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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท ไทยสตลีเคเบลิ จ ากัด (มหาชน) 

(Nomination and Remuneration Committee) 
 
วัตถุประสงค ์
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จดัตัง้ขึน้
เพ่ือส่งเสริมหลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดีใหส้ามารถด าเนินไปไดอ้ย่างเต็มท่ีและครบถว้น โดยคณะกรรมการฯ จะท า
หนา้ท่ีก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายดงันี ้ 

1.  ก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิัท กรรมการชดุยอ่ย และผูบ้รหิารระดบัสงู 
2.  สรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมมาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท 

 
องคป์ระกอบและคุณสมบัต ิ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท  โดยเลือกจากกรรมการจ านวน
หนึ่งของบริษัท  ประกอบดว้ยคณะกรรมการจ านวน ไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน  ทัง้นีก้  าหนดใหก้รรมการอิสระเป็นประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการฯ จะแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการฯ จ านวน 1 คน 
 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นต าแหน่ง 

1. กรรมการจะด ารงต าแหนง่คราวละไมเ่กิน 3 ปีบญัชีตดิตอ่กนั 
2. กรรมการจะพน้ต าแหนง่เม่ือ 

2.1 พน้จากต าแหนง่กรรมการบรษิัท 
2.2 ลาออก 
2.3 คณะกรรมการมีมตใิหพ้น้จากต าแหนง่ 

3. เม่ือกรรมการพน้วาระหรือมีเหตท่ีุไมส่ามารถอยูไ่ดจ้นครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งแตง่ตัง้กรรมการใหม่
ทดแทนใหค้รบภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีจ  านวนกรรมการไมค่รบถว้น และใหผู้ท่ี้ไดร้บัการแตง่ตัง้มีวาระการด ารง
ต าแหนง่เพียงเทา่วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่  

4. ในกรณีท่ีกรรมการพน้วาระจากการเป็นกรรมการ และไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ ใหก้รรมการ
ดงