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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  
1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration 
Committee : NRC) เพื่อส่งเสริมหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายใน
การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่
เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่าง

น้อย 3 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ 
3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน  
4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัท จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็น

เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนทีพ้่นต าแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท อีกได้ 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหนง่ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระการ
ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท  

3) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทน โดยกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าด ารงต าแหนง่แทนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยูข่องกรรมการ
ซึง่ตนแทน 
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4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ด้านการสรรหา 

(1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกบัความจ าเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษัทฯ 
(2) ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคดัเลอืก ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุด

ยอ่ย ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัท เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
เสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุ ผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

(3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายช่ือและประวัติของผู้ ที่จะเสนอช่ือเป็นกรรมการ ก รรมการใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัท ในกรณีที่มีต าแหนง่วา่งลง 
เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ ตามหลกัเกณฑ์การสรรหาประกอบกับฐานข้อมูล
ต่างๆ ที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้ บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) , ท าเนียบกรรมการ-กรรมการอาชีพใน
ท าเนียบ IOD (IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น 

(4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
(5) ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
(6) จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่ เหมาะสม ส าหรับต าแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และผู้บริหารระดบัสงู เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(7) ก าหนดหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

(8) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ าทกุปี และ
รายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(9) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยตนเอง เป็นประจ า
ทกุปี และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(10) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

(1) ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
ชดุย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน โปร่งใส และน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี  

(2) เสนอแนะคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่

เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ  
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(3) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนและเปิดเผยคา่ตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ และ จดัท ารายงานการ

ก าหนดคา่ตอบแทน ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

(4) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการพิจารณาคา่ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
5. การประชุม 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และมีอ านาจในการ
เรียกประชมุเพิ่มได้ตามความจ าเป็น  

2) ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นประธานท่ีประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ที่มาประชมุเลอืกกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

3) วาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุจะต้องจดัสง่ให้แกค่ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นหรือเร่งดว่น จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุให้
เร็วกวา่นัน้ได้  

4) ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชมุ 

5) มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะถือเสียงข้างมากของกรรมการที่ร่วมประชุม โดย
กรรมการหนึง่คนมีเสยีงหนึง่เสยีง ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีง
ชีข้าด ทัง้นี ้กรรมการทีม่ีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดจะต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาหรือลงมติ เว้นแตเ่ป็นการพิจารณาด้าน
คา่ตอบแทนที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรฉบบันี ้

 
6. การรายงาน 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทหลงัจากที่มีการประชมุ 

2) จดัท ารายงานการท าหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนในรอบ 1 ปีที่ผา่นมาตอ่ผู้ ถือหุ้น เพื่อ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) จ านวนครัง้ในการประชมุ 
(2) จ านวนครัง้ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุ 
(3) ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดไว้ 

 
7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนกฎบตัรนีท้กุปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่
เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 


