
 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : 
NRC) ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  
2558 เพ่ือส่งเสริมหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยรับผิดชอบในการก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  และกรรมการชุดย่อย  รวมทั้งสรรหา  คัดเลือก  และเสนอ
บุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท   ตลอดจน
ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้วแต่กรณ ี
 
 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  และ

ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน  โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2. กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 
1.  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
2.  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไป    

 ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 
3.  นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพ้นต าแหน่งเมื่อ 

     3.1   ลาออก 
                3.2   คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

4. คณะกรรมการบริษัท  มีอ านาจในการแต่งตั้ง   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพ่ิมเติม
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์  หรือเพ่ือทดแทน  กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  ที่พ้นจากต าแหน่งตามข้อ 3.1  หรือ 3.2 ได้  โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ทดแทนตามข้อ 3.2  จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ซึ่งตนแทนเท่านั้น 

           

4. ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

4.1 การสรรหา 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท   และกรรมการชุดย่อย   โดย  

พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน    โครงสร้าง   และองค์ประกอบของคณะกรรมการ   
ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือเสนอขอ
อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 



 

2. พิจารณาสรรหา  คัดเลือก  และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท 
3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ      เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัททราบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

4.2 การก าหนดค่าตอบแทน 

1. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ            
กรรมการชุดย่อย  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

2. ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการ 
บริษัทเป็นรายบุคคล     โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่   ความรับผิดชอบ    ผลงาน   และเปรียบเทียบกับบริษัทใน
ธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน   และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ   เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติ 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท   และมีหน้าที่ให้ค าชี้แจง   ตอบค าถามกับค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

4. รายงานนโยบาย   หลักการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(56-1)  และรายงานประจ าปี  ของบริษัทฯ 

5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยฝ่ายบริหาร  และหน่วยงานต่าง ๆ  จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่ 
เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. การประชุม 
1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  จัดให้มีหรอืเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง และมีอ านาจในการเรียกประชุมเพ่ิมได้ตามความจ าเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย   
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้ง
ให้ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ทราบล่วงหน้า  

3. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   เป็นประธานที่ประชุม   ในกรณีที่ประธาน 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้     ให้
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม    

4. การลงมติของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  กระท าได้โดยถือเสียงข้างมาก   ทั้งนี้  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ  ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้า
ร่วมในการแสดงความเห็น  และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ 



 

5. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อน
การประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้บันทึก
รายงานการประชุม 

6. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพ่ือชี้แจง
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทราบได้ 

 
 

6. การรายงาน 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

 
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


