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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

(Nomination & Remuneration Committee Charter) 

1. วัตถุประสงค  ์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเข้ามา

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับการแต่งต้ังเป็นกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการ

บริษัทฯ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุดย่อย อีกทั้งเป็นผู้พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
และด าเนินการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ ได้ก าหนด เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี  

 

2. ค ุณสมบัตขิองคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

2.1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ  

2.2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีน่อกเหนือจากข้อ 2.1. ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริ หาร 

(Non-executive Director) เพ่ือสามารถมีเวลาท าหน้าที่ ถ้าจ าเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive 

Director) อยู่ในคณะกรรมการก็ควรเป็นส่วนน้อยของจ านวนกรรมการทั้ งหมด ทั้งนี้กรรมการทีเ่ป็น

ผู้บริหารดังกล่าวจะไม่ร่วมพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร 

2.3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกเหนือจากข้อ 2.1 และ 2.2 ควรเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ มี

ความเชี่ยวชาญในสายงาน  

2.4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพ่ือความโปร่งใสและเป็นอิสระ

ในการปฏิบัติหน้าที่ 

2.5. เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท 

2.6. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ 
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2.7. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายอ่ื นที่

เก่ียวข้อง 

 

3. การแต่งตั้ง ว าระการปฏบิัติงาน แ ละการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค ่าตอบแทน 

3.1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตาม

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท และเม่ือครบก าหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ั งจาก

คณะกรรมการบริษัทอีกได้  

3.2. เม่ือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ  ซ่ึงมีผลให้จ านวนกรรมการไม่ครบถ้วน  

คณะกรรมการ บริษัทฯ จะแต่งต้ังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายใหม่ให้ครบจ านวนอย่าง

ช้าภายใน 3 เดือนนับต้ังแต่วันที่จ านวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนิน งาน

ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

3.3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นต าแหน่งเม่ือ 

a) ลาออก 

b) ตาย 

c) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

d) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการก ากับดูแลกิจการตามกฏบัตรนี้หรือตามข้อก าหนดของ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ / หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประ เทศ

ไทย 

3.4. การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัทฯ 

ล่วงหน้า 
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4. ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ

บริษัทฯต่อบุคคลภายนอก 

ด้านการสรรหา 

1) ก าหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติของ

กรรมการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี  

2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการบริษัทที่ครบ

วาระ และ/หรือ เม่ือมีต าแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งต้ังเพ่ิม 

3) พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 

4) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1) จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

2) ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทั้งที่ เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

เป็นรายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้

พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจ

ที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ

บริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือขอ

อนุมัติ 
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3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค าชี้แจง ตอบค าถามเรื่องค่าตอบแทนของ

กรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

4) รายงานโยบาย หลักการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และ

รายงานประจ าปีของบริษัท 

5) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงาน หรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้อ งต่อ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

5. การประชมุ 

1) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ

บริษัทฯ ที่เก่ียวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่า

เก่ียวข้องหรือจ าเป็น 

2) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบ ด้วย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในต าแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 

3) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ง

คณะ 

4) ในการออกเสียงกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง 

และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพ่ือเป็นการชี้ขาด 
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6. การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

รับทราบ และจัดท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี

ของบริษัทฯ และลงนามโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

7. วันที่มีผลบังคบัใช ้

 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564  
 
 

 
ลงชื่อ…………….……………………………….         ลงชื่อ…………….………………………………. 

                 (นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์)                      (นายประกิจ ตังติสานนท์)         

                       เลขานุการบริษัท              ประธานกรรมการบริษัท  
 


