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คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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(ฉบับปรับปรุงจาก พ.ศ. 2559)

บริษทั ไทย เอ็น ดี ที จากัด (มหาชน)
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หมวดที่ 1
บททัวไป
่
คณะกรรมการบริษัท ได้ใ ห้ความสาคัญ กับการปฏิบตั ิต ามหลักการก ากับ ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึง ได้มี
มติแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee: NRC) ขึน้
เพื่อท าหน้ า ที่ใ นการพิจ ารณากาหนดหลักเกณฑ์แ ละรูป แบบในการสรรหาและคัดเลื อ กบุ คคลที่มีคุ ณสมบัติเ หมาะสม
เพื่ อ เข้ า รั บ การเสนอชื่ อ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ ต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ตามวาระ และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ด้ว ยความโปร่ ง ใส เพื่อ มาเสริม สร้า งประสิท ธิภ าพของคณะกรรมการและผลัก ดัน การดาเนิ น งานต่ า งๆ ของบริษัท ฯ
ให้สอดคล้อ งกับ กลยุ ท ธ์แ ละทิศ ทางที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ยัง ท าหน้ า ที่ใ นการก าหนดกระบวนการและหลัก เกณฑ์
การพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ด้วยความเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และรักษาจูงใจในการ
รักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณภาพ โดยเป็ น ไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจ การที่ดีข องบริษัท ฯ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบตั งิ านด้านอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และ/หรือ ทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เป็ นการสร้างความเชื่อมันที
่ ม่ ตี ่อบริษทั ฯ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม
ข้อ 1.1 กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2561” (ฉบับปรับปรุงจาก พ.ศ. 2559)
ข้อ 1.2 กฎบัต รนี้ จัด ท าขึ้น เพื่อ ก าหนดขอบเขต บทบาทอ านาจหน้ า ที่แ ละความรับผิด ชอบของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee: NRC) ของบริษทั ไทย เอ็น ดี ที จากัด
(มหาชน) (ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า “บริษทั ฯ”)
ข้อ 1.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจัดตัง้ ขึ้นครัง้ แรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โดยการอนุ มตั ขิ อง
คณะกรรมการบริษทั ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557และเริม่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ งั ้ แต่ 11 พฤศจิกายน 2557
เป็ นต้นไป
ข้อ 1.4 ยกเลิก “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2559”
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หมวดที่ 2
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ข้อ 2.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีองค์ประกอบดังนี้
2.1.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
2.1.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีจานวนอย่างน้ อย 3 คน แต่ไ ม่เกิน 5 คน โดยกรรมการ
มากกว่ากึง่ หนึ่งต้องเป็ นกรรมการอิสระ หรือเป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร เพือ่ ความเป็ นอิสระในการทา
หน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอ
2.1.3 ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ควรเป็ นกรรมการอิสระ
2.1.4 กรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทนแต่ล ะท่ าน ควรมี ความรู้แ ละประสบการณ์ ท่หี ลากหลายทัง้ ด้า น
การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร การวางแผนกลยุทธ์ กฎหมาย หรือ การบริหารความเสี่ยง
เป็ นต้น
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หมวดที่ 3
การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ข้อ 3.1 การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.1.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนจะต้อ งเป็ น กรรมการของบริษัท ฯ ซึ่งพิจ ารณาแต่ งตัง้ โดย
คณะกรรมการบริษทั โดยมีคุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรืออื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด ทัง้ นี้ จะต้องมี
ความโปร่ ง ใสและชัด เจนและจัด ส่ ง เอกสารเพื่อ รายงานส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามทีก่ าหนด
3.1.2 หากเสนอชื่อบุคคลให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ จะต้องระบุรายละเอียดเพือ่ ให้ผถู้ อื หุ้น
ได้พจิ ารณาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อประโยชน์ ในการตัดสิน ใจของคณะกรรมการบริษัท
และผูถ้ อื หุน้
3.1.3 ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
3.1.4 ผู้ถือ หุ้น แต่ ล ะรายจะใช้ค ะแนนเสีย งที่มีอ ยู่ท ัง้ หมดตาม (3.1.3) เลือ กตัง้ บุ ค คลคนเดีย วหรือ หลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3.1.5 บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
3.1.6 คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูค้ ดั เลือกกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 1 คน เพือ่ ดารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.1.7 วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นตาแหน่ง
