
 

 
 
 
 
 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์จ ำกดั (มหำชน) 

กฎบัตร 

คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 
คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

คร้ังท่ี 1 : วนัท่ี 21 มีนาคม 2555 

คร้ังท่ี 2 : วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2556 

คร้ังท่ี 3 : วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2557 

คร้ังท่ี 4 : วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 

คร้ังท่ี 5 : วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 

คร้ังท่ี 6 : วนัท่ี  7 กรกฎาคม 2559 

คร้ังท่ี 7 : วนัท่ี  22 กมุภาพนัธ์ 2560 

คร้ังท่ี 8 : วนัท่ี  11 พฤษภาคม2560 

คร้ังท่ี 9 : วนัท่ี  18 มกราคม 2561 

คร้ังท่ี 10 : วนัท่ี  17 มกราคม 2562 

คร้ังท่ี 11 : วนัท่ี  13 มกราคม 2563 
 

หมายเหตุ : พิจารณารับรองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 วาระที่ 4.11



กฎบัตร 
คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำล 

 
1. วตัถุประสงค์ 
 กฎบัตรน้ีจัดท าโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) โดยมีหนา้ท่ีในการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสม
เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร ให้เป็นไป
อยา่งโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบติัท่ีดีของการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
เพื่อท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืน และความเป็นผูน้ าทางธุรกิจผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็ก ท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสียทั้ งปวง โดยคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
รับผดิชอบและข้ึนตรงต่อคณะกรรมการบริษทั 
 

2. คุณสมบัต ิ
2.1 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ตอ้งเป็นกรรมการบริษทั 

 2.2 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  
2.3 ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศ         

ความรู้ความสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งได ้
 

3. กำรแต่งตั้ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นต ำแหน่ง 
3.1 กำรแต่งตั้ง และวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 3.1.1 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูค้ดัเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทั- 
ภิบาล จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน 
 3.1.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล พิจารณาคดัเลือกประธานคณะกรรมการ-
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
 3.1.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ตอ้งมีจ านวนกรรมการอิสระมากกวา่ก่ึงหน่ึง 

3.1.4 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล แต่งตั้ งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซ่ึงเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได ้
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3.2 กำรพ้นต ำแหน่ง 
กรรมการบริหารพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 

   ก) ครบก าหนดตามวาระ 
   ข) พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 
   ค) ลาออก 
   ง) ตาย 
   จ) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตามขอ้บงัคบัน้ี 
   ฉ) คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากการด ารงต าแหน่ง 
 

4. กำรประชุม 
 4.1 องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 
 4.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ตอ้งจดัให้มีการประชุมอยา่งน้อยปีละ 2 คร้ัง 
ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลคนใดคนหน่ึงหรือกรรมการคนใดคน
หน่ึงของบริษทัอาจขอใหมี้การจดัประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลได ้
 4.3 ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมยกเวน้
ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้ห้ท่ีประชุม
เลือกกรรมการท่านใดท่านหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 4.4 การลงคะแนนเสียง กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียใดๆ ในเร่ืองท่ี
พิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเร่ืองนั้นๆ ยกเวน้กรณีการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ 
 4.5 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 4.6 มติท่ีประชุมจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุมครบองคป์ระชุม ในกรณีเสียงเท่ากนั
ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงช้ีขาด 
 4.7 กรณีท่ีมีกรรมการเขา้ประชุมสองคนการลงมติตอ้งมีมติเป็นเอกฉนัท์ 
 4.8 รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล หรือผูท่ี้
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล เป็นผูจ้ดัท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ซ่ึงรายงานการประชุมดงักล่าวตอ้งผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
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 4.9 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลสามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ได้แก่ กรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัทั้งบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย ให้เขา้ร่วมประชุมหารือช้ีแจง หรือตอบ
ขอ้ซกัถามได ้

5. ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ 

ด้ำนกำรสรรหำ 
 5.1 พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการสรรหากรรมการเสนอคณะกรรมการบริษทั 

