมอ 

กฎบตัรฯ ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมินี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่22 มถุินำยน 2561 เป็นตน้ไป 
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โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาโครงสร้างของคณะกรรมการสรรหา  
และก าหนดค่และก าหนดค่าตอบแทนาตอบแทน  

 

1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยสมำชกิซึ่งเป็นกรรมกำรบรษิัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 

ท่ำน แต่ไม่เกิน 5 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้สมำชิกในคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน ทัง้นี้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะตอ้งประกอบดว้ยสมำชกิทีเ่ป็นกรรมกำรอสิระ

เป็นสว่นใหญ่ 

2. ให้มีกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 1 ท่ำน ท ำหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรบรษิัทหรอืสมำชกิคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้แต่งตัง้

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

3. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทนทีพ่น้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอกีได้ 

4. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

4.1. ครบก ำหนดตำมวำระ 

4.2. ลำออก 

4.3. ตำย 

4.4. พน้ หรอืออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัดว้ยเหตุทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบับรษิทั 

5. เมื่อกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบรษิัทอำจแต่งตัง้

กรรมกำรทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมเป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนแทนต ำแหน่งทีว่่ำงลง 

6. ให้มีเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำตอบแทน เพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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ระเบียบการประชุมคณะกรรมการสรรหาระเบียบการประชุมคณะกรรมการสรรหา  
และก าหนดค่าตอบแทนและก าหนดค่าตอบแทน  

 

1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะต้องจดัให้มกีำรประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทนอย่ำงน้อยปีบญัชลีะ 2 ครัง้ และเพิม่เตมิตำมควำมเหมำะสมและสมควร 

2. องค์ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบดว้ยจ ำนวนผูเ้ขำ้ประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่ง

ของสมำชกิในคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนทัง้หมด  

3. ในกรณีทีป่ระธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไมอ่ยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้

ใหก้รรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนทีม่ำประชุมเลอืกกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนคนหนึ่ง

เป็นประธำนในทีป่ระชุม 

4. กำรวนิิจฉัยชีข้ำดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่

อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 
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หน้าที ่หน้าทีแ่ละและความรบัผิดชอบความรบัผิดชอบ  
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ ดงันี้ 

1. พิจำรณำและให้ควำมเห็นในเรื่องโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท อันได้แก่ ขนำดและองค์ประกอบของ

คณะกรรมกำรบรษิทัทีค่วรจะเป็น เมื่อพจิำรณำตำมขนำดและกลยุทธท์ำงธุรกจิของบรษิทัฯ เปรยีบเทยีบกบัขนำด

และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทัในปัจจุบนั รวมทัง้พจิำรณำควำมเป็นอสิระของกรรมกำรอสิระแต่ละคน 

เพื่อปรบัเปลีย่นองคป์ระกอบคณะกรรมกำรบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศำสตรข์องบรษิทัฯ 

2.  ก ำหนดวธิแีละหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยพจิำรณำจำก 

-  คุณสมบตัขิองกรรมกำรทีเ่หมำะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเป็นไปตำม

โครงสรำ้ง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทัตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดไว ้ตลอดจน

ควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบรษิัท (Board Diversity) และคุณสมบตัิของกรรมกำรที่

จ ำเป็นและยงัขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบรษิทั (Board Skill Matrix) 

-  ควำมเหมำะสมของควำมรู ้ประสบกำรณ์ ควำมเชีย่วชำญ กำรอุทศิเวลำของกรรมกำร รวมถงึคุณสมบตัติำม

กฎหมำยหรอืขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนรำชกำร 

3.  สรรหำผูม้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัเกณฑค์ุณสมบตัทิีก่ ำหนดไว้ 

- ในกรณีทีก่รรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมเหน็ชอบและน ำเสนอ

ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้ 

-  ในกรณีที่มีกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจำกกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ) เพื่อให้

คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้กรรมกำรใหม่แทนต ำแหน่งกรรมกำรทีว่่ำงลง 

-  ในกรณีที่ต้องแต่งตัง้กรรมกำรใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกบัโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อให้

คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมเหน็ชอบและน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้ 

4.  พจิำรณำโครงสรำ้ง จ ำนวน รูปแบบ และหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวั

เงนิทีเ่หมำะสม ใหแ้ก่ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรบรษิทั และสมำชกิในคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยทบทวนควำม

เหมำะสมของหลกัเกณฑท์ีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนั พจิำรณำเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบรษิทัอื่นทีอ่ยู่

ในอุตสำหกรรมเดยีวกนักบับรษิทัฯ และบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีม่มีูลค่ำตลำด 

(Market Capitalization) ใกลเ้คยีงกบับรษิทัฯ เพื่อจูงใจและรกัษำไวซ้ึง่กรรมกำรทีม่คีุณประโยชน์กบับรษิทัฯ และ

น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อใหค้วำมเหน็ชอบและน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 
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5. สรรหำผูม้ำด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสูง (ต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ 

รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ และผูอ้ ำนวยกำรใหญ่) ทีม่คีุณสมบตัอิย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 

- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยหลักทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ กฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ 

- มคีุณสมบตัิที่เหมำะสมและสอดคล้องกบักลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ มวีิสยัทศัน์ในกำรบรหิำร

จดักำรองคก์รขนำดใหญ่ มภีำวะผูน้ ำ ควำมเหมำะสมของควำมรู ้ประสบกำรณ์ ควำมเชีย่วชำญ และสำมำรถ

