
 

 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน 

บทที่ 1 : บททั่วไป 

คณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) มุงมั่นในการดําเนินกิจการตามนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงไดอนุมัติใหใชกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนฉบับน้ีโดยมีขอความ

สาระสําคัญดังตอไปนี ้

ขอ (1)  กฎบัตรนี้เรียกวา “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ไทย อะโกร        

เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)” 

ขอ (2)  ใหกําหนดคํานิยามในกฎบัตรน้ีไวดังตอไปน้ี 

“บริษัท” หรือ “ไทย อะโกร” หมายถึง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“กกบ.” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

“กสต.” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)  
 

บทท่ี 2 : องคประกอบและคุณสมบัติ 

ขอ (3) กสต. มีจํานวนอยางนอย 3 (สาม) คน และอยางนอยตองมีกรรมการอิสระท่ีไมไดเปนพนักงาน

และหรือผูบริหารไทยอะโกรจํานวนอยางนอย 1 (หนึ่ง) คน  

เมื่อกรรมการ กสต. ครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุอื่นใดที่ทําใหไมสามารถอยูไดจนครบ

วาระ และมีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนท่ีกําหนดคือ 3 (สาม) คน กกบ. จะตองแตงตั้งกรรมการ กสต. 

รายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 (สาม) เดือนนับแตวันท่ีจํานวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิด

ความตอเนื่องในการดําเนินงานของ กสต. 

ขอ (4) ที่ประชุม กสต. เปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงต้ังกรรมการ กสต. คนหน่ึงใหดํารงตําแหนง

ประธานกรรมการ กสต. 

ขอ (5) ใหที่ประชุม กสต. แตงตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมใหดํารงตําแหนงเลขานุการ กสต. และให

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูชวยเลขานุการ กสต. โดยตําแหนงเพื่อใหมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใน

การจัดประชุม กสต. ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอ กกบ. และหรือหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ     

(ถาม)ี 

เลขานุการ กสต. และผูชวยเลขานุการ กสต. มีหนาท่ีเขารวมประชุม กสต. แตไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนแตอยางใดทั้งสิ้นในทุกกรณี 

ขอ (6) กรรมการ กสต. ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของ กสต. และควรไดรับการอบรม

และเสริมสรางความรูอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ กสต. เพ่ือใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพประสทิธิผลของ กสต. 
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ขอ (7) กรรมการ กสต. รวมท้ังประธานกรรมการ กสต. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 (สาม) ป 

กรรมการ กสต. ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงต้ังใหมอีกก็ได 

ขอ (8) นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการ กสต. จะพนจากตําแหนงเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) พนจากตําแหนงกรรมการบริษัท 

(ง) กกบ. ลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน 

(จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎบัตรน้ี 

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการ กสต. วางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ กกบ. อาจ

แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ กสต. แทนโดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการ กสต. แทนจะอยูใน

ตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ กสต. ซึ่งตนดํารงตําแหนงแทน 
 

บทท่ี 3 : ขอบเขต อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

ขอ (9) กสต. มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญตามที่ไดรับมอบหมายจาก กกบ.ดังตอไปน้ี 

(ก) อํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบในสวนที่เก่ียวกับการสรรหากรรมการและผูบริหาร 

(1) พิจารณากําหนดกระบวนการสรรหาผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททดแทน

กรรมการที่หมดวาระหรือตําแหนงท่ีวางลงเพ่ือเสนอ กกบ. พิจารณาและนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง 

(2) พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผูท่ีเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงอนุกรรมการชุดยอย

ตอ กกบ. ในกรณทีี่ตําแหนงดังกลาววางลง 

(3) พิจารณาสรรหาตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการผู จัดการ และ

ผูอํานวยการในกรณีท่ีตําแหนงดังกลาววางลง เพื่อเสนอให กกบ. พิจารณา 

(4) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของ กกบ. ประธานเจาหนาที่บริหารหรือ

กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง รวมท้ังติดตามผลการประเมินเพื่อเสนอให กกบ. รับทราบและพิจารณา 

(5) ประเมินความเปนอิสระของกรรมการ กกบ. ในการปฏิบัติหนาท่ีและเสนอแนะแนวทาง

ในการปรับปรุงแกไขตอ กกบ. 

(6) พิจารณาโครงสรางและคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ กกบ.

และอนุกรรมการชุดยอย โดยคํานึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปน

ประโยชนตอบริษัท เพื่อเสนอ กกบ. พิจารณาหรือปรับปรุงแกไข 

(7) พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะ

แนวทางในการปรับปรุงแกไขตอ กกบ. 

(8) พิจารณาแผนสืบทอดตําแหนงและกําหนดกระบวนการสรรหาตําแหนงประธาน

เจาหนาที่บริหารและหรือผูบริหารระดับสูงเพื่อเสนอ กกบ. พิจารณานําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแตงต้ัง

เปนแตละรายแตละกรณีไป 



.- 3  

-3- 
 

  

(ข) อํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบในสวนที่เก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทน 

(1) เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแก กกบ. และคณะกรรมการชุดยอยท่ี 

กกบ. แตงต้ังข้ึน 

(2) เสนอนโยบายการพิจารณาคาตอบแทนใหแกประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือกรรมการ

ผูจัดการและผูบริหารระดับสูง ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท และกําหนดวิธีประเมินผลการ

ปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) กอนนําเสนอ กกบ. พิจารณาอนุมัต ิ

(3) พิจารณางบประมาณการขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนคาจางและการกําหนดเงิน

รางวัลประจําปของพนักงานที่ต่ํากวาระดับบริหาร ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท และกําหนดวิธี

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจรงิ (KEY PERFORMANCE INDICATOR) กอนเสนอ กกบ. พิจารณาอนุมัต ิ

(4) พิจารณาเสนอแนะโครงสรางเงินเดือนคาจาง ผลประโยชน และสวัสดิการอื่น ๆ ของ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททั้งท่ีเปนตัวเงนิและไมใชตัวเงิน 

(5) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน) ใหแก

กรรมการและพนักงาน กอนนําเสนอ กกบ. พิจารณาอนุมัต ิ

(ค) อํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบทั่วไป 

(1) รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ กสต. ให กกบ. ทราบอยางนอยปละ 1 

(หน่ึง)ครั้ง 

(2) มีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาใหคําปรึกษาหารือและหรือให

ความเห็นไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

(3) มีอํานาจเชิญผูบริหารและหรือผูที่เก่ียวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงหรือใหสง

เอกสารท่ีเก่ียวของไดทุกประการ 

(4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ กกบ. จะมอบหมาย 

 
 

บทท่ี 4 : การประชุม 
 

ขอ (10) ใหมีการประชุม กสต. ตามท่ีประธานกรรมการ กสต. เห็นสมควรและเหมาะสม โดยให

เลขานุการ กสต. นําสงเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการ กสต. และผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาไมนอย

กวา 7 (เจ็ด) วัน เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

นอกจากน้ีกรรมการ กสต. อาจเรียกประชุม กสต. เพื่อพิจารณาเรื่องท่ีอยูในขอบเขตอํานาจ

หนาท่ีและความรับผิดชอบของ กสต. ไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยใหเลขานุการ กสต. ดําเนินการ

เชนเดียวกับวรรคกอน 
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ขอ (11) กรรมการ กสต. ที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดที่พิจารณา หามแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติใน

เรื่องน้ัน ๆ โดยใหระบุชื่อกรรมการ กสต. และเรื่องที่มีสวนไดเสียไวในเอกสารประกอบการประชุมในเรื่องน้ัน ๆ 

อยางชัดเจน 

ขอ (12) ในการประชุม กสต. แตละครั้งจะตองมีกรรมการ กสต. มาประชุมดวยตนเองเกินกวาก่ึงหน่ึง จึง

จะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ได 

ขอ (13) การออกเสียงลงมติในที่ประชุม กสต. ใหถือเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุมโดยประธาน

กรรมการ กสต. ไมมีสิทธิออกเสียงช้ีขาด ท้ังนี้ใหบันทีกความเห็นของกรรมการ กสต. ที่เห็นชอบและมีความเห็น

แยงไวในรายงานการประชุมในเรื่องท่ีลงมตินั้น ๆ ดวย 
 

บทท่ี 5 : เบ็ดเตล็ด 
 

ขอ (14) ขอกําหนดในกฎบัตรน้ีจะตองอยูภายใตขอบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของ 

 การแกไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรน้ีจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุมัติจาก กกบ. เทานั้น  

ขอ (15) กฎบัตรน้ีใหมีผลใชบังคับต้ังแตวนัที ่16 ธันวาคม 2564 เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงแกไข

เปนลายลักษณอักษรเปนอยางอ่ืน 

 

อนมุัติโดยมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 13/2564 เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2564 
 

 

 

(นายวิรัช อภเิมธีธํารง) 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

(นางประภัสสร กันทะวงศ) 

เลขานุการบริษัทฯ 

 


