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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  
กฎบัตรคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงมีมติ
แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพ่ือท าหน้าท่ีในการพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์และ
รูปแบบในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลเพ่ือเข้ารับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระและผู้บริหารระดบัสูง ด้วยความโปร่งใสรวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหารและพนกังาน ด้วยความเป็นธรรม สมเหตสุมผล ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีในการสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเพ่ิมมลูค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่าง
ยัง่ยืนของบริษัท 

2. องค์ประกอบ 

(1) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และ
อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ  

(2) ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระเพ่ือให้สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี
และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ 

3. คุณสมบัต ิ

(1) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี
เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ 

(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

4. วาระการด ารงต าแหน่งและค่าตอบแทน 

(1) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการด ารงต าแหน่งครบรอบออกตามวาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบก าหนดตามวาระอาจได้ รับการแต่งตัง้กลับเข้าท าหน้าท่ี
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาอีกก็ได้ 

(2) นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวข้างต้น กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพ้น
จากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
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(3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน
จ ากดั หรือ มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(4) ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
(3) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธาน

กรรมการบริษัท 
(4) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลซึง่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแทน เว้นแต่วาระของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหาผู้นัน้เหลือน้อยกวา่ 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไมแ่ตง่ตัง้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหาแทนท่ีว่างลงทดแทนก็ได้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาท่ีได้รับการแต่งตัง้
ทดแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึง่
ตนแทน  

5. การประชุม 

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้  ทัง้นี ้ประธาน
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาอาจเรียกประชมุเพ่ิมเติมเป็นวาระพิเศษได้ตามท่ีเห็นสมควร 

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ให้ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา หรือเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาในฐานะท่ีเป็นผู้
ซึง่ได้รับมอบหมายส่งหนงัสือเชิญประชมุไปยงักรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาไม่น้อยกวา่ 7 
วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนดัประชุม
โดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

(3) องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมด จงึจะครบองค์ประชมุ 

(4) ในกรณีท่ีประธานพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการท่ีเข้าประชมุในครัง้
นัน้เลือกกรรมการท่านใดท่านหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

(5) ในยคุความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจบุนั กรรมการบริหารที่ติดภารกิจเดินทางไกล สามารถเข้าร่วม
การประชมุทางไกลผ่านทาง Video/Tele Conference  

(6) ในการลงมติออกเสียง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ  1 
เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและสรรหามีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพ่ือเป็นการชีข้าด เลขานกุารคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและสรรหาไมม่ีสิทธิออกเสียง 
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(7) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหามีอ านาจเชิญผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ ท่ีเหน็สมควรเข้าร่วม
ประชมุ หรือขอให้ชีแ้จงใน เร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 

(8) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีอ านาจในการเชิญบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษา และเข้าร่วมประชมุได้ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

พิจารณากลัน่กรองเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
(1) ด้านการสรรหา 

(ก) พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ 
(ข) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้

มีความเหมาะสมกบักลยทุธ์ของบริษัทและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
(ค) พิจารณาก าหนดคณุสมบตัิของผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยค านึงถึงความหลากหลายทางด้าน

ความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
(ง) พิจารณาหลกัเกณฑ์การด าเนินการสรรหาและพฒันากรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารระดบัสงูให้มี

ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นตอ่การขบัเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย 
(จ) สนบัสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

บริษัท 
(ฉ) พิจารณาคดัเลือกกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตัง้ตามความเหมาะสมหรือเมื่อมีต าแหน่งวา่งลง 
(ช) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ในต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่

และผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทพร้อมทัง้รายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมท่ีจะได้รับการพิจารณาสืบทอด
ต าแหน่งอย่างสม ่าเสมอ 

(ซ) ปฏิบตัิหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

(2) ด้านการพิจารณาคา่ตอบแทน 
(ก) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนส าหรับ

กรรมการเป็นประจ าทกุปี 
(ข) เสนอหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาล คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาอย่างเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดย
เช่ือมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ ผลการด าเนินงานของบริษัท  รวมทัง้
เปรียบเทียบกบับริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกนั ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  
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(ค) พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความเหมาะสม  จากผลประกอบการของบริษัท
ภายในวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

(ง) เสนอหลกัเกณฑ์การจ่ายโบนสั การปรับอตัราเงินเดือน ของผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหารและพนกังาน 
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(จ) ปฏิบตัิหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
(3) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเป็นประจ าทกุปี  
(4) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งลงนามโดย

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพ่ือเปิดเผยในรายงานประจ าปีตามหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี 

7. การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจัดให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทัง้คณะและรายบุคคลเป็นประจ าทุกปีเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา  

 
 
 กฎบตัรฉบบันี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนมุตัิ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2561 
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561  
 
 
ทัง้นี ้ให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 
 
 
 

ลงช่ือ ......................................................... 
  (นายวนัชยั  ศารทลูทตั) 

    ประธานกรรมการ 
          บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 


