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กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน หนา้ 1 จาก 5 

 

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  
ก ากับดูแลกิจการทีด่ ีและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ขึน้เพื่อช่วยดแูลงานดา้นการสรรหาบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) รวมทั้งพิจารณารูปแบบและ
หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไป นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาฯ ยงัมีหนา้ที่ช่วยสนบัสนุน
คณะกรรมการบริษัทในการก าหนดกฎเกณฑแ์ละก ากับดูแลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยให้
สอดคลอ้งกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนช่วยเสริมสรา้ง พัฒนา และก ากับดูแลกระบวนการขับเคลื่อน
ธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อยสูค่วามยั่งยืน 

2.  องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนอย่างนอ้ย 3 คน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการสรรหาฯ ทัง้หมด  

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ เลือกกรรมการสรรหาฯ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 
และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เก่ียวกับการ 
นดัหมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ น าสง่เอกสารประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(“กรรมการสรรหาฯ”)  

กรรมการสรรหาฯ ตอ้งเป็นบคุคลผูท้ี่มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัยส์ุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะ
อทุิศความรูค้วามสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่แก่บรษิัทได ้

(2) มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(3) ไม่เป็นบคุคลซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท หรือเขา้เป็น
หุน้ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิ จการของ
บริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์องตนหรือผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัททราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตัง้ 
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4. การแต่งต้ังและวาระการด ารงต าแหน่ง 

ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 3. ขา้งตน้ เพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการสรรหาฯ โดยกรรมการสรรหาฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิัท (กรณีกรรมการสรรหาฯ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัทดว้ย) ทัง้นี ้กรรมการสรรหาฯ ซึ่งพน้
จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาฯ ไดอ้ีก 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาฯ ครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระได ้ซึ่งจะ
สง่ผลใหม้ีจ านวนกรรมการสรรหาฯ ต ่ากว่า 3 คน ใหค้ณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้กรรมการสรรหาฯ รายใหม่ใหค้รบถว้น
ในทนัทีหรืออย่างชา้ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัที่จ  านวนกรรมการสรรหาฯ ไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ  

5. อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

ด้านการสรรหา 

(1) ก าหนดคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท) 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูด้  ารงต าแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  ให้
สอดคลอ้งกับกฎเกณฑ ์และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในดา้น
ความรู ้ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอชื่อใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
(แลว้แต่กรณี) พิจารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งดงักลา่วต่อไป  

(2) พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อใหแ้น่ใจว่ากรรมการอิสระของ
บรษิัทเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎเกณฑ ์และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

(1) พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลกัทรพัย ์หรืออื่นใด) ของ
กรรมการ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน ใหเ้หมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) พิจารณาอนมุตัิ 

(2) พิจารณาหลักเกณฑแ์ละผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร และผูด้  ารงต าแหน่งสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ  
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ด้านการก ากับดูแลกิจการทีดี่ 

(1) ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่บริษัทจัดตั้งขึน้  รวมทั้ง
ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
ที่เก่ียวขอ้ง 

(2) ก าหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พงึปฏิบตัิที่ส  าคญั ๆ ของบรษิัทตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

(3) เสนอแนะขอ้ก าหนดที่เก่ียวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานของบรษิัท 

(4) ใหค้วามเห็นชอบแผนงานการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการ  โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อรกัษา
มาตรฐานและพัฒนาการก ากับดูแลกิจการและสรา้งการก ากับดูแลกิจการเป็นวัฒนธรรมขององคก์รโดยใช้การ  
สื่อความไปยงักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการอย่างสม ่าเสมอ 

(5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัท พรอ้มความเห็นในแนวปฏิบตัิ
และขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(1) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ ์และแผนการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนที่สอดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบของบริษัทและบริษัทย่อย โดยครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม 
(Environment) สังคม (Social) และการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Governance) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิ 

(2) ก ากบัดแูล ติดตาม สง่เสรมิ และสนบัสนนุการปฏิบตัิตามนโยบาย เปา้หมาย กลยทุธ ์และแผนการด าเนินงาน
ดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืน  

(3) พิจารณาก าหนดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของกิจการ ระบุผู้มีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวข้อง (Stakeholders) 
ก าหนดประเด็นส าคัญด้านความยั่ งยืน  (Materiality Topics) และกรอบการด า เนินงานด้านความยั่ งยืน 
(Sustainability Framework) รวมถึงการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการดา้นความยั่งยืน 

(4) ประเมินผลและทบทวนนโยบาย เปา้หมาย กลยทุธ ์และแผนการด าเนินงานดา้นความยั่งยืน ใหเ้หมาะสมกับ
สภาวะการด าเนินธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย สอดคลอ้งกบักฎหมายและแนวปฏิบตัิที่ดีในระดบัสากล 

(5) ดูแลใหม้ีการรายงานผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืน และเปิดเผยในรายงานความยั่งยืนของธุรกิจหรือ
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 
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อ่ืน ๆ 

(1) ทบทวนและเสนอแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หนา้ที่  และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาวการณ ์

(2) ด าเนินการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด 

6. การประชุม 

(1) ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร แต่ใหม้ีการประชมุ
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือบุคคลซึ่งไดร้บัมอบหมาย
ส่งหนังสือนัดประชุม พรอ้มระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการสรรหาฯ ทุกท่านล่วงหน้า  
ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการสรรหาฯ ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน เพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท ใหส้ามารถแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็ว
กว่านัน้ก็ได ้

7. องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  ตอ้งมีกรรมการสรรหาฯ เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการสรรหาฯ ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้กรรมการสรรหาฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาฯ คนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชมุ 

(2) การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก 

(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เวน้แต่กรรมการสรรหาฯ ซึ่งมี
ส่วนไดเ้สียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทัง้นี ้ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานใน 
ที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(4) ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราว
ถดัไปเพื่อทราบทกุครัง้ 

 
 
 
 



 
  

กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน หนา้ 5 จาก 5 

 

กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบบันี ้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป 
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                   (นายบวร วงศส์ินอดุม) 
                                                   ประธานกรรมการ  
                                                                                              บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 


