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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกิจการ 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ (Nomination, 

Remuneration and Governance Committee: NRGC) เพ่ือสง่เสริมหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยรับผิดชอบในการ

กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย รวมทัง้สรรหา 

คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับ

มอบหมายและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี รวมถึงสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน

ของกลุม่บริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือสง่เสริมการเติบโต

อยา่งยัง่ยืนของกลุม่บริษัทฯ 

 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ  

2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จํานวนไม่น้อย

กวา่ 5 ทา่น และอยา่งน้อย 3 ทา่น ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และกํากบัดแูลกิจการ 

4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัท จํานวน       

1 คน ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบริษัท อีกได้ 

2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการ

ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหนง่ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการ

ครบวาระการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท 

3) กรณีท่ีตําแหนง่กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือก

กรรมการท่ีมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแล

กิจการ โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ท่ีเข้าดํารงตําแหน่งแทนนัน้จะอยู่ใน

ตําแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 
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4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ด้านการสรรหา 

1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกบัความจําเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษัทฯ 

2) กําหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคดัเลือกให้ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุ

ยอ่ย กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัท เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขอ

อนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายช่ือและประวัติของผู้ ท่ีจะเสนอช่ือเป็นกรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัท ในกรณีท่ีมีตําแหน่งว่างลง เพ่ือ

นําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ ตามหลกัเกณฑ์การสรรหาประกอบกบัการใช้เคร่ืองมือ

ช่วยตรวจหาคุณสมบตัิ หรือทักษะท่ีจําเป็นท่ียังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ร่วมกับการใช้

ฐานข้อมูลต่างๆ ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้บริหารบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ บน

เว็บไซต์ สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.), ทําเนียบกรรมการ-กรรมการ

อาชีพในทําเนียบ IOD (IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

เป็นต้น หากมีการเสนอรายช่ือเดิม ในกรณีท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่ง จะมีการคํานึงถึงผลการปฎิบตัิงานของ

ตําแหนง่นัน้ๆ 

4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

5) กําหนดหลกัเกณฑ์ในการสบืทอดตําแหนง่ผู้บริหาร เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

6) จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสม สําหรับตําแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้มีอํานาจในการจดัการ และผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

7) กําหนดหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจําทุกปี เพ่ือรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

8) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นประจําทกุปี และ

รายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

9) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ ด้วย

ตนเอง เป็นประจําทกุปี และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

10) ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

1) กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ชุดย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน โปร่งใส และนําเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี  

2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

3) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนและเปิดเผยคา่ตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ และ จดัทํารายงานการ

กําหนดคา่ตอบแทน ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

4) ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาคา่ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านการกาํกับดูแลกิจการ 

1) กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

2) กํากบัดแูล ให้คําปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ และคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 

4) เสนอแนะข้อกําหนดท่ีเก่ียวกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการในการดําเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

5) จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์เร่ืองนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิท่ีดีให้พนกังานในองค์กรทราบ 

6) จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจําทกุปี 

ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ 

1) จดัทําคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

2) กํากบัดแูล ให้คําปรึกษา ติดตามให้มกีารปฏิบตัิตามคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

3) ทบทวน และปรับปรุงคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 

4) เสนอแนะข้อกําหนดท่ีเก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

5) รับเร่ืองร้องเรียนการกระทําท่ีอาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชีแ้จงข้อซกัถาม

และตีความ ในกรณีท่ีมีข้อสงสยั 

6) ดแูลการสร้างจิตสาํนกึและการอบรมพนกังาน ให้มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้พนกังานทกุ

คนยดึถือและปฏิบตัิ 

7) รายงานเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้คณะกรรมการ

พิจารณา ในกรณีท่ีมีเร่ืองสําคญั ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั รวมทัง้ให้ความเห็นในแนวปฏิบตัิและ

ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
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5. การประชุม 

1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ จะต้องให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

และมีอํานาจในการเรียกประชมุเพ่ิมได้ตามความจําเป็น  

2) ให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ เป็นประธานท่ีประชมุ ในกรณีท่ีประธาน

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการสรรหา พิจารณา

คา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ คนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

3) วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจดัสง่ให้แก่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และกํากบัดแูลกิจการ ลว่งหน้าก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน 

หรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ได้  

4) ในการประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ ต้องมีกรรมการร่วมประชมุไมน้่อย

กวา่กึ่งหนึง่ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

5) มติท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ จะถือเสียงข้างมากของกรรมการท่ี

ร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีก

เสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดจะต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาหรือลงมติ เว้นแต่

เป็นการพิจารณาด้านคา่ตอบแทนท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรฉบบันี ้

 

6. การรายงาน 

1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีและ

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่คณะกรรมการบริษัทหลงัจากท่ีมีการประชมุ 

2) จัดทํารายงานการทําหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ ในรอบ 1 ปีท่ี

ผา่นมาตอ่ผู้ ถือหุ้น เพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) จํานวนครัง้ในการประชมุ 

(2) จํานวนครัง้ท่ีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ แตล่ะคนเข้าร่วมประชมุ 

(3) ผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีกําหนดไว้ 

 

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ จะทบทวนกฎบตัรนีท้กุปี และจะเสนอแนะการแก้ไข

เปลีย่นแปลงตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ


