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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษทั ฟอรท์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
1. วตัถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวม

องค์ประกอบหน้าที่ความรบัผดิชอบในการก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บรษิัท และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สรรหาคดัเลอืกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท ตลอดจน

ปฏิบตัิงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อสรา้งความมัน่ใจและความน่าเชื่อถอืต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

2. องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัอย่างน้อยสาม (3) คนและกรรมการ

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอสิระ โดยประธานคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

2.2 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบรษิทั เพื่อปฏิบตัิหน้าทีใ่นต าแหน่งกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

3.1 ใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมวีาระการปฏบิตังิานอยู่ในต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ

บรษิัท ทัง้นี้ เมื่อครบก าหนดออกตามวาระก็อาจได้รบัการพจิารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกได้ โดย

ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั 

3.2 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่ง

เมื่อ 

3.2.1 ครบก าหนดตามวาระ 

3.2.2 พน้จากสภาพการเป็นกรรมการบรษิทั 

3.2.3 ลาออก 

3.2.4 ถงึแก่กรรม 

3.2.5 คณะกรรมการบรษิทัมมีตถิอดถอนใหพ้น้จากต าแหน่งก่อนวาระ 

3.2.6 ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3.3 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหท้ าเป็นหนังสอืยื่นต่อประธานกรรมการ

บรษิทั ทัง้นี้ การลาออกนัน้จะมผีลนับแต่วนัทีห่นังสอืลาออกไปถงึประธานกรรมการบรษิทั 

3.4 ในกรณี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนที่พ้นจากต าแหน่งต้องอยู่ร ักษาการในต าแหน่ง เพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่า

คณะกรรมการชุดใหม่จะเขา้รบัหน้าที ่
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3.5 ในกรณีทีต่ าแหน่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตาม

วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนแทน เพื่อใหม้จี านวนกรรมการครบตามทีก่ าหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการแทน อยู่ในต าแหน่ง

ไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึง่ตนแทน 

4. ขอบเขตหน้าที ่

4.1 การสรรหา 

4.1.1 ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณาความ

เหมาะสมของโครงสรา้ง จ านวน องค์ประกอบของคณะกรรมการ และก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการ 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี  

4.1.2 สรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท กรรมการชุดย่อย ผู้บรหิารระดบั

สูงสุด และเลขานุการบริษัท เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อ

พจิารณาอนุมตัใินกรณีทีต่ าแหน่งว่างลง เน่ืองจาก ครบวาระและในกรณีอื่นๆ  

4.1.3 จดัใหม้แีผนสบืทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ โดยมกีารทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 

4.1.4 ทบทวน เปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหส้อดคล้องกบั

ภาวะการณ์ และน าเสนอขออนุมตัติ่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัิ 

4.1.5 ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย  

4.2 การก าหนดค่าตอบแทน 

4.2.1 เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรบักรรมการใน

คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ

รบัผดิชอบ สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั และภาวะตลาดอยู่เสมอ  

4.2.2 ก าหนดค่าตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทัเป็น

รายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และ

เปรยีบเทยีบกบับรษิทัในธุรกจิทีค่ล้ายคลงึกนั และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ เพื่อเสนอ

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตั ิ 

4.2.3 รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ตามขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงาน

ประจ าปี  

4.2.4 ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรจดัใหม้กีารประชุมตามความจ าเป็น และสมควรแก่หน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

5.2 วาระการประชุม มกีารก าหนดวนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั พรอ้ม

เอกสารประกอบทีเ่พยีงพอ มกีารจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5.3 ในการประชุมแต่ละครัง้ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็น

องค์ประชุม ทัง้นี้ ประธานกรรมการจะท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธาน
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กรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานในทีป่ระชุม 

5.4 มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะถอืตามเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าประชุ ม ใน

กรณีที่เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนซึ่งมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีง

เท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

6. การรายงาน 

รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ และจดัท า

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท และลงนามโดย

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมนิประจ าปีต่อคณะกรรมการบรษิทั 

 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฉบบันี้ ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบรษิทั 

ครัง้ที่ 2/2564  เมื่อวนัที่ 12 มนีาคม 2564  และก าหนดใหก้ฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฉบบันี้ มผีล

บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่13 มนีาคม 2564  เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

            (นายสนิท  วรปัญญา) 

         ประธานกรรมการบรษิทั 

 

 

 

 

              

 

  