อุทศิเวลำของตนในในกำรท ำงำนใหก้บับรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงเตม็ที่ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศในฐำนะผูบ้รหิำร

ระดบัสงูของบรษิทัฯ 

6.  พจิำรณำเกณฑ์ในกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ 

และน ำเสนอผลกำรประเมนิตำมเกณฑน์ัน้ ๆ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ ตลอดจนน ำเสนอ

โครงสร้ำง จ ำนวน และรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำร

ผู้อ ำนวยกำรใหญ่ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว ที่สอดคลอ้งกบัผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนเพื่อให้คณะกรรมกำร

บรษิทัพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป รวมถงึก ำหนดและก ำกบัดูแลใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนและระบบกลไกกำร

จ่ำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำง ๆ แก่พนักงำนทุกระดับตำมโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่

คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด 

7. พจิำรณำจดัท ำแผนกำรพฒันำกรรมกำรเพื่อพฒันำควำมรูก้รรมกำรปัจจุบนัและกรรมกำรเขำ้ใหม่  ใหเ้ขำ้ใจธุรกจิ

ของบรษิัทฯ บทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร และพฒันำกำรต่ำง ๆ ที่ส ำคญั รวมถึงพจิำรณำก ำหนดแนวทำงใน

กำรปฐมนิเทศกรรมกำรเข้ำใหม่ 

8.  พิจำรณำควำมเหมำะสมและเงื่อนไขต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้น ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ

หลกัทรพัย์อื่น ให้แก่กรรมกำรและพนักงำน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมกำรและพนักงำนปฏบิตัิหน้ำที่เพื่อให้เกดิ

กำรสรำ้งมูลค่ำเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในระยะยำว และเพื่อสำมำรถรกัษำบุคลำกรทีม่คีุณภำพไดอ้ย่ำงแทจ้รงิ ภำยใต้

เกณฑท์ีเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ 

9.  รำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่่อคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

10. ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี และรำยงำนผลกำรประเมนิ

ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

11. แต่งตัง้คณะท ำงำนเพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ตลอดจนแต่งตัง้ที่ปรกึษำอสิระทีม่คีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญ เพื่อใหค้ ำปรกึษำและใหค้ ำแนะน ำ ตลอดจนช่วยเหลอื

กำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

12. ปฏบิตักิำรอื่นใดในเรื่องที่เกีย่วขอ้งกบักำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 

และปฏบิตักิำรใด ๆ ตำมทีก่ ำหนดโดยกฎหมำยหรอืขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนรำชกำร 
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การสรรหากรรมการใหม่การสรรหากรรมการใหม่  
 

ในกรณีสรรหำกรรมกำรใหม่ของบรษิทัฯ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะท ำหน้ำทีส่รรหำบุคคล

เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมกำรบรษิัทพจิำรณำแต่งตัง้ หรอืเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุน้พจิำรณำแต่งตัง้ (แลว้แต่กรณี) 

โดยหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำรใหม่จะค ำนึงถงึโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบรษิทัซึง่จะประกอบดว้ยกรรมกำรใน

จ ำนวนทีเ่หมำะสมกบัขนำดและกลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำร 

(Board Diversity) ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีง เชือ้ชำต ิศำสนำ ถิน่ก ำเนิด และเพศ เป็นตน้ ควำมเหมำะสมของคุณสมบตั ิ

และทกัษะของกรรมกำรที่จ ำเป็นและยงัขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบรษิัท โดยกำรจดัท ำ Board Skill Matrix เพื่อก ำหนด

คุณสมบตัขิองกรรมกำรทีต่อ้งกำรสรรหำ 

1. มคีุณสมบตัถิูกต้องและไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยบรษิัทมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ี

ของบรษิัทฯ และในกรณีที่เป็นกำรสรรหำบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระของบรษิัทฯ บุคคลดงักล่ำว

ตอ้งมคีุณสมบตัติำมนิยำมกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ และกรณีกรรมกำรตรวจสอบ จะตอ้งมคีุณสมบตัเิพิม่เตมิ

เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

2. เป็นผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมเชีย่วชำญทีห่ลำกหลำยอนัเป็นประโยชน์

ต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

3. มคีวำมเป็นอสิระ ปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรด้วยควำมระมดัระวงั มคีวำมซื่อสตัย์ มสีุขภำพร่ำงกำยทีแ่ขง็แรงและ

จติใจทีส่มบรูณ์ สำมำรถทุ่มเทในกำรท ำงำนใหก้บับรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงเตม็ที ่ 

4. มปีระวตักิำรท ำงำนทีด่ ีไม่ประกอบกจิกำรหรอืเป็นหุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั หรอืเป็นหุน้สว่นไม่จ ำกดัควำม

รบัผดิในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั หรอืเป็นกรรมกำรของบรษิัทเอกชนหรอืบรษิัทมหำชนอื่นที่ประกอบกิจกำรอนัมี

สภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนที่

จะมมีตแิต่งตัง้ ตลอดจนไดป้ฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะพจิำรณำสรรหำบุคคลทีจ่ะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ

บรษิทัฯ จำกกำรแนะน ำของกรรมกำรอื่นในบรษิทัฯ กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรโดยผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัฯ กำรสรรหำโดยทีป่รกึษำภำยนอก (Professional Search Firm) กำรสรรหำจำกฐำนขอ้มลูกรรมกำร (Director 

Pool) ของหน่วยงำนต่ำง ๆ หรือกำรสรรหำโดยกระบวนกำรอื่น ๆ ที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน

เหน็สมควรและเหมำะสม 
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