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 กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฉบบันี้เป็นลขิสทิธิข์องบรษิทั พรเีมยีร์ 
แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) เพือ่มุ่งมัน่พฒันาระบบการก ากบัดแูลกจิการใหส้อดคลอ้งตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่ออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และผูเ้กีย่วขอ้งตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีก่ าหนดไวน้ี้อย่างเคร่งครดั 

 เพื่อให้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง จึงก าหนดให้มกีารทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ 

 

 

 

 

  (ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจนิดา) 

           ประธานกรรมการบรษิทั 
                                                           บรษิทั พรเีมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) 
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จดัท ำโดย : 
 

........…………………………………... 
( นางกุลนิษฐ ์ สเีหลีย่มงาม ) 

เลขานุการบรษิทั 

อนุมติัโดย :คณะกรรมกำรบริษทั 
 

........…………………………………... 
( ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจนิดา) 

ประธานกรรมการบรษิทั 
 

ประวติักำรแก้ไขเอกสำร 

ครัง้ที ่ ผูด้ าเนินการ วนัทีบ่งัคบัใช ้ รายละเอยีดการแกไ้ข 

00 นายวรีวฒัน์ บูรพพฒันพงศ์ 24 ส.ค. 2561 จดัท าเอกสารเป็นครัง้แรก 

01 นางสาวไอลนี ว่องเพิม่ผล 29 เม.ย. 2562 เนื่องจากบรษิทัแปรสภาพ 

02 นางกุลนิษฐ ์ สเีหลีย่มงาม 9 ส.ค. 2562 
แกไ้ข/เพิม่เตมิ หน้า 6 ขอ้ 5.5, หน้า 7 ขอ้ 5.10 
และ ขอ้ 5.12 

03 นางกุลนิษฐ ์ สเีหลีย่มงาม 14 ส.ค. 2563 
แกไ้ข/เพิม่เตมิ หน้า 6 ขอ้ 5.5, หน้า 7 ขอ้ 5.10 
และ ขอ้ 5.12 

04 นางกุลนิษฐ ์ สเีหลีย่มงาม 15 พ.ย. 2564 แกไ้ข/เพิม่เตมิ หน้า 7 ขอ้ 5.12 – ขอ้ 5.16 
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สำรบญั 
 

หน้า 

1. หลกัการและเหตุผล 4 

2. วตัถุประสงค ์ 4 

3. ขอบเขต 4 

4. โครงสรา้งคณะกรรมการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทน 4 

5. บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 6 

6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 7 

7. การประเมนิผลคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 8 

8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 8 
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1. หลกักำรและเหตุผล 

  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทน มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมัน่ใจว่า บริษัทได้มีการสรรหาบุคลากรและก าหนดค่าตอบแทนผู้ที่มี
คุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั รวมทัง้คดัเลอืกบุคคลตามกระบวนการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนที่ได้ก าหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะน าเสนอ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งจะท าให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดย
เรยีบรอ้ย รวดเรว็ 

  บรษิัทได้สรุปหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิส าคญัที่เกี่ยวกบักรรมการสรรหาและการก าหนด
ค่าตอบแทน จากหลกัเกณฑ ์กฎ ระเบยีบ และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการสรรหาและ
การก าหนดค่าตอบแทน ใช้เป็นหลกัและแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่และความรบัผดิชอบได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

2. วตัถปุระสงค ์

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทน 

3. ขอบเขต 

มผีลใชก้บักรรมการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั พรเีมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

4. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรสรรหำและกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

4.1 องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั 

2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนโดย
กรรมการมากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดควรเป็นกรรมการอสิระ 

3) ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอสิระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏิบตัิ
หน้าทีอ่ย่างแทจ้รงิ 
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4) ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-executive Director) เพื่อป้องกันปัญหาความ
ขดัแยง้ของผลประโยชน์ ถ้าจ าเป็นต้องมกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร (Executive Director) อยู่
ในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นสว่นน้อยของจ านวนคณะกรรมการ 

5) ประธานกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  ทัง้นี้  เพื่อให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนมคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ 

4.2 คุณสมบตั ิ

1) มคีุณธรรมและความรบัผดิชอบต่อผลงาน 

2) ตดัสนิใจดว้ยขอ้มลูและเหตุผล 

3) มวีุฒภิาวะและความมัน่คง และกลา้แสดงความเหน็ทีแ่ตกต่างและเป็นอสิระ 

4) ยดึมัน่ในการท างานอย่างมหีลกัการและมาตรฐานเยีย่งมอือาชพี 

5) มีความรู้ความช านาญแต่ละด้านที่ต้องการ เพื่อให้มีความเหมาะสมโดยรวมของ
คณะกรรมการ เช่น การบญัชแีละการเงนิ กฎหมาย ธุรกจิของบรษิทั 

4.3 การด ารงต าแหน่ง 

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในต าแหน่งตามวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทั 

2) เมื่อกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนใหม่แทนโดยอยู่ ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ ยังเหลืออยู่ของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึง่ตนแทน 

4.4 การพน้จากต าแหน่ง 

1) พน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตามวาระแลว้ไดร้บัเลอืกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการ
บรษิทัใหม่ ใหก้รรมการบรษิทัผูน้ัน้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
นัน้ต่อไป จนครบวาระเดมิตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งผูน้ัน้ยงัเหลอือยู่ 

2) ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยจะต้องแจ้งความจ านงใน
การลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั พรอ้มเหตุผล 
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3) เสยีชวีติ ใหค้ณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้กรรมการทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน แทนโดยอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึง่ตนแทน 

4) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

5. บทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 
 

การสรรหา 

5.1 ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหากรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย โดย

พจิารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนด

คุณสมบตัขิองกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้แลว้แต่กรณี 

5.2 พจิารณาสรรหาคดัเลอืกบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทัที่ครบ
วาระ และ/หรอื มตี าแหน่งว่างลง และ/หรอื แต่งตัง้เพิม่ ตามระเบยีบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด 

5.3 ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มคีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัเกณฑค์ุณสมบตัทิี่ก าหนดไว ้เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าบุคคลดงักล่าวมคีวามยนิดทีีจ่ะมารบัต าแหน่งกรรมการของบรษิทั หากไดร้บัการแต่งตัง้จากผู้
ถอืหุน้ 

5.4 เสนอรายชื่อบุคคลที่คดัเลอืกต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 
แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง 

5.5 สรรหาคณะกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร โดยมกีารก าหนด
วธิกีารสรรหา อย่างมหีลกัเกณฑ ์และโปร่งใส 

5.6 ด าเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 

การก าหนดค่าตอบแทน 

5.7 จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการ

ชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นแลว้แต่

กรณ ี
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5.8 ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงนิของคณะกรรมการ

บรษิัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพจิารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรบัผดิชอบ 

ผลงาน และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัในธุรกจิที่คล้ายคลงึกนั และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจาก

กรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ

อนุมตั ิ

5.9 รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัท และมหีน้าที่ให้ค าชี้แจง ตอบค าถามกับค่าตอบแทนของ

กรรมการบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

5.10 พจิารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงาน

ต่างๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

5.11 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และ

รายงานประจ าปี ของบรษิทัฯ 

5.12 พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ  ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

5.13 พจิารณาค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และประธานเจา้หน้าทีส่ายงานต่างๆ 

ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายทีไ่ดพ้จิารณาไว ้เพือ่เสนอขออนุมตัติ่อคณะกรรมการบรษิทั 

5.14 พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้

กรรมการและพนักงานโดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้

กรรมการและพนักงานปฏิบตัิหน้าที่เพื่อให้เกดิการสร้างมูลค่าเพิม่ให้ผู้ถอืหุ้นในระยะยาวและ

สามารถรกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

5.15 ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

5.16 ฝ่ายบรหิาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรอืน าเสนอขอ้มูลและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งต่อ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

6. กำรประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

6.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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6.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่
น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการจงึจะครบองคป์ระชุม 

6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในทีป่ระชุม 

6.4 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุม

ออกเสยีงเพิม่อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าดทัง้นี้ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทีม่สีว่น

ไดเ้สยีใดๆ ในเรื่องทีพ่จิารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเหน็ และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลง

มตใินเรื่องนัน้ๆ 

6.5 การจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้จดัส่งล่วงหน้า
ก่อนการประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรอืเร่งด่วน จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น หรอืก าหนด
วนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้ได ้โดยให ้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้
บนัทกึรายงานการประชุม  

6.6 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สามารถเชญิผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพือ่ชีแ้จง
ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ใหแ้ก่ทีป่ระชุม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทราบได้ 

7. กำรประเมินผลคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

7.1 ควรประเมนิผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนั
พจิารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรก าหนดบรรทดัฐานที่จะใช้
เปรยีบเทยีบกบัผลปฏบิตังิานอย่างมหีลกัเกณฑ ์

7.2 การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการควรประเมนิทัง้คณะ และรายบุคคล รวมทัง้
เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมนิในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

8. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

8.1 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่มกีารประชุมต่อ
คณะกรรมการในเดอืนถดัไป 

8.2 รายงานต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 


