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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนฉบับนี้เป็ นลิขสิทธิของบริ
์
ษทั พรีเมียร์
แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) เพือ่ มุ่งมันพั
่ ฒนาระบบการกากับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ออกโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กีย่ วข้องต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทีก่ าหนดไว้น้อี ย่างเคร่งครัด
เพื่อ ให้ก ฎบัต รคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน เป็ นปั จจุบัน เหมาะสมกับ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง จึงกาหนดให้มกี ารทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนอย่างสม่าเสมอ

(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา)
ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน)
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อนุมตั ิ โดย :คณะกรรมกำรบริ ษทั

จัดทำโดย :
........…………………………………...
( นางกุลนิษฐ์ สีเหลีย่ มงาม )
เลขานุการบริษทั

........…………………………………...
( ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา)
ประธานกรรมการบริษทั

ประวัติกำรแก้ไขเอกสำร
ครัง้ ที่

ผูด้ าเนินการ

วันทีบ่ งั คับใช้

รายละเอียดการแก้ไข

00 นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์

24 ส.ค. 2561

จัดทาเอกสารเป็ นครัง้ แรก

01 นางสาวไอลีน ว่องเพิม่ ผล

29 เม.ย. 2562 เนื่องจากบริษทั แปรสภาพ

02 นางกุลนิษฐ์ สีเหลีย่ มงาม

9 ส.ค. 2562

แก้ไข/เพิม่ เติม หน้า 6 ข้อ 5.5, หน้า 7 ข้อ 5.10
และ ข้อ 5.12

03 นางกุลนิษฐ์ สีเหลีย่ มงาม

14 ส.ค. 2563

แก้ไข/เพิม่ เติม หน้า 6 ข้อ 5.5, หน้า 7 ข้อ 5.10
และ ข้อ 5.12

04 นางกุลนิษฐ์ สีเหลีย่ มงาม

15 พ.ย. 2564

แก้ไข/เพิม่ เติม หน้า 7 ข้อ 5.12 – ข้อ 5.16
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สำรบัญ
หน้า
1. หลักการและเหตุผล

4

2. วัตถุประสงค์

4

3. ขอบเขต

4

4. โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและการกาหนดค่าตอบแทน

4

5. บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ

6

6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

7

7. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

8

8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

8
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1. หลักกำรและเหตุผล
เพื่อ ให้ ก ารปฏิบัติห น้ า ที่ข องคณะกรรมการสรรหาและการก าหนดค่ า ตอบแทน มี
ประสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น และมัน่ ใจว่ า บริษัท ได้มีก ารสรรหาบุ ค ลากรและก าหนดค่ า ตอบแทนผู้ท่ีมี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา
และก าหนดค่ า ตอบแทนที่ไ ด้ก าหนดไว้ เสนอความเห็น ต่ อ คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง จะน าเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นให้เ ป็ นผู้แ ต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ซึ่งจะทาให้การประชุมผู้ถือ หุ้นเป็ นไปโดย
เรียบร้อย รวดเร็ว
บริษัทได้สรุปหลักปฏิบตั ิและแนวปฏิบตั ิสาคัญที่เกี่ยวกับกรรมการสรรหาและการก าหนด
ค่าตอบแทน จากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้ กรรมการสรรหาและ
การกาหนดค่าตอบแทน ใช้เป็ นหลักและแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่าง
ถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและการกาหนดค่าตอบแทน
3. ขอบเขต
มีผลใช้กบั กรรมการสรรหาและการกาหนดค่าตอบแทนของบริษทั พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
4. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรสรรหำและกำรกำหนดค่ำตอบแทน
4.1 องค์ประกอบ
1) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั
2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนโดย
กรรมการมากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดควรเป็ นกรรมการอิสระ
3) ควรประกอบด้ว ยกรรมการอิส ระเป็ น ส่ว นใหญ่ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ควรเป็ นกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ ย่างแท้จริง
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4) ควรเป็ นกรรมการที่ไ ม่เ ป็ นผู้บริหาร (Non-executive Director) เพื่อ ป้ อ งกันปั ญ หาความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ ถ้าจาเป็ นต้องมีกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร (Executive Director) อยู่
ในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นส่วนน้อยของจานวนคณะกรรมการ
5) ประธานกรรมการบริษัทไม่ค วรเป็ นประธานหรือ สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่ า ตอบแทน ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ก ารท าหน้ า ที่ข องคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนมีความเป็ นอิสระอย่างแท้จริง
4.2 คุณสมบัติ
1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน
2) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
3) มีวุฒภิ าวะและความมันคง
่ และกล้าแสดงความเห็นทีแ่ ตกต่างและเป็ นอิสระ
4) ยึดมันในการท
่
างานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยีย่ งมืออาชีพ
5) มีค วามรู้ ค วามช านาญแต่ ล ะด้ า นที่ ต้ อ งการ เพื่อ ให้ มีค วามเหมาะสมโดยรวมของ
คณะกรรมการ เช่น การบัญชีและการเงิน กฎหมาย ธุรกิจของบริษทั
4.3 การดารงตาแหน่ง
1) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีว าระอยู่ใ นต าแหน่ งตามวาระการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษทั
2) เมื่อ กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ กรรมการที่มีคุ ณสมบัติค รบถ้ว นเป็ นกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่ า ตอบแทนใหม่ แ ทนโดยอยู่ ใ นต าแหน่ ง เพี ย งเท่ า วาระที่ ยัง เหลื อ อยู่ ข อง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึง่ ตนแทน
4.4 การพ้นจากตาแหน่ง
1) พ้นจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ตามวาระแล้วได้รบั เลือกตัง้ กลับมาเป็ นกรรมการ
บริษทั ใหม่ ให้กรรมการบริษทั ผูน้ ัน้ ดารงตาแหน่ งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
นัน้ ต่อไป จนครบวาระเดิมตามระยะเวลาการดารงตาแหน่งผูน้ นั ้ ยังเหลืออยู่
2) ลาออกจากการเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยจะต้องแจ้งความจานงใน
การลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล
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3) เสียชีวติ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการสรร
หาและก าหนดค่ า ตอบแทน แทนโดยอยู่ ใ นต าแหน่ ง เพีย งเท่ า วาระที่ย ัง เหลือ อยู่ ข อง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึง่ ตนแทน
4) คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
5. บทบำทหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
การสรรหา
5.1 กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดย
พิจารณาความเหมาะสมของจานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กาหนด
คุณสมบัตขิ องกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ แล้วแต่กรณี
5.2 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมให้ดารงตาแหน่ ง กรรมการบริษทั ที่ครบ
วาระ และ/หรือ มีตาแหน่ งว่างลง และ/หรือ แต่งตัง้ เพิม่ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด
5.3 ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มคี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัตทิ ่กี าหนดไว้ เพื่อให้มนใจ
ั่
ว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีทจ่ี ะมารับตาแหน่งกรรมการของบริษทั หากได้รบั การแต่งตัง้ จากผู้
ถือหุน้
5.4 เสนอรายชื่อบุคคลที่คดั เลือกต่อ คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
แทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ง
5.5 สรรหาคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการกาหนด
วิธกี ารสรรหา อย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใส
5.6 ด าเนิ น การอื่น ๆ เกี่ย วกับ การสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนตามที่ค ณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
การกาหนดค่าตอบแทน
5.7 จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุ มตั ติ ่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นแล้วแต่
กรณี
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5.8 กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทัง้ ที่เ ป็ นตัว เงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการ
บริษัทเป็ นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษทั ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จาก
กรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ
อนุมตั ิ
5.9 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้ าที่ให้ค าชี้แจง ตอบคาถามกับค่ าตอบแทนของ
กรรมการบริษทั ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
5.10 พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ส ายงาน
ต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
5.11 รายงานนโยบาย หลัก การ/เหตุผ ลของการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และ
รายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
5.12 พิจารณาค่ าตอบแทนประจาปี ของกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจ ารณาไว้ และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาเสนอขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
5.13 พิจารณาค่าตอบแทนประจาปี ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานต่างๆ
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายทีไ่ ด้พจิ ารณาไว้ เพือ่ เสนอขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั
5.14 พิจ ารณาความเหมาะสมและให้ค วามเห็น ชอบ ในกรณี ท่ีมีก ารเสนอขายหลักทรัพ ย์ใ หม่ใ ห้
กรรมการและพนัก งานโดยยึดหลักให้เ กิดความเป็ นธรรมต่อ ผู้ถือ หุ้น และสร้างแรงจูงใจให้
กรรมการและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผู้ถอื หุ้ นในระยะยาวและ
สามารถรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพได้อย่างแท้จริง
5.15 ปฏิบตั กิ ารอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
5.16 ฝ่ ายบริหาร และหน่ วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
6. กำรประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
6.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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6.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
6.3 ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธาน
ในทีป่ ระชุม
6.4 การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุม
ออกเสียงเพิม่ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าดทัง้ นี้ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทีม่ สี ว่ น
ได้เสียใดๆ ในเรื่องทีพ่ จิ ารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลง
มติในเรื่องนัน้ ๆ
6.5 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้จดั ส่งล่วงหน้า
ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื หรือกาหนด
วันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้
บันทึกรายงานการประชุม
6.6 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผูท้ เ่ี กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพือ่ ชีแ้ จง
ข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ทป่ี ระชุม คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทราบได้
7. กำรประเมิ นผลคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
7.1 ควรประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่ างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปั ญ หา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกาหนดบรรทัดฐานที่จ ะใช้
เปรียบเทียบกับผลปฏิบตั งิ านอย่างมีหลักเกณฑ์
7.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการควรประเมินทัง้ คณะ และรายบุคคล รวมทัง้
เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี
8. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
8.1 รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่มกี ารประชุมต่อ
คณะกรรมการในเดือนถัดไป
8.2 รายงานต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
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