3.1.7.1 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
3.1.7.2 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอาจพ้นจากตาแหน่งนอกเหนือจากการพ้นตาแหน่ งตามวาระ
เมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบหรือประกาศทีอ่ อกตามความของกฎหมายหรือ
ตามข้อบังคับบริษทั
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หมวดที่ 3
การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(4)

ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ลงมติใ ห้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่ ง ก่ อ นถึง คราวออกตามวาระ
ให้ถือ คะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือ หุ้ น ที่ม าประชุ ม และมีส ิท ธิอ อกเสีย ง
และมีหุ้น นั บ รวมกัน ได้ไ ม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ ง ของจ านวนหุ้น ที่ถือ โดยผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(5) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
3.1.7.3 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทีป่ ระสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งควรแจ้ง
คณะกรรมการบริษทั รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล
3.1.7.4 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึง่ พ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การคัดเลือกกลับเข้า
มาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งได้
3.1.7.5 หากจ านวนกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนน้ อ ยกว่า 3 คน ควรเร่ งด าเนิน การแต่ง ตัง้
กรรมการรายใหม่ทนั ทีหรืออย่างช้า ภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่กรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและสอดคล้องกับ
เกณฑ์การดารงสถานะของบริษทั จดทะเบียนตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
3.1.7.6 ในระหว่างสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ให้คณะกรรมการบริษทั
ทาหน้าทีแ่ ทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.1.7.7 ถ้าตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั
คัดเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
คณะกรรมการบริษทั ทีเ่ หลืออยู่ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป บุคคล
ซึ่ง เข้า เป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่า วาระที่ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการทีต่ นแทน
3.1.7.8 กรณีทว่ี าระของกรรมการผูล้ าออกเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ให้นาเข้าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
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หมวดที่ 4
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ข้อ 4.1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
4.1.1 มีความเป็ นอิสระ ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องหรือ
เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือเป็ นลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจาจากบริษัท ฯ บริษทั ในเครือ
บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
4.1.2 มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ ข้อบังคับ
หลักคูม่ อื การกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
4.1.3 มีค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เข้า ใจถึง ลักษณะธุ ร กิจ และบทบาทหน้ า ที่ และความรับ ผิด ชอบ
ของการเป็ นคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงมีความรูเ้ รือ่ งการกากับดูแลกิจการเป็ นอย่างดี
4.1.4 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมทีด่ ี รวมถึงมีความเป็ นกลาง และมีความโปร่งใสในการปฏิบตั หิ น้าที่ สรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
4.1.5 ควรเข้าใจแนวทางการพัฒนาศักยภาพและทักษะของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ การพัฒนาทีเ่ หมาะสม
และก่อให้เกิดการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
4.1.6 สามารถสร้างความสมดุลระหว่างการสร้างแรงจูงใจของกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง และรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้
4.1.7 มีความเข้าใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ รักษาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ รวมถึงควรเป็ นผูท้ ร่ี จู้ กั กับ
บุคคลทีห่ ลากหลากในแต่ละสาขาอาชีพหรือความถนัด เพือ่ ให้สามารถสรรหาบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมกับองค์กร
4.1.8 ต้องมีเวลาและความอิสระเพีย งพอที่จ ะสามารถอุ ทิศตนให้อย่างเต็ม ที่ ในการท าหน้ าที่เ พื่อ ผลประโยชน์
ของบริษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการตัดสินเรื่องที่สาคัญ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถอื หุ้นได้ทุกครัง้
ยกเว้นกรณีจาเป็ นหรือมีเหตุสดุ วิสยั
4.1.9 ดารงตาแหน่ ง ในบริษัทจดทะเบีย นอื่น ไม่เ กิน 3 บริษัทจดทะเบีย น รวมถึง บริษัท ย่อ ยที่ไ ม่ไ ด้เ ป็ น บริษัท
จดทะเบีย นของบริษัท จดทะเบีย นนัน้ ไม่ เกิน 5 บริษัท ยกเว้น ในกรณี ได้ร ับ มอบหมายจากบริษัท ฯ ให้ไ ปดารงตาแหน่ ง
