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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) จดัตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าทีส่รรหาบุคคล
ที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าที่บรหิารของบรษิัท รวมทัง้
พจิารณารูปแบบ และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  เพื่อ
เสนอความเหน็ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป (แลว้แต่
กรณี) 

2. องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดว้ยสมาชกิจ านวนอย่างน้อย 3 คน ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อยกึง่
หนึ่ง ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (“กรรมการสรรหาฯ”) 

ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เลอืกกรรมการสรรหาฯ ซึง่เป็นกรรมการอสิระ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน 
กรรมการสรรหาฯ  และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลอืการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ 
เกี่ยวกบัการนัดหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม และบนัทกึรายงานการ
ประชุม 

3. คณุสมบติัของกรรมการสรรหาฯ  

กรรมการสรรหาฯ ตอ้งเป็นบุคคลผูท้ีม่คีุณสมบตั ิดงันี้ 

(1) เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะ
อุทศิความรูค้วามสามารถและปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่บรษิทัได้ 

(2) มคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ไม่เป็นบุคคลซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขา้
เป็นหุ้นส่วน หรอืกรรมการในนิตบิุคคลอื่นซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของ
บรษิัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรอืผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัททราบก่อนที่จะมมีติ
แต่งตัง้ 

4. การแต่งตัง้และวาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) ให้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้แต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นขอ้  3. ขา้งต้น เพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการสรรหาฯ  โดยกรรมการสรรหาฯ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทั (กรณีกรรมการสรรหาฯ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัดว้ย) ทัง้นี้ กรรมการสรรหาฯ ซึง่พน้
ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาฯ ไดอ้กี 

นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้  กรรมการสรรหาฯ พน้ต าแหน่งเมื่อ 
(ก) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบรษิัท (เฉพาะในกรณีที่กรรมการสรรหาฯ ด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการบรษิทัดว้ย) 
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(ข) ตาย 
(ค) ลาออก 
(ง) ขาดคุณสมบตักิารเป็น กรรมการสรรหาฯ ตามกฎบตัรนี้  
(จ) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

กรรมการสรรหาฯ คนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นหนงัสอืลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั  

(2) ในกรณีทีก่รรมการสรรหาฯ ครบวาระการด ารงต าแหน่งหรอืไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระได ้ซึง่
จะสง่ผลใหม้จี านวนกรรมการสรรหาฯ ต ่ากว่า 3 คน ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการสรรหาฯ รายใหม่ใหค้รบถว้น
ในทนัทีหรอือย่างช้าภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัที่จ านวนกรรมการสรรหาฯ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาฯ  

5. อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

(1) ก าหนดคุณสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ของบรษิัท และพิจารณาคดัเลือกผู้ที่มคีวามเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อเสนอชื่อให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ และ/หรอื น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

(2) พิจารณาความเป็นอสิระของกรรมการอสิระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอสิระของบรษิัทเป็นผู้มี
คุณสมบตัคิรบถว้น 

(3) พจิารณารูปแบบและกระบวนการในการพฒันากรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร
ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัและสภาวการณ์  

(4) พจิารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนการท างาน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงนิสด หลกัทรพัย ์หรอื
อื่นใด) รวมถงึระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั ให้
เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการก าหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน บ าเหน็จรางวลั เงนิ
โบนัส และปรบัขึน้เงนิเดอืนส าหรบักรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั เพื่อน าเสนอใหท้ี่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

(5) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเป็นประจ าทุกปี 

(6) ทบทวน ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

(7) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาฯ และเสนอให้คณะกรรมการบรษิัท
พจิารณา รวมถงึจดัท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั   

(8) ด าเนินการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัท
ก าหนด 
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6. การประชมุ 

(1) ให้มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ตามที่ประธานกรรมการสรรหาฯ เหน็สมควร แต่ให้มกีารประชุม
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  โดยอาจเชญิฝ่ายบรหิาร หรอื พนักงานของบรษิัททีเ่กี่ยวขอ้ง หรอื ผูท้ี่เหน็สมควรมาร่วมประชุม
เพื่อใหข้อ้มลูหรอืสง่เอกสารตามทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็น 

(2) ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ใหป้ระธานกรรมการสรรหาฯ หรอืบุคคลซึง่ได้รบัมอบหมายส่ง
หนงัสอืนดัประชุม พรอ้มระเบยีบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการสรรหาฯ ทุกท่านล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 
วนั ก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการสรรหาฯ ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษา
สทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั ใหส้ามารถแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

7. องคป์ระชมุและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  ต้องมีกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการสรรหาฯ ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการสรรหาฯ ซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการสรรหาฯ คนใดคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธานในที่
ประชุม 

(2) การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมาก 

(3) ในการออกเสยีงลงคะแนน กรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งมสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีง เว้นแต่กรรมการสรรหาฯ 
ซึง่มสี่วนไดเ้สยีงในเรื่องใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่
ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(4) ให้ประธานกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใน 
คราวถดัไปเพื่อทราบทุกครัง้ 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนี้  ให้มีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที่  31 มกราคม 2561                      
เป็นตน้ไป 

 
 
 ............................................... 

   (นายจกัรกฤศฏิ ์ พาราพนัธกุล) 

    ประธานกรรมการบรษิทั 

 บรษิทั เอน็บดี ีเฮลทแ์คร ์จ ากดั  

 


