
 

 

 

 

 

 
 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

(Nomination, Compensation and Corporate Governance Committee Charter) 

(ฉบับแก้ไขเพิม่เติม) 

 

 

 

 

 

 

 

 



     บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) 
 

สารบัญ 

  หน้า 

1. วตัถุประสงค ์ 1 

2. องคป์ระกอบ 1 

3. คุณสมบติั 2 

4. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้ต าแหน่ง 2 

5. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 3 

6. ระเบียบวาระการประชุม 4 

 

 



     บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ 1/7 
 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
 
กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ก าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบริษทัในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัให้
สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีระบบการควบคุมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรม กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดีน้ีได้รับอนุมติัจากการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 1 / 2558 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 และไดพ้ิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 และท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัคร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559มีมติเปล่ียนช่ือจาก “คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน” เป็น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 
1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นคณะกรรมการท่ี
จดัตั้งข้ึนเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษทัในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
หรือกลไกท่ีส าคญัท่ีท าใหบ้ริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

2. องค์ประกอบ 
2.1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดีประกอบดว้ย

กรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระเกินก่ึงหน่ึง 
2.2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งนอ้ย 1 คนมีความรู้ ความเขา้ใจ หรือ

มีประสบการณ์เก่ียวกบัอุตสาหกรรม และการด าเนินงานของบริษทั 
 
 



     บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ 2/7 
 

3. คุณสมบัติ 
3.1. เป็นกรรมการบริษทัท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ ความ

เข้าใจถึงหน้าท่ี และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

3.2. ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ควร
เป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลกัในการผลกัดนั ให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นไปอย่าง
อิสระ 

 
4. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่ง 

4.1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(1) คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดีคดัเลือก

สมาชิกคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 1 
คน ใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นผู ้
แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี จากบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีเห็นวา่เหมาะสม 

4.2. วาระการด ารงต าแหน่ง 
(1) กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีวาระการด ารง

ต าแหน่งเท่ากบัการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
(2) กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเม่ือพน้ต าแหน่ง

ตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้
(3) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการท่ี

ดีว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั
แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
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และก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมี
จ านวนครบตามท่ีกรรมการบริษทัก าหนด  

4.3. การพน้ต าแหน่ง 
(1) ตาย 
(2) ครบวาระ 
(3) ลาออก 
(4) ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการบริษทั 
(5) คณะกรรมการบริษทัมีมติเสียงขา้งมากถอดถอน 

 
5. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
5.1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
5.2. คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษทั กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั 

5.3. พิจารณาแนวทางการก าหนดประเภทและอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและสอดคลอ้งกบัภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

5.4. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี การปรับอตัราเงินเดือนประจ าปี  การ
เปล่ียนแปลงอตัราเงินเดือนและผลประโยชนต์อบแทนอ่ืน  ๆ ท่ีจ  าเป็นและเหมาะสม 
ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน รวมทั้งพิจารณาเง่ือนไขและขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ
จา้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

5.5. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุด
ยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
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5.6. ทบทวนแผนงานและหลกัเกณฑก์ารปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

5.7. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจัดการด าเนินการตามหลักก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

5.8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

6. ระเบียบวาระการประชุม 
6.1. จ านวนคร้ังการประชุม 

 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตอ้งประชุม
ร่วมกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อปี 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนอาจเ รียกประชุม
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพิ่มเติมหาก
จ าเป็น  

6.2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองคป์ระชุม  

 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอาจเชิญ
ผูบ้ริหารของบริษทั ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม 

6.3. การลงคะแนนเสียง 
 มติท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

ใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหน่ึงใหมี้เสียง
หน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด ทั้ งน้ี เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6.4. การบนัทึกรายงานการประชุม 
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 ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
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