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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ (Nomination, 
Remuneration and Governance Committee: NRGC) เพื่อส่งเสริมหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการ
ก าหนดหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา 
คดัเลือก และเสนอบคุคลที่เหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท ตลอดจนปฏิบตัิงานดา้นอื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี รวมถึงสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่ม 
บรษิัทฯ 

 
2. องคป์ระกอบและคุณสมบัติ 

1) คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ  
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ประกอบดว้ยกรรมการบริษัท จ านวนไม่นอ้ย

กว่า 5 ท่าน และอย่างนอ้ย 3 ท่าน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และก ากบัดแูลกิจการ 
4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ สามารถแต่งตัง้พนักงานของบริษัท จ านวน       

1 คน ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ที่พน้ต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบรษิัท อีกได ้

2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้พรอ้มกบัการ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท 

3) กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ว่างลง ใหค้ณะกรรมการบริษัท เลือก
กรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มเขา้เป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการ โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนั้นจะอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
 



หนา้ 2 / 4 
 

4. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

ด้านการสรรหา 

1) ทบทวนโครงสรา้งของคณะกรรมการใหม้ีความเหมาะสมกบัความจ าเป็นเชิงกลยทุธข์องบรษิัทฯ 
2) ก าหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหาและคดัเลือกใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุ

ย่อย กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และเลขานกุารบรษิัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือเสนอขอ
อนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสงู และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีต  าแหน่งว่างลง เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาประกอบกับการใชเ้ครื่องมือ
ช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ร่วมกับการใช้
ฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรพัย ์บน
เว็บไซต ์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) , ท าเนียบกรรมการ-กรรมการ
อาชีพในท าเนียบ IOD (IOD Chartered Director) บนเว็บไซต ์สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) 
เป็นตน้ หากมีการเสนอรายชื่อเดิม ในกรณีที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง จะมีการค านึงถึงผลการปฏิบตัิงานของ
ต าแหน่งนัน้ๆ 

4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ 
5) ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดต าแหน่งผูบ้รหิาร เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 
6) จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่ เหมาะสม ส าหรับต าแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูม้ีอ  านาจในการจดัการ และผูบ้ริหารระดบัสงู เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

7) ก าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิัท 

8) จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ าทุกปี และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรษิัท 

9) จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ดว้ย
ตนเอง เป็นประจ าทกุปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรษิัท 

10) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
 
 
 
 
 



หนา้ 3 / 4 
 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

1) ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และผูบ้ริหาร โดยมีหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน โปร่งใส และน าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ที่
ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ แลว้แต่กรณี  

2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่

เหมาะสมกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

3) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยคา่ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และ จดัท ารายงานการ

ก าหนดคา่ตอบแทน ไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ 

4) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

ด้านการก ากับดูแลกิจการ 

1) ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษิทัฯ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
2) ก ากบัดแูล ใหค้  าปรกึษา ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ และคู่มือจรยิธรรมธุรกิจ 

และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
3) ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ใหม้ีความเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 
4) เสนอแนะขอ้ก าหนดที่เก่ียวกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
5) จดัใหม้ีการประชาสมัพนัธเ์รื่องนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิที่ดีใหพ้นกังานในองคก์รทราบ 
6) จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ เป็นประจ าทกุปี 

ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ 

1) จดัท าคู่มือจรยิธรรมธุรกิจ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2) ก ากบัดแูล ใหค้  าปรกึษา ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามคู่มือจรยิธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

3) ทบทวน และปรบัปรุงคู่มือจรยิธรรมธุรกิจ ใหม้ีความเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 

4) เสนอแนะขอ้ก าหนดที่เก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

5) รบัเรื่องรอ้งเรียนการกระท าที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริง ชีแ้จงขอ้ซกัถาม

และตีความ ในกรณีที่มีขอ้สงสยั 

6) ดแูลการสรา้งจิตส านึกและการอบรมพนกังาน ใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจจรยิธรรมธุรกิจ และเสรมิสรา้งใหพ้นกังานทกุ

คนยึดถือและปฏิบตัิ 

7) รายงานเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหค้ณะกรรมการ

พิจารณา ในกรณีที่มีเรื่องส าคัญ ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ รวมทั้งใหค้วามเห็นในแนวปฏิบัติและ

ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 
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5. การประชุม 

1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ จะตอ้งใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 
และมีอ านาจในการเรียกประชมุเพิ่มไดต้ามความจ าเป็น  

2) ใหป้ระธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ คนหน่ึงเป็นประธานที่ประชมุ 

3) วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะตอ้งจดัส่งใหแ้ก่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก ากับดูแลกิจการ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่น 
หรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ได ้ 

4) ในการประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ตอ้งมีกรรมการรว่มประชมุไม่นอ้ย
กว่ากึ่งหน่ึง จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

5) มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ จะถือเสียงขา้งมากของกรรมการท่ี
ร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด ทัง้นี ้กรรมการที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาหรือลงมติ เวน้แต่
เป็นการพิจารณาดา้นค่าตอบแทนที่ก าหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบันี ้

 
6. การรายงาน 

1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และ
ขอ้เสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบรษิัทหลงัจากที่มีการประชมุ 

2) จัดท ารายงานการท าหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ในรอบ 1 ปีที่
ผ่านมาต่อผูถื้อหุน้ เพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) จ านวนครัง้ในการประชมุ 
(2) จ านวนครัง้ที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ แต่ละคนเขา้รว่มประชมุ 
(3) ผลการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดไว ้

 
7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ จะทบทวนกฎบตัรนีทุ้กปี และจะเสนอแนะการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

 

 

 



หนา้ 5 / 4 
 

8.   การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

      คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ จะท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรษิัท เป็นประจ าทกุปีอย่าง
นอ้ย 1 ครัง้ต่อปี 


