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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพ ิ จ ารณาค  าตอบแทน (Nomination and Remuneration 

Committee) เปนคณะกรรมการชุดยอย ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน

แลวแตกรณี เพื่อกำหนดนโยบายดานการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะดำรงตำแหนงกรรมการ 

และผูบริหารสูงสุดของบริษัท รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการอยาง

เหมาะสม สอดคลองกับแนวปฏิบัติดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 

1. องคประกอบ 

1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ และ/หรือ 

ผูบริหาร อยางนอย 3 คน และกรรมการมากกวากึ่งหนึ่งตองเปนกรรมการอิสระ ซึ่งไดรับ

การแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี  

1.2 คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คัดเลือก

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนคนหนึ่งซึ่งเปนกรรมการอิสระ เปนประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทนเพื่อทำหนาที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม 

นำสงเอกสารประกอบการประชุม บ ันท ึกรายงานการประชุม และอื ่นๆ ตามที่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมอบหมาย 

 

2. คุณสมบัติ 

2.1 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองไมดำรงตำแหนงประธาน

กรรมการบริษัท และตองเปนกรรมการอิสระเทานั้น 

2.2 ในกรณีที่เปนกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระ จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติในการดำรง

ตำแหนงกรรมการหรือกรรมการอิสระตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือตาม

หลักเกณฑที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด 
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2.3 มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท ตลอดจนมีความรูความเขาใจถึงหนาที่ และความรับผิดชอบในการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน  

2.4 สามารถทุมเทเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ไดอยางเพียงพอ 

2.5 มีวิสัยทัศนกวางไกล ติดตามการเปล่ียนแปลงเร่ืองที่เกี่ยวกับการกำหนดคาตอบแทน และ

สรรหากรรมการ เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายดานการกำหนดคาตอบแทน และสรรหา

กรรมการของบริษัท 

 

3. หนาที่ และความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีหนาท ี ่ตามท ี ่ ได ร ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 

3.1 ดานการสรรหา 

3.1.1 พิจารณาโครงสราง องคประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

โดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติของ

กรรมการแตละคน ในดานการศึกษา ความรู ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ 

ความสามารถเฉพาะดานที ่ เก ี ่ยวของกับธุรกิจ และความเปนอิสระตาม

หลักเกณฑที่บริษัทกำหนด โดยจัดทำเปน Board Skill Matrix เพื่อชวยใหการ

สรรหากรรมการมีความสอดคลองกับกลยุทธ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

3.1.2 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และกระบวนการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อ

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อดำรง

ตำแหนงกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และประธาน

เจาหนาที่บริหาร โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความชัดเจน 

โปรงใส เพื่อนำเสนอในที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

3.1.3 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหดำรงตำแหนงกรรมการ

บริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหนงวางลง และ/หรือ แตงตั้งเพิ่ม 

3.1.4 จัดทำแผนการพัฒนากรรมการ เพื ่อพัฒนาความรู กรรมการปจจุบัน และ
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กรรมการเขาใหมใหเขาใจธุรกิจบริษัท บทบาทหนาที่ และพัฒนาการตางๆ ที่

สำคัญ เชน ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ

บริษัท ฯลฯ 

3.1.5 จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพรอมเปนแผน

ตอเนื่องใหมีผูสืบทอดงานใหการบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปไดอยาง

ตอเนื่อง 

3.1.6 สรรหารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะมาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท กรรมการ

ในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูงของบริษัท (ในระดับ C-

level) อางอิงจากฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) หรืออาจใชบริษัทที่

ปร ึกษา (Professional Search Firm) ในการสรรหากรรมการใหม  และ

ผูบริหารระดับสูง (ในระดับ C-level) 

 

3.2 ดานการพิจารณาคาตอบแทน 

3.2.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวทางในการกำหนดคาตอบแทน วิธีการจาย

คาตอบแทน และผลประโยชนอื่นใดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ชุดยอย และผูบริหารระดับสูง (ในระดับ C-level) ที่เหมาะสม สอดคลองกับ

หนาที่และความรับผิดชอบที ่ม ีต อบริษ ัท ผลการดำเนินงาน และมีการ

เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอในที่ประชุม

ผูถือหุน หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

3.2.2 กำหนดคาตอบแทนประจำปของกรรมการ กรรมการบริหารสายงาน และ

ผูบริหารระดับสูง (ในระดับ C-level) ตามหลักเกณฑ การจายไดพิจารณาไว 

และนำเสนอต อคณะกรรมการบร ิษ ัท เพ ื ่ ออน ุม ัต ิ ค  าตอบแทนของ 

กรรมการบริหารสายงาน และผูบริหารระดับสูง (ในระดับ C-level) สวนของ

กรรมการใหคณะกรรมการบริษัทนำเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 

3.2.3 รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และมีหนาที่ใหคำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับ

คาตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที่

บริหารในที่ประชุมผูถือหุน 
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3.2.4 กำหนดแนวทาง เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และประธานเจาหนาที่บริหารเปนประจำทุกป โดย

พิจารณาถึงหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณารับทราบ 

3.2.5 รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที ่บริหาร 

กรรมการบริหารสายงาน และผู บริหารระดับสูง (ในระดับ C-level) และ

รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ 

3.2.6 พิจารณาความเหมาะสม และใหความเห็นชอบ ในกรณีที ่มีการเสนอขาย

หลักทรัพยใหมใหกรรมการ และพนักงาน โดยยึดหลักความเปนธรรมตอผูถือ

หุน และสรางแรงจูงใจใหกรรมการ และพนักงานปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดการ

สรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุนในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

ไดอยางแทจริง 

3.3 ทบทวนหลักเกณฑ แนวทางในการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการบริษัท 

กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ และประธานเจาหนาที่บริหาร ตามสภาวะ

แวดลอมและสถานการณของบริษัทฯ ที่เปล่ียนแปลงไป 

3.4 กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ เพื่อให

เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

3.5 จัดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงาน

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพื่อเปดเผยไวในรายงานประจำป

ของบริษัท 

3.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่

ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองได เมื่อเห็นวาจำเปนดวยคาใชจายของ

บริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท 

3.7 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน อยาง

นอยปละ 1 คร้ัง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3.8 ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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4. วาระการดำรงตำแหนง 

4.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีวาระอยูในตำแหนงคราวละไมเกิน 3 ป นับ

จากวันที่ไดรับแตงตั้ง หรือตามวาระการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท (ในกรณีที่ดำรง

ตำแหนงกรรมการบริษัท) 

4.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้ง

อีกได ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม 

4.3 การครบกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน แต

ละคน กำหนดใหส้ินสุดไมพรอมกัน เพื่อความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 

4.4 เมื่อมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพนจากตำแหนง หรือมีเหตุใดที่กรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไมสามารถอยูไดจนครบวาระ คณะกรรมการจะตอง

แตงตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบ แทนรายใหมแทนใหครบถวนอยางชาภายใน 

3 เดือน นับแตวันที่จำนวนสมาชิกไมครบถวน โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน รายใหมแทนอยูในตำแหนงไดเพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู ของ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนซึ่งตนแทน 

4.5 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพนจากตำแหนงทันที เมื่อ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ครบวาระการดำรงตำแหนง 

• ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทหรือมีลักษณะตองหามใน

การดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทตามกฎหมายวาบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ในกรณีที ่ดำรงตำแหนง

กรรมการบริษัท)คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตำแหนง 

4.6 กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนลาออกกอนครบวาระการดำรงตำแหนง 
ควรแจงเป นหนังส ือต อบร ิษ ัทล วงหนา อย างน อย 1 เด ือนพรอมเหต ุผล เพ่ือ
คณะกรรมการบริษัทจะไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการทดแทน กรณีที่กรรมการสรรหา 
และพิจารณาคาตอบแทนพนจากตำแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนที่พนจากตำแหนงตองรักษาการในตำแหนง เพื่อดำเนินการตอไปกอนจนกวา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชุดใหมจะเขารับหนาที่ 
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5. การประชุม 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตองจัดใหมีการประชุมตามหลักเกณฑดังนี้ 

5.1 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

โดยอาจเชิญฝายจัดการ ผูที่เกี่ยวของ หรือผูที่เห็นสมควรเขารวมประชุม หรือขอใหชี้แจง

ในเร่ืองที่เกี่ยวของได และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควรและจำเปน เพื่อ

พิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามหนาที่และความรับผิดชอบ 

5.2 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปน

ที่ตั ้งสำนักงานใหญของบริษัท หรือ ณ ที่อื ่นใดตามที่ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน จะกำหนด หรือประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

จะกำหนดใหจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสซึ่งจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการตามที่กฎหมายกำหนด 

5.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนควรจะกำหนดวาระการประชุมไว

ลวงหนาอยางชัดเจน และนำสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนผู เข ารวมประชุมเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื ่อให

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเร่ืองตาง 

ๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เวนแตกรณีจำเปนรีบดวน เพื่อรักษา

สิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะกำหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได ทั้งนี้ หากการ

ประชุมในคราวนั้นเปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัทสามารถจัดสงหนังสือเชิญ

ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก็ได 

 

6. องคประชุมของของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

6.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทั้งหมดจึงจะ

เปนองคประชุม 

6.2 ใหประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไมสามารถเขารวมประชุม 

หรือไมสามารถปฏิบัต ิหนาที ่ได  ใหที ่ประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณา
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คาตอบแทนคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนเปนคร้ังคราว 

6.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก โดยกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแตกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถาคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 

7. การรายงานของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีหนาที่ตองรายงานดังตอไปนี้ 

7.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตองรายงานผลการปฏิบัติงานให

คณะกรรมการบริษัททราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมี

เร่ืองอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ 

7.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อ

เปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท  

 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอยางนอย

ปละ 1 ครั้ง โดยเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ทั้งคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินประจำปตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจ

พิจารณาใหความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลตอไป 

กฎบัตรฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป และจะพิจารณาทบทวน

ทุกป 
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หลักเกณฑการสรรหา และแตงตั้งกรรมการ และผูบริหารระดับสูงสุด 

1. การสรรหา และแตงตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระ 

1.1 แนวทางการพิจารณากรรมการบริษัท 

ก) กรรมการรายใหม 

- มีคุณสมบัติสอดคลองตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอกำหนดที่เกี่ยวของ และขอบังคับ

บริษัท 

- มีความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพ

ตางๆ ที่เปนประโยชนกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ 

- ความจำเปนตอองคประกอบของโครงสรางกรรมการที่ยังขาดอยู โดยพิจารณาจาก 

Board Skill Matrix ที ่เปนประโยชนกับบริษัทฯ และมีความสอดคลองกับทิศ

ทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

- การมีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจมีกับบริษัทฯ 

ข) กรรมการรายเดิม 

- ผลการปฏิบัตงิานในปที่ผานมา 

- การใหความเห็น และขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

- การทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหกับบริษัท 

- การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของกรรมการแตละคน 

 

1.2 กรรมการอิสระ 

ในการคัดเลือก และเสนอแตงตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากจำนวนกรรมการอิสระใน

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดย 

- มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

- ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

 

ในการเลือกตั ้งกรรมการทดแทนตำแหนงที ่ว าง ในกรณีอื ่นนอกเหนือจากการครบวาระ 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน อาจสรรหาและเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหนงที่วางไดดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวา 3 ใน 4 

ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู ทั้งนี้ บุคคลที่เขามาเปนกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหนง

เทากับวาระเดิมที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 

 

2. การสรรหา และแตงตั้งผูบริหารระดับสูง  

ในการสรรหาประธานเจาหนาที ่บริหาร แทนตำแหนงที ่วางลง คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

2.1 เปนกรรมการของบริษัท ตามขอบังคับของบริษัท 

2.2 มีความรู  ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ เปนผู ที ่มีทักษะ ประสบการณ วิชาชีพ 

คุณสมบัติในดานตางๆ ที่มีความจำเปน และเปนประโยชนสูงสุดตอธุรกิจของบริษัท 

2.3 มีประสบการณในการเปนผูนำขององคกร และมีภาวะความเปนผูนำสูง 

2.4 ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

2.5 พิจารณาเร่ืองการมีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจมีกับบริษัทฯ 




