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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
กฎบตัรคณะกรรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดจ้ดัตัง้ขึน้ เพื่อสง่เสรมิหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี โดยรบัผดิชอบใน
การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สรรหาคดัเลอืก
และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทั ตลอดจนปฏบิตังิาน
ดา้นอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

องคป์ระกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท และประกอบดว้ยกรรมการ

และผูบ้รหิารอย่างน้อย 3 คนโดยกรรมการกึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รบัการแต่งตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม 
3. นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งเมื่อครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะพน้ต าแหน่งเมื่อ 

 ลาออก 
 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

4. คณะกรรมการบรษิทั มอี านาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพิม่เตมิเพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินการตามวตัถุประสงค ์หรอืเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทีพ่น้จากต าแหน่ง
จากการลาออกหรอืกรรมการมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง ไดโ้ดยบุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เขา้เป็น กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน ทดแทนนัน้ จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน ซึง่ตนแทนทีเ่ท่านัน้ 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ  
1. การสรรหา 

1.1 ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณาความเหมาะสม
ของจ านวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
และ/ หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

1.2 พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทัทีค่รบวาระและ/ หรอืมตี าแหน่ง
ว่างลงและ/ หรอืแต่งตัง้เพิม่ 

1.3 พจิารณาสรรหา และคดัเลอืกผูบ้รหิารของบรษิทั โดยเฉพาะต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
1.4 ปฏบิตักิารอื่นใดเกีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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2. การก าหนดค่าตอบแทน 
2.1 จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้รหิาร

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/ หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
2.2 ก าหนดค่าตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล

โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั ใหพ้จิารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่
ความรบัผดิชอบ ผลงาน และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัในธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกนั และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ 
และผูบ้รหิารของบรษิทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมตัิ 

2.3 รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่หค้ าชีแ้จง ตอบค าถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการ
ชุดย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2.4 รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ตามขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และรายงานประจ าปี ของบรษิทัฯ 

2.5 ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย โดยฝ่ายบรหิาร และ
หน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรอืน าเสนอขอ้มูลและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งต่อ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน เพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิานของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหบ้รรลุตามหน้าทีท่ี่
ไดร้บัมอบหมาย 

การรายงาน 
     คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

การประชมุ 
1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จดัใหม้หีรอืเรยีกประชุมตามทีเ่หน็สมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

และมอี านาจในการเรยีกประชุมเพิม่ไดต้ามความจ าเป็น โดยองคป์ระชุมประกอบดว้ย กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

2. กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเวน้มเีหตุจ าเป็นไม่อาจเขา้ร่วมประชุมได้ ควรแจง้ให ้ประธานกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า 

3. ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นประธานทีป่ระชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทีม่า
ประชุมเลอืก กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชุม 

4. การลงมตขิอง กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กระท าไดโ้ดยถอืเสยีงขา้งมาก ทัง้นี้ กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน ทีม่สี่วนไดเ้สยีใด ๆ ในเรื่องที่พจิารณา จะต้องไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเหน็ และไม่มี
สทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรื่องนัน้ๆ  

5. การจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ใหจ้ดัส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม 
เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรอืเร่งดว้น จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น หรอืก าหนดวดัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้ได้ โดยให ้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

6. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สามารถเชญิผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 
ใหแ้ก่ทีป่ระชุม คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทราบได ้
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วนัมีผลบงัคบัใช้ 
 การก าหนดนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ เริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 เป็นตน้ไป 

 
 


