
 
 

 

 

 

 

กฎบตัร 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบักิจการท่ีดี 

 

 

 

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 

  



 
 

2 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และก ากบักิจการท่ีดี 
 

1. วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีแ่ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ีเพื่อท า
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการพจิารณา ก าหนดหลกัเกณฑ ์นโยบายในการสรรหา คดัเลอืกผูท้ีม่ ีความเหมาะสมใน
การด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร พจิารณาค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปอย่าง
โปร่งใสตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี รวมทัง้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั รวมทัง้ ก ากบัและ
ส่งเสรมิให้บรษิัทปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีตลอดจนปฏบิตัิงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
 
2. องคป์ระกอบ และ คณุสมบติั 

 2.1 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการ
ทีด่ ีซึง่ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่ต ่ากว่า 3 คน 

 2.2 คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการที่ด ีมสีมาชกิทีเ่ป็นกรรมการที่เป็นอสิระ
อย่างน้อยจ านวน 2 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ี

2.3 ให้คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการที่ด ีเลอืกกรรมการสรรหา พจิารณา
ค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ีขึน้เป็นประธานคนหนึ่ง 

 
3. การแต่งตัง้ วาระการปฏิบติังาน และการพ้นจากต าแหน่ง 

 3.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ี 

3.1.1    คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการที่ด ี
ซึง่ประกอบไปดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน 

3.1.2 กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ีต้องไม่ประกอบธุรกจิหรอืด าเนิน
กจิการ หรอืมสี่วนในการบรหิารธุรกจิหรอืด าเนินกจิการทีเ่ป็นการแข่งขนักบัธุรกจิหรอืกจิการ
ของบรษิทั เวน้แต่ ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

3.1.3  ในกรณีที่กรรมการท่านใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดวาระ ให้แต่งตัง้กรรมการแทน     
ภายใน 1 เดือน นับจากวนัที่ต าแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เขา้มาแทนมวีาระการด ารง
ต าแหน่งเท่ากบัเวลาทีเ่หลอืของกรรมการทีต่นเขา้มาท าหน้าทีแ่ทน 

 
3.2 วาระการด ารงต าแหน่ง 

 3.2.1 กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ีมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 
ปี และให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  และเพื่อให้การท างานของ
คณะกรรมการมคีวามต่อเนื่อง กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ีซึง่
พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
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 3.2.2   กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ีจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
1) ครบก าหนดตามวาระ 
2) พน้จากการเป็นกรรมการบรษิทั 
3) ลาออก 
4) ตาย 
5) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

 
4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

 4.1 ดา้นการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

4.1.1   พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

4.1.2  ก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ส าหรบัผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการชุด
ย่อย   

4.1.3  พิจารณาประเมนิผลการปฏบิตัิงาน และพิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (Chief Executive Officer) เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแลว้แต่กรณี 

4.1.4  พิจารณาประเมินผลงาน ปรับค่าตอบแทนประจ าปีและค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term 
Incentive) ของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

4.1.5  พจิารณาหลกัเกณฑก์ารปรบัขึน้เงนิเดอืนและการจ่ายโบนสัประจ าปี ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงาน
ของบรษิทั 

4.1.6  เสนอแนะวธิกีารประเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทบทวนเป็นประจ าทุกปี ทัง้นี้ให้รายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานและความสามารถของ
กรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 
4.2  ดา้นการก ากบักจิการทีด่ ี

4.2.1  พจิารณา ทบทวน น าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิในเรื่องนโยบายการก ากบัดแูลกจิการที่
ด ีจรรยาบรรณทางธุรกจิ นโยบายความยัง่ยนื และนโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ ทัง้ให้
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท สอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย  รวมทัง้การสนบัสนุนใหม้กีารปฏบิตั ิตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ 

4.2.2  สนบัสนุน ก ากบัดแูล ตดิตาม และสง่เสรมิองคก์ร พนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย และผูม้สีว่น
ได้เสยีให้มกีารปฏบิตัิตาม นโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีจรรยาบรรณทางธุรกจิ นโยบาย
ความยัง่ยนื และนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

4.2.3  ติดตาม และทบทวนระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และนโยบายการ
ต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
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  4.2.4  ติดตามผลงานตามแผนงานการก ากบัดูแลกจิการที่ดีประจ าปี และรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทั 
 
5. การประชุม 
 5.1 คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ีจะต้องจดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปี

ละ 3 ครัง้ โดยสามารถเรยีกประชุมเพิม่เตมิกว่านี้ไดใ้นกรณีทีเ่หน็ว่าสมควร 

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ีจะต้องมกีรรมการเขา้
ร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

5.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการที่ด ีจะถือตามเสยีงขา้ง
มากของกรรมการทีม่าประชุม ทัง้นี้ กรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในเรื่องใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพจิารณา
หรอืลงมตเิกีย่วกบัเรื่องนัน้ 

 
6. การรายงาน 

 6.1 คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการที่ด ีรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 
และรายงานผลการด าเนินงาน (ถา้ม)ี ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ 
 
7. ท่ีปรกึษา 

 7.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับกิจการที่ดี สามารถขอรับค าปรึกษาจาก
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั โดยไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

 
กฎบตัรฉบบันี้ ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี้ ใหม้ี

ผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ วนัที ่8 มนีาคม  2565 เป็นตน้ไป 
 

 


