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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรใหก้ ำหนดกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
(Nomination and Compensation Committee Charter) เพ่ือก ำหนดองค์ประกอบและหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตลอดจนแนวทำงกำรปฏิบัติงำนท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้
มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริษทัจึงก ำหนดกฎบตัร ดงัน้ี 

 
ข้อ 1. กฎบตัรน้ีเรียกวำ่  “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน”    

 
ข้อ 2. ใหใ้ชก้ฎบตัรน้ีตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติัเป็นตน้ไป 

 
ข้อ 3. องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบไปดว้ย กรรมกำรจ ำนวนอยำ่งนอ้ย 3 ท่ำน 

และตอ้งมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยก่ึงหน่ึง โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตอ้งเป็น
กรรมกำรอิสระ  
 

ข้อ 4. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
 4.1 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไม่เกิน 3 ปี นบัจำก

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง  
 4.2 เม่ือกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพน้วำระหรือมีเหตุใดท่ีกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทนไม่สำมำรถอยู่ไดจ้นครบวำระ คณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งแต่งตั้งกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนคนใหม่แทนใหค้รบถว้นอย่ำงชำ้ภำยในสำมเดือนนบัแต่วนัท่ีจ ำนวนกรรมกำรไม่ครบถว้น 
และใหผู้ท่ี้ไดรั้บกำรแต่งตั้งมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่ง 

 4.3 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บเลือกเขำ้มำ
ด ำรงต ำแหน่งใหม่ได ้โดยผำ่นกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำกรรมกำร 

 4.4 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน นอกจำกพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน ยงัพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 

 ตำย 
 ลำออก 
 ขำดคุณสมบติั 
หรือกรรมกำรท่ีประสงคจ์ะลำออกก่อนครบวำระ ใหย้ื่นหนงัสือลำออกถึงประธำนกรรมกำร

บริษทั กำรลำออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึงบริษทั 
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ข้อ 5. หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  มีหนำ้ท่ีเสนอแนะควำมเห็นเก่ียวกบักำรสรรหำ

และก ำหนดค่ำตอบแทนต่ำงๆ ต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
เพ่ือใหก้ำรปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนด ำเนินกำร ดงัน้ี 

 5.1 ดำ้นกำรสรรหำ 
1. พิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั  และ

คณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
2. พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

และผูบ้ริหำรระดบัสูงตั้งแต่ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไป ให้สอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี   

3. พิจำรณำสรรหำกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำ
กรรมกำรบริษทั กรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ริหำรระดบัสูงตั้งแต่ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไป เพ่ือ
น ำเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น หรือคณะกรรมกำรบริษัท แล้วแต่กรณี โดยค ำนึงถึง
องคป์ระกอบของคณะกรรมกำร ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชนต่์อ
กำรด ำเนินธุรกิจ   

4. ก ำหนดแผนพฒันำกรรมกำรให้มีควำมรู้ ทกัษะในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำร อย่ำงต่อเน่ือง 
และจดัให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ ให้รับทรำบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ 
และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง    

5. พิจำรณำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง   
 

5.2 ดำ้นกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
1. ก ำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท และ

คณะกรรมกำรชุดย่อย น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบ เพ่ือขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้  

2. พิจำรณำหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินผล และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรระดบัสูงตั้งแต่
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไป เพ่ือน ำเสนอขออนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

3. พิจำรณำโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของพนกังำนและเสนอกรอบกำรปรับเงินเดือนและโบนัส
ประจ ำปีของกลุ่มบริษทั เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั 

4. พิจำรณำเง่ือนไขกำรเสนอขำยหลกัทรัพยใ์หม่ตำมควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบใน
กรณีท่ีบริษทัมีกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรือพนกังำน ทั้งน้ี ตอ้งไม่มี
กรรมกำรหรือพนกังำนท่ีจะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยเ์กินกวำ่ร้อยละหำ้ (5)  
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 5.3 ประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนปีละ 1 คร้ัง 
เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
 5.4 จดัท ำรำยงำนกำรปฏิบติังำนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นประจ ำทุกปี 
 5.5 พิจำรณำทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนปีละ 1 คร้ัง หรือตำม
ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 
 5.6 ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยและท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 
 
 ข้อ 6 การประชุม 
  6.1 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจดัให้มีกำรประชุมอย่ำงนอ้ยปีละ 2 คร้ัง หรือ
ตำมท่ีเห็นสมควร 
  6.2 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะตอ้งมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุม
ในแต่ละคร้ังเกินกวำ่ก่ึงหน่ึง จึงถือวำ่ครบองคป์ระชุม 
  6.3 มติท่ีประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะกระท ำโดยถือตำมเสียงขำ้ง
มำกของกรรมกำรท่ีมำประชุมครบองคป์ระชุม โดยกรรมกำรผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียงในวำระนั้น 
  6.4 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจดักำรหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือผู ้
ท่ีเห็นสมควรเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจง หรือขอใหส่้งเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 
 ข้อ 7 การรายงาน 
  7.1 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั และรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
  7.2 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะรำยงำนผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในรอบปีท่ีผำ่นมำ
เสนอต่อผูถื้อหุน้ 
 
 ข้อ 8 อ่ืนๆ 
 8.1 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีและ
ควำมรับผิดชอบ โดยไดรั้บมติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 8.2 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนสำมำรถขอรับค ำปรึกษำจำกผูเ้ช่ียวชำญอิสระ
หรืออำจจำ้งท่ีปรึกษำเม่ือเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็น เพ่ือให้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำว 
 8.3 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนสำมำรถเขำ้รับกำรอบรมสัมมนำ เพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได ้ดว้ยค่ำใชจ่้ำย
ของบริษทั 
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ทั้งน้ี ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหำคม 2565  เป็นตน้ไป 
 
 

 
    ประกำศ  ณ  11 สิงหำคม 2565   
   

       
 

            ( รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ )   
                             ประธำนกรรมกำรและ 
     ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน     
                    
        