5.2 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และ คณะกรรมการชุดยอ่ย
ใหมี้ความเหมาะสมกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปเสนอคณะกรรมการบริษทั 

5.3 สรรหาและเสนอบุคคลผูท่ี้เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการท่ีครบวาระประจ าปี 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั 
 5.4 สรรหาและเสนอบุคคลผูท่ี้เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการท่ีลาออกหรือพน้
จากต าแหน่งก่อนครบวาระ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมติั 
 5.5 สรรหาและเสนอบุคคลผูท่ี้เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมติั 

5.6 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ร่วมกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร พิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้ งบุคคลในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯเพื่อพิจารณาอนุมติั 

ด้ำนค่ำตอบแทน 
 5.7 พิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการท่ีด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินบ าเหน็จ ค่าเบ้ียประชุม การออกหลกัทรัพยต์าม
โครงการ ESOP หรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั แลว้แต่
กรณีโดยพิจารณาจาก 

5.7.1 ความเหมาะสมของหลัก เกณฑ์ ท่ี ใช้อยู่ในปัจจุบัน เทียบกับสภาพ อุตสาหกรรม             
ภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ผลประกอบการของบริษทัฯ และปัจจยัอ่ืนๆ 

5.7.2 ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในแต่ละคณะกรรมการ     
ชุดยอ่ย 

5.7.3 ขอ้มูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั และบริษทัอ่ืนท่ีมี
ขนาดธุรกิจและผลประกอบการใกลเ้คียงกบับริษทัฯ 

 5.8 พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้สวสัดิการผลตอบแทนอ่ืนๆ และการจ่ายเงินโบนัสประจ าปีแก่
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั 
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ด้ำนบรรษัทภิบำล 
 5.9 ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
และนโยบายการด าเนินงานดา้นกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 5.10 ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหาร
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและแนวปฏิบติัท่ีดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั 
 5.11 ทบทวนแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั โดยเปรียบเทียบกบัหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 5.12 ทบทวนคู่มือกรรมการบริษทั และ แนวปฏิบติัท่ีดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อเสนอต่อกรรมการบริษทัพิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 
ด้ำนอ่ืนๆ 
 5.13 พิจารณาเสนอและทบทวนแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
 5.14 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล อาจว่าจา้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญจาก
บุคคลภายนอกตามความจ าเป็นและสมควร เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดย
ไดรั้บอนุมติังบประมาณจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 5.15 จดัให้มีการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลโดย
บุคคลท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิผลต่อผูถื้อหุ้นและ
องคก์รสูงสุด 
 5.16 จัดท ารายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี  และ      
ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

5.17 จดัท ารายงานการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัโดยระบุถึง 

5.17.1  รายช่ือคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
5.17.2  จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
5.17.3  จ านวนคร้ังของการเข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล        

แต่ละคน 
5.17.4  เน้ือหาโดยสรุปของกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
5.17.5  รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาตามกฎบตัรฯ 



    บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล  4 

 5.18 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลจะทบทวนกฎบตัรน้ีทุกปี และจะเสนอแนะ
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหค้ณะกรรมการอนุมติั 
 5.19 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯมอบหมาย 
 

6. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษทัภิบำล 
 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการรายงาน
กิจกรรม และการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล หรือหน้าท่ีอ่ืนใดท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
 6.1 รายงานการพิจารณาการสรรหากรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระและแทนกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 6.2 รายงานการพิจารณาการสรรหากรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 6.3 รายงานการพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดยอ่ย 
ต่อคณะกรรมการเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 
 6.4 รายงานผลการประเมินคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบและขอค าแนะน ามาปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 6.5 รายงานการปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบหรืออนุมัติ        
แลว้แต่กรณี 
 6.6 รายงานอ่ืนๆ ท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 
 6.7 จดัท ารายงานการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล โดยเปิดเผย
ไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 5.14  

 
 ทั้งน้ี ใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 22 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
 
 
 
        

(นายเกรียงไกร รักษก์ุลชน) (นายสมชยั  เลขะพจน์พานิช) 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

ประธานกรรมการ 

 


