
 

 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ไดร้บัการ
แต่งตัง้โดยการอนุมตัิของคณะกรรมการของบริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพ่ือส่งเสริม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยรับผิดชอบในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมทัง้สรรหา คดัเลือก และเสนอ
บุคคลท่ีเหมาะสมใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรบักรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตลอดจนปฏิบตัิงานดา้นอื่น ๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย
และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี โดยกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน มีเนือ้หาดงันี ้

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผูอ้นมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยกรรมการ
มากกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

3. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจคัดเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งใหด้  ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ 

4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

คุณสมบัตขิองกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

2. มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศของ ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

3. มีความรู ้ความเขา้ใจในกิจการของบริษัทฯ และมีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

4. เป็นผูม้ีความซื่อสตัยส์จุริตและมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 



 

 

5. สามารถอทิุศเวลาใหก้บับริษัทฯ ไดอ้ย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหนา้ท่ีตามความรบัผิดชอบของ
ตน 

6. ไม่ประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นหุน้สว่น หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชนข์องตนหรือประโยชนข์องบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้
ใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารรบัทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

การสรรหา 

1. พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเรื่องของจ านวนคณะกรรมการบริษัทท่ีเหมาะสมกับขนาด 
ประเภท และความซับซอ้นของธุรกิจ พิจารณาคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรืออตุสาหกรรมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 

2. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา รวมถึงพิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้  ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. จดัท าแผนการพฒันากรรมการ เพ่ือพฒันาความรูก้รรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ใหเ้ขา้ใจธุรกิจของ
บริษัทฯ บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการและพฒันาการตา่ง ๆ ท่ีส  าคญั  

4. จัดใหม้ีแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) ส าหรบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดับสูง 
และใหม้ีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ โดยประเมินความส าคญัของต าแหน่ง สรรหา และพฒันา เพ่ือใหม้ีผูส้ืบทอด
ต าแหน่งบริหารท่ีมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นท่ีตรงตามความตอ้งการและเป็น
ประโยชนต์อ่บริษัทฯ เพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการเติบโตของบริษัทฯ 

5. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

การก าหนดค่าตอบแทน 

6. จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ/หรือ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตัิต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่
กรณี 

7. ก าหนดคา่ตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล 
โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความ



 

 

รับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกัน และประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้ับจาก
กรรมการ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือขออนมุตัิ 

การด าเนินการอืน่ 

8. พิจารณาสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือเสนอกฎบัตรให้
คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ 

9. จดัใหก้รรมการบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) โดยประเมินผลทัง้ใน
ภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคลอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

10. ปฏิบตัิหนา้ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การประชุม 

1. ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณาสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี ้ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจเรียก
ประชมุเป็นกรณีพิเศษเพ่ือพิจารณาเรื่องจ าเป็นเรง่ดว่นอื่น ๆ ตามแตจ่ะเห็นสมควร 

2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหป้ระธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนหรือเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยค าสั่งของประธานกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่นอ้ยกวา่ 7 
วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็
กวา่นัน้ก็ได ้

3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งมีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุม ไม่นอ้ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ ทัง้นี ้กรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนอาจมาเขา้ประชมุดว้ยตนเองหรือเขา้รว่มประชมุโดยวิธีอื่น 

4. ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้
ใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคน
หนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

5. การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิม
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

6. กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนซึง่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องใด ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 



 

 

7. เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระต าแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อีกไดต้ามท่ี
คณะกรรมการบริษัท เห็นวา่เหมาะสม 

3. กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

ก. ครบก าหนดตามวาระ 

ข. พน้จากการเป็นกรรมการบริษัท 

ค. ลาออก 

ง. ตาย 

จ. ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4. การลาออกของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหก้รรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน ย่ืนใบลาออก พรอ้มชีแ้จงเหตผุลการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั เวน้แตใ่นกรณีท่ีจ าเป็นและสมควร 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผูพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี ้
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 