เพือ่ การปฏิบตั หิ น้าด้วยความเต็มที่
4.1.10 สามารถปฏิบตั หิ น้าที่และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าทีท่ ่ไี ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
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หมวดที่ 5
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ 5.1 ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีดงั นี้
5.1.1 การสรรหา
5.1.1.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ และสัดส่วนของกรรมการอิสระ ในคณะกรรมการบริษทั ให้มี
ความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง
5.1.1.2 กาหนด จัดทา และทบทวนหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุด
ย่อย รวมถึงคุณสมบัตขิ องกรรมการ และผูบ้ ริหารสูงสุดหรือตาแหน่ งทีม่ คี วามสาคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยระบุ
ในคู่มอื หลักกากับกิจการทีด่ ี และคู่มอื แผนสืบทอดตาแหน่ งงาน (Succession Plan) ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ ทบทวนเป็ น
ประจาทุกปี และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั รับทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดย
(ก) กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย
พิจารณาคุณสมบัติต าม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ หลัก คู่มือ การกากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีข องบริษัท ฯ มีค วามซื่อ สัต ย์สุจ ริต ตลอดจน
พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญอันจะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษทั หรือกรรมการชุดย่อย
ในช่วงที่ผ่านมา นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ เสนอขออนุ มตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้น
แล้วแต่กรณี
(ข) ผูบ้ ริหารระดับสูง
พิจารณาคุณสมบัตติ ามหลักคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ตลอดจนพิจารณาความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็ นประโยชน์ สูงสุดแก่การ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุดในช่วงทีผ่ ่านมา นาเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารอนุมตั แิ ต่งตัง้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั
5.1.1.3 พิจารณา สรรหา คัดเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่ ง กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยทีค่ รบวาระ และ/
หรือมีตาแหน่ งว่างลง และ/หรือ แต่งตัง้ เพิม่ ตามความเหมาะสมของจานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตามคุณสมบัตทิ ก่ี าหนด เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และหรือเสนอขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
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หมวดที่ 5
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ (ต่อ)
5.1.2 การพิ จารณาค่าตอบแทน
5.1.2.1 กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ซึง่ รวมถึงค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธกี าร และโครงสร้างทีเ่ ป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
และเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
5.1.2.2 กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การ ซึง่ รวมถึง
ค่าจ้าง เงินรางวัลประจาปี และผลประโยชน์อ่นื ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน และมิใช่ตวั เงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธกี าร และโครงสร้าง
ทีเ่ ป็ นธรรมและสมเหตุสมผล โดย
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
จะพิจารณาโดยคานึงถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน ข้อมูลการสารวจค่าตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขยายตัว
ทางธุ ร กิ จ และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง ผลการปฏิ บ ั ติ ง านและภาระหน้ า ที่
ความรับผิดชอบในปีทผ่ี า่ นมา และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ต่อไป และทบทวนเป็ นประจาอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
(ข) ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารสูงสุด
จะพิจารณาโดยคานึงถึงผลการดาเนินงานและการเติบโตทางผลกาไรของบริษทั ฯ รวมถึงผลการ
ปฏิบตั ิง านและภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบในปี ท่ผี ่า นมา และนาเสนอต่ อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพือ่ ให้ฝา่ ยจัดการดาเนินการต่อไป และทบทวนเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ
2 ครัง้
5.1.2.3 ปฏิบ ตั กิ ารอื่น ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับ การกาหนดค่า ตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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หมวดที่ 5
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ (ต่อ)
5.1.3 จัดทาแผนพัฒนา
5.1.3.1 จัดทาและทบทวนแผนพัฒนากรรมการทุกชุด ให้สอดคล้องตาม Skill Matrix เพือ่ พัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีบ่ รรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่
องค์กรและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบ
5.1.3.2 ประสานงานเพือ่ จัด ปฐมนิเทศให้แก่กรรมการเข้าใหม่ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและแผนพัฒนากรรมการ
5.1.3.3 ดูแลให้ฝ่า ยจัด การจัดทาและทบทวนแผนพัฒ นาส าหรับ ตาแหน่ ง ผู้บริห ารระดับ สูง หรือต าแหน่ งที่มี
ความสาคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการเป็ นประจาทุกปี เพือ่ ความต่อเนื่องในการบริหารทีเ่ หมาะสม โดย
(ก) กรรมการ กรรมการชุดย่อย
(1) ต้อ งเข้า รับ การอบรมเพื่อ พัฒ นาความรู้ ความเข้า ใจในบทบาทหน้ า ที่ รวมถึง ข้อ กฎหมาย
กฎระเบีย บ ข้อ บัง คับ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ธุ ร กิจ ซึ่ง จัด ขึ้น โดยส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เป็ นต้น
(2) ต้องเข้าร่ วมอบรมอย่า งน้ อ ย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้ คณะ หรือ มากกว่าหรือเท่ากับ
6 หลักสูตรต่อปี และทุกครัง้ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ และรายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ถัดไป
(ข) กรรมการเข้าใหม่
(1) กรรมการใหม่ทเ่ี ข้ารับตาแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ
จากคณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้ผา่ นการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) ตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพือ่ รับทราบข้อมูลทีส่ าคัญและเป็ นประโยชน์เกีย่ วกับดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การปฏิบตั หิ น้าที่
และความรับผิดชอบ รวมถึง ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสยั ทัศ น์ พันธกิจ
ค่านิยมองค์กรตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของกิจการ นอกจากนี้ยงั
ได้รบั คาแนะนาทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็ น
กรรมการบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หมวดที่ 5
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ (ต่อ)
(ค) ผูบ้ ริหารระดับสูง / ตาแหน่งทีม่ คี วามสาคัญ
(1) สนับ สนุ น ให้บ ริษัท ฯ พัฒ นาความรู้ ความเชี่ย วชาญของผู้บ ริหารระดับ สูง หรือ ตาแหน่ ง ที่มี
ความส าคัญ ในโครงสร้า งการบริห ารจัด การอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ทัง้ บทบาทหน้ า ที่ ข้อ กฎหมาย
กฎระเบียบ รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ เพือ่ เตรียมความพร้อมสาหรับการสืบทอด
ตาแหน่งงานและมีความต่อเนื่องในการบริหาร
(2) ผูบ้ ริหารระดับสูง ต้องเข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 3 หลักสูตรต่อคนต่อปี หรือรวมกันมากกว่าหรือ
เท่ากับ 6 หลักสูตรต่อปี และทุกครัง้ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อ บัง คับ ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ และรายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ถัดไป
(3) ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือตาแหน่ งที่มีความสาคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการต้องเข้ารับการ
ปฐมนิเทศจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อรับทราบข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ฯ และหน้ า ที่ ค วามรับ ผิด ชอบ เพื่อ ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่
คณะกรรมการกาหนดและมอบหมาย
5.1.4 พิ จารณาแบบประเมิ นกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสูง
5.1.4.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนแบบประเมิน กรรมการแบบทัง้ คณะ
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และแบบประเมินกรรมการผูจ้ ดั การ โดยเปรียบเทียบกับแบบประเมิน
ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่อ ใช้เ ป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของการพิจ ารณาค่า ตอบแทนประจ าปี ข องกรรมการ กรรมการ
ชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง
5.1.4.2 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
อนุมตั ิ
5.1.5 ปฏิ บตั ิ การอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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หมวดที่ 6
ระเบียบการประชุม
ข้อ 6.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ควรจัดให้มกี ารประชุมเมือ่ ต้องการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุด
ย่อย หรือผูบ้ ริหารระดับสูง หรือเมื่อมีการพิจารณาค่าตอบแทน หรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ
2 ครัง้ โดยมีการกาหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ
ข้อ 6.2 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมดจึงเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 6.3 ประธานกรรมการทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานกรรมการ ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุม
ข้อ 6.4 องค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะลงมติในทีป่ ระชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ข้อ 6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดให้ยดึ ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีส่วน
ได้เ สีย ในเรื่อ งใดไม่ มีส ิท ธิอ อกเสีย งลงคะแนนในเรื่อ งนั น้ ยกเว้น กรณี การพิจ ารณากาหนดค่ า ตอบแทนให้แ ก่
คณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝา่ ย
