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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
1. วัตถุประสงค์
กฎบัตรนี้จดั ทาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริ ษทั แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน) โดยมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร ให้เป็ นไป
อย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม และเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบตั ิที่ดีของการกากับดูแ ลกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อที่จะนาพาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จที่ยงั่ ยืน และความเป็ นผูน้ าทางธุ รกิจผลิตและจาหน่ายท่อเหล็ก ที่มีความ
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งปวง โดยคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
รับผิดชอบและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั

2. อานาจดาเนินการ
2.1 กาหนดค่าตอบแทนที่ จาเป็ น และเหมาะสม ทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อ นาเสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิ
ตามแต่กรณี
2.2 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน้าที่ให้ คาชี้แจงตอบ คาถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของ
กรรมการในการประชุมผูถ้ ือหุน้
2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีความเหมาะสมและเป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
2.4 พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมา ดารงตาแหน่ง
กรรมการ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
แล้วแต่กรณี
2.5 กาหนดนโยบายการ กากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการ ดาเนินธุ รกิจ และการ
ดาเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2.6 ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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3. องค์ ประกอบคุณสมบัติและการดารงตาแหน่ ง
3.1 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องเป็ นกรรมการบริ ษทั
3.2 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูค้ ดั เลือกและแต่งตั้งคณะก รรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัท ภิบาล
จานวนอย่างน้อย 3 คน
3.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล พิจารณาคัดเลือกกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3.4 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล แต่งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลจะเป็ นกรรมการหรื อไม่ก็ได้
3.5 ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องเป็ นกรรมการที่ไม่ดารงตาแหน่ง
ในฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
3.6 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถ มีจริ ยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริ ต และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งได้
3.7 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
3.8 เมื่อกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลพ้นจาก ตาแหน่งก่อนครบวาระหรื อมีเหตุใดที่
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไม่สามารถอยูไ่ ด้จนครบวาระ คณะกรรมการบริ ษทั จะแต่งตั้ง
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลคนใหม่แทน และให้ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการ ดารง
ตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง
3.9 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลซึ่ งพ้นจาก ตาแหน่งตามวาระ ห้ามสรรหาและเสนอ
ชื่อตัวเองกลับเข้า ดารงตาแหน่งอีก แต่อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกได้โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการ
3.10 การพ้น ตาแหน่งของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล นอกจากพ้น ตาแหน่งตาม
วาระแล้ว กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลอาจพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
3.10.1 ตาย
3.10.2 ลาออก
3.10.3 พ้นจากตาแหน่งกรรมการ
3.10.4 ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4. การประชุม
4.1 องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องประกอบด้วยกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
4.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
ในกรณี จาเป็ นและเร่ งด่วนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลคนใดคนหนึ่งหรื อกรรมการคนใดคน
หนึ่งของบริ ษทั อาจขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้
4.3 ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมยกเว้น
ในกรณี ที่ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
4.4 การลงคะแนนเสี ยง กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยใดๆ ในเรื่ องที่
พิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสี ยงในเรื่ องนั้นๆ ยกเว้นกรณี การพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ
4.5 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
4.6 มติที่ประชุมจะถือตามเสี ยงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ในกรณี เสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงชี้ขาด
4.7 กรณี ที่มีกรรมการเข้าประชุมสองคนการลงมติตอ้ งมีมติเป็ นเอกฉันท์
4.8 รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็ นผูจ้ ดั ทารายงานการประชุม
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่ งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4.9 คณะกรรม การสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลสามารถเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ทั้งบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อย ให้เข้าร่ วมประชุมหารื อชี้แจง หรื อตอบ
ข้อซักถามได้

5. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ด้ านการสรรหา
5.1 สรรหาและเสนอบุคคลผูท้ ี่เหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระประ จาปี
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
5.2 สรรหาและเสนอบุคคลผูท้ ี่เหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกหรื อพ้น
จากตาแหน่งก่อนครบวาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
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5.3 สรรหาและเสนอบุคคลผูท้ ี่เหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
ด้ านค่ าตอบแทน
5.4 พิจารณาและ กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร และกรรมการที่ ดารง
ตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ในรู ปแบบต่างๆ เช่น เงิน บาเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม การออกหลักทรัพย์ตาม
โครงการ ESOP หรื อค่าตอบแทนอื่นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ แล้วแต่
กรณี โดยพิจารณาจาก
5.4.1 ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุ
บันเทียบกับสภาพอุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้ อ ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ และปัจจัยอื่นๆ
5.4.2 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในแต่ละ คณะกรรมการ
ชุดย่อย
5.4.3 ข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริ ษทั อื่นที่มี
ขนาดธุ รกิจและผลประกอบการใกล้เคียงกับบริ ษทั ฯ
5.5 พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้สวัสดิการผลตอบแทนอื่นๆ และการจ่ายเงินโบนัสประ จาปี แก่
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ด้ านบรรษัทภิบาล
5.6 กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการ ดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
และนโยบายการดาเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.7 กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ ชุดย่อยต่างๆ และฝ่ ายบริ หาร
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบตั ิที่ดีของ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุ รกิจของบริ ษทั
5.8 ทบทวนแนวปฏิบตั ิดา้ นการ กากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบกับหลักการ กากับดูแล
กิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5.9 ทบทวนคู่มือกรรมการบริ ษทั และ แนวปฏิบตั ิที่ดีของจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจ
เพื่อเสนอต่อกรรมการบริ ษทั พิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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ด้ านอืน่ ๆ
5.10 พิจารณากา หนดแนวทางและนโยบายการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อให้คณะกรรมการอนุมตั ิ
5.11 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล อาจว่าจ้างที่ปรึ กษาหรื อผู ้ เชี่ยวชาญจาก
บุคคลภายนอกตามความจาเป็ นและสมควร เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดย
ได้รับอนุมตั ิงบประมาณจากที่ประชุมคณะกรรมการ
5.12 จัดให้มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลโดย
บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อ นามาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ผลต่อผูถ้ ือหุ น้ และ
องค์กรสู งสุ ด
5.13 จัดทารายงานอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
5.14 จัดทารายงานการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อ
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั โดยระบุถึง
5.14.1 รายชื่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
5.14.2 จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
5.14.3 จานวนครั้งของการเข้าร่ วมประชุมกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
แต่ละคน
5.14.4 เนื้อหาโดยสรุ ปของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
5.14.5 รายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาตามกฎบัตรฯ
5.15 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการอนุมตั ิ
5.16 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมาย

6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงาน
กิจกรรม และการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรื อหน้าที่อื่นใดที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
6.1 รายงานการพิจารณาการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ และแทนกรรมการที่พน้ จาก
ตาแหน่งก่อนครบวาระ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.2 รายงาน การพิจารณาการสรรหากรรมการเพื่อดา รงตา แหน่งในกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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6.3 รายงานการพิจารณา การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการชุดย่อย
ต่อคณะกรรมการเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิ
6.4 รายงานผลการประเมิน คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบและขอคาแนะนามาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
6.5 รายงานการปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบหรื ออนุมตั ิ
แล้วแต่กรณี
6.6 รายงานอื่นๆ ที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบ
6.7 จัดทารายงานการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเปิ ดเผย
ไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 5.14
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นไป

พล.ต.อ.
(นายเกรี ยงไกร รักษ์กุลชน)
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

(วิเชียร พจน์โพธิ์ ศรี )
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ณ วันที่มีมติรับรองกฏบัตรฉบับนี้ ยังไม่มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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