กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้รบั การ
แต่งตัง้ โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อส่งเสริม
หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี โดยรับผิ ดชอบในการกาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทัง้ สรรหา คัดเลือก และเสนอ
บุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกาหนดค่าตอบแทน
สาหรับกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนปฏิบตั ิงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี โดยกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน มีเนือ้ หาดังนี ้
องค์ประกอบ
1. คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูอ้ นุมตั ิแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยกรรมการ
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ
3. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนอาจได้รับ การแต่ งตั้ง โดยคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอาจคัดเลือกสมาชิ กคนใดคนหนึ่งให้ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ
4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนอาจแต่ ง ตั้ง บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสมเป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คุณสมบัตขิ องกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัทฯ
2. มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบี ย บ และ/หรือ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. มีความรู ้ ความเข้าใจในกิจการของบริษัทฯ และมีประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. เป็ นผูม้ ีความซื่อสัตย์สจุ ริตและมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ

5. สามารถอุทิศเวลาให้กบั บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของ
ตน
6. ไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้ง
ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
การสรรหา
1. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ ในเรื่องของจานวนคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสมกับขนาด
ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิ จ พิ จารณาคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
2. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา รวมถึงพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. จัดทาแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู ก้ รรมการปั จจุบนั และกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจ ของ
บริษัทฯ บทบาทหน้าที่ของกรรมการและพัฒนาการต่าง ๆ ที่สาคัญ
4. จัดให้มีแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession plan) สาหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง
และให้มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ โดยประเมินความสาคัญของตาแหน่ง สรรหา และพัฒนา เพื่อให้มีผสู้ ืบทอด
ตาแหน่งบริหารที่ มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอ่ืนที่ ตรงตามความต้องการและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการเติบโตของบริษัทฯ
5. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
การกาหนดค่าตอบแทน
6. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่
กรณี
7. กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคล
โดยการก าหนดค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ทให้พิ จารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ

รับผิ ดชอบ ผลงาน และเปรียบเที ยบกับบริ ษัทในธุ รกิ จที่ คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ท่ี คาดว่าจะได้รับจาก
กรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
การดาเนินการอืน่
8. พิ จ ารณาสอบทานกฎบั ต รของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน เพื่ อ เสนอกฎบั ต รให้
คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
9. จัดให้กรรมการบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) โดยประเมินผลทัง้ ใน
ภาพรวมเป็ นรายคณะ และรายบุคคลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัท
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การประชุม
1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อพิจารณาสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี ้ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอาจเรียก
ประชุมเป็ นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจาเป็ นเร่งด่วนอื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคาสั่งของประธานกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่นอ้ ยกว่า 7
วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกาหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านัน้ ก็ได้
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทัง้ นี ้ กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอาจมาเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเข้าร่วมประชุมโดยวิธีอ่นื
4. ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคน
หนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
5. การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ม
อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
6. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้

7. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระตาแหน่ง
1. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อีกได้ตามที่
คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม
3. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
ก.

ครบกาหนดตามวาระ

ข.

พ้นจากการเป็ นกรรมการบริษัท

ค.

ลาออก

ง.

ตาย

จ.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง

4. การลาออกของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน ยื่นใบลาออก พร้อมชีแ้ จงเหตุผลการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีท่ีจาเป็ นและสมควร
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทัง้ นี ้
ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนต้อ งได้รับ การพิ จ ารณาอนุ มัติ โ ดยที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