เท่ากัน ประธานในทีป่ ระชุมจะเป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าด
ข้อ 6.6 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน อาจเชิญฝา่ ยจัดการ หรือผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือผูท้ เ่ี ห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องหรือจาเป็ น
ข้อ 6.7 ในกรณีทม่ี กี รรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกาหนดวันประชุม
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การร้องขอ
ข้อ 6.8 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการ
ประชุมทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
ข้อ 6.9 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จัดเตรียมวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
เพือ่ นาส่งให้คณะกรรมการบริษทั และผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้า ในระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้มเี วลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วน
เพือ่ รักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี น่ื และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ข้อ 6.10 เลขานุ การคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้บนั ทึก และจัดทารายงานการประชุม เพื่อนาส่ง
คณะกรรมการบริษทั
ข้อ 6.11 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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หมวดที่ 7
การรายงาน
ข้อ 7.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรายงานผลการประชุมฯ ซึง่ ระบุความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ข้อ 7.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
เป็ นปจั จุบนั ตามกาหนดเวลา สม่ าเสมอ และทันเวลา เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีป่ รากฏต่อสาธารณชนทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ได้แก่
ข้อ 7.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อผูถ้ ือหุ้นทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทา
ระหว่างปีตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงจานวนครัง้ ในการประชุม
และจานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมสรุปในแต่ละปี ลงนามโดยประธานคณะกรรมการคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษทั ฯ
(1) การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธใี นการสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
(2) การกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
(3) การจัดทาแผนพัฒนากรรมการ
(4) การทบทวนและการปฏิบตั ติ ามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(5) การพิจารณาทบทวนแบบประเมินคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
(6) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง
(7) ข้อมูลอืน่ ทีส่ าคัญ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจลงทุนของผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
ผ่านช่องทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์
www.tndt.co.th
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หมวดที่ 8
ที่ปรึกษา
ข้อ 8.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน อาจขอความเห็นทางวิช าชีพจากที่ป รึกษาภายนอกได้ โดยบริษัท ฯ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั

หมวดที่ 9
ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ข้อ 9.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะทาการทบทวน เสนอแนะ แก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎบัตรคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามทีเ่ ห็นสมควรเป็ นประจาทุกปี และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ

หมวดที่ 10
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
ข้อ 10.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ควรประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่ของตนเองและทัง้ คณะถึงประสิทธิภาพ
และการบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ต ามที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พร้อ มทัง้ รายงานผลการประเมิน ให้
คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ทราบในรายงานประจาปีของบริษทั ฯ

ลงชื่อ .............................................................
(นายสุวฒ
ั น์ แดงพิบลู ย์สกุล)
(ประธานกรรมการบริษทั )

ลงชื่อ .............................................................
(นางสาวชมเดือน ศตวุฒ)ิ
(กรรมการผูจ้ ดั การ)

หมายเหตุ :
-

ประกาศใช้ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รบั การอนุมตั ใิ นการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์2559
ทบทวน แก้ไข และประกาศใช้ครัง้ ที่ 2 ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นต้นไป โดยได้รบั การอนุ มตั ใิ นการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
ทบทวน แก้ไข และประกาศใช้ครัง้ ที่ 3 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป โดยได้รบั การอนุ มตั ใิ นการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
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