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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรใหก้ ำหนดกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด 
คาำตบบแทน (Nominating and Compensating Committee Charter) พ.ศ. 2560 เพื่บก ำหนดบงค์ประกบบ
และหน้ำท่ีควำมรับผิดชบบขบงคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทนตลบดจนแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้มบบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทน 
คณะกรรมกำรบริษทัจึงก ำหนดกฎบตัร ดงัน้ี 

ขบ้ 1. กฎบตัรน้ีเรียกวาำ  “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2560”            
ขบ้ 2. ใหใ้ชก้ฎบตัรน้ีตั้งแตาวนัท่ีคณะกรรมกำรบริษทับนุมติัเป็นตน้ไป 
ขบ้ 3. บงคป์ระกบบและหลกัเกณฑข์บงคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทน 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทน ประกบบไปดว้ย กรรมกำรจ ำนวน 3 ทาำน 

และตบ้งมีกรรมกำรบิสระบยาำงนบ้ย 2 ทาำน โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทนตบ้งเป็น
กรรมกำรบิสระ  

ขบ้ 4. วำระกำรด ำรงต ำแหนางและกำรพน้จำกต ำแหนาง 
 4.1 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทน มีวำระกำรด ำรงต ำแหนางครำวละไมาเกิน 3 ปี 

นบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแตางตั้ง  
 4.2 เม่ืบกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทนพน้วำระหรืบมีเหตุใดท่ีกรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดคาำตบบแทนไมาสำมำรถบบยูาไดจ้นครบวำระ คณะกรรมกำรบริษทัจะตบ้งแตางตั้งกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดคาำตบบแทนคนใหมาแทนใหค้รบถว้นบยาำงชำ้ภำยในสำมเดืบนนบัแตาวนัท่ีจ  ำนวนกรรมกำร
ไมาครบถว้น และให้ผูท่ี้ไดรั้บกำรแตางตั้งมีวำระกำรด ำรงต ำแหนางเพียงเทาำวำระท่ีเหลืบบยูาขบงกรรมกำรท่ี
พน้จำกต ำแหนาง 

 4.3 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทนซ่ึงพน้จำกต ำแหนางตำมวำระบำจไดรั้บเลืบกเขำ้
มำด ำรงต ำแหนางใหมาได ้โดยผาำนกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรสรรหำกรรมกำร 

 4.4 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทน นบกจำกพน้ต ำแหนางตำมวำระแลว้ กรรมกำร
สรรหำและก ำหนดคาำตบบแทน ยงัพน้จำกต ำแหนางเม่ืบ 

 ตำย 
 ลำบบก 
 ขำดคุณสมบติั 

 หรืบกรรมกำรท่ีประสงคจ์ะลำบบกกาบนครบวำระ ขบให้แจง้ตาบคณะกรรมกำรบริษทัทรำบ
ลาวงหนำ้ 1 เดืบน พร้บมเหตุผล 
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ขบ้ 5. หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชบบขบงคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทน 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทน  มีหน้ำท่ีเสนบแนะควำมเห็นเก่ียวกับกำร 

สรรหำและก ำหนดคาำตบบแทนตาำงๆ ตาบคณะกรรมกำรบริษทัเพื่บบนุมติั หรืบเพื่บเสนบตาบท่ีประชุมผูถื้บ
หุ้นแล้วแตากรณี เพื่บให้กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีขบงคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทน
เป็นไปบยาำงมีประสิทธิภำพ ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทนด ำเนินกำร ดงัน้ี 
 

1. พิจำรณำควำมเหมำะสมขบงโครงสร้ำงและบงคป์ระกบบขบงคณะกรรมกำรบริษทั 
2. พิจำรณำสรรหำกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรบริษทั และ

ก ำหนดคุณสมบติัท่ีเหมำะสมขบงกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงตั้งแตาผูบ้  ำนวยกำรฝา ำย
ข้ึนไป และหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำเพื่บด ำรงต ำแหนางกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง
ตั้งแตาผูบ้  ำนวยกำรฝา ำยข้ึนไป 

3. พิจำรณำทบทวนคุณสมบัติขบงกรรมกำร และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนขบง
กรรมกำรท่ีครบก ำหนดวำระ และผูบ้ริหำรระดบัสูงตั้งแตาผูบ้  ำนวยกำรฝา ำยข้ึนไป 

4. ก ำหนดวิธีกำรและกระบวนกำรในกำรพฒันำบุคลำกรให้มีคุณสมบติัเหมำะสมในกำร
ด ำรงต ำแหนาง กรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูงตั้งแตาผูบ้  ำนวยกำรฝา ำยข้ึนไป 

5. ก ำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้ำงคาำตบบแทนขบงคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรชุดยาบย ผูบ้ริหำรระดับสูงตั้งแตาผูบ้  ำนวยกำรฝา ำยข้ึนไป โดยน ำเสนบ
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูบ้นุมติัคาำตบบแทนขบงผูบ้ริหำรระดบัสูงตั้งแตาผูบ้  ำนวยกำร
ฝา ำยข้ึนไป สาวนคาำตบบแทนขบงคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยาบยให้
น ำเสนบตาบท่ีประชุมผูถื้บหุน้เพื่บบนุมติั 

6. ก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินผลผูบ้ริหำรระดบัสูงตั้งแตาผูบ้  ำนวยกำรฝา ำยข้ึนไป 
7. พิจำรณำเง่ืบนไขกำรเสนบขำยหลกัทรัพยใ์หมาตำมควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็นชบบ

ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรเสนบขำยหลกัทรัพยท่ี์บบกใหมาตาบกรรมกำรหรืบพนกังำน ทั้งน้ี 
ตบ้งไมามีกรรมกำรหรืบพนกังำนท่ีจะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยเ์กินกวาำร้บยละหำ้(5)  

8. ท ำหนำ้ท่ีช้ีแจงตบบค ำถำมเก่ียวกบัคาำตบบแทนขบงคณะกรรมกำรในท่ีประชุมผูถื้บหุ้น 
9. ประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเบงคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทนปีละ 1 

คร้ัง เพื่บน ำเสนบตาบคณะกรรมกำรบริษทั 
10. จดัท ำรำยงำนกำรปฏิบติังำนเสนบตาบคณะกรรมกำรบริษทัและผูถื้บหุน้เป็นประจ ำทุกปี 
11. พิจำรณำทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทนปีละ 1 คร้ัง ตำม

ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 
12. ปฏิบติัหน้ำท่ีบ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมบบหมำยและท่ีกฎหมำยก ำหนด หรืบ

ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
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การประชุม: 
1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทนจดัให้มีกำรประชุมบยาำงน้บยปีละ 2 คร้ัง 

หรืบตำมท่ีเห็นสมควร 
2. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทนจะตบ้งมีกรรมกำรเขำ้ราวม

ประชุมในแตาละคร้ังบยาำงนบ้ย 2 คน จึงถืบวาำครบบงคป์ระชุม 
3. มติท่ีประชุมขบงคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทน จะกระท ำโดยถืบตำม

เสียงขำ้งมำกขบงกรรมกำรท่ีมำประชุมครบบงค์ประชุม เวน้แตากรณีท่ีมีกรรมกำรสบง
คนเขำ้ประชุม ตบ้งมีมติเป็นเบกฉนัท ์

4. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทนมีบ ำนำจเชิญฝา ำยจดักำรหรืบผูท่ี้เก่ียวขบ้ง 
หรืบ   ผูท่ี้เห็นสมควรเขำ้ราวมประชุมเพื่บช้ีแจง หรืบขบใหส้างเบกสำรท่ีเก่ียวขบ้งได ้

 

การรายงาน: 
1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทนรับผิดชบบตาบคณะกรรมกำรบริษทั และ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตาบท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั บยาำงน้บยปีละ 1 คร้ัง และ
กาบนกำรประชุมผูถื้บหุน้ประจ ำปี 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทนจะรำยงำนผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในรบบปีท่ี
ผาำนมำเสนบตาบผูถื้บหุน้ 

 

อ่ืนๆ: 
1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทนจะได้รับคาำตบบแทนท่ีเหมำะสมกับ

หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชบบ โดยไดรั้บมติจำกท่ีประชุมผูถื้บหุน้ 
2. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทนสำมำรถขบรับค ำปรึกษำจำกผูเ้ช่ียวชำญ

บิสระหรืบบำจจ้ำงท่ีปรึกษำเม่ืบเห็นวาำมีควำมจ ำเป็น เพื่บให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีขบง
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทนเป็นไปบยาำงมีประสิทธิภำพ โดยบริษทั
เป็นผูรั้บผดิชบบคาำใชจ้าำยดงักลาำว 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทนสำมำรถเขำ้รับกำรบบรมสัมมนำ เพื่บ
เสริมสร้ำงควำมรู้ในเร่ืบงท่ีเก่ียวขบ้งตาบกำรด ำเนินงำนขบงคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคาำตบบแทนได ้ดว้ยคาำใชจ้าำยขบงบริษทั 
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ทั้งน้ี ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแตาวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2560  เป็นตน้ไป 
 
 
    ประกำศ  ณ  วนัท่ี  10 มีนำคม  2560 
     

        

            ( นำยนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล )   
        ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตบบแทน     

                 
 

        ( ศำสตรำจำรยด์ร.พรชยั ชุนหจินดำ ) 
              ประธำนกรรมกำรบริษทั 

 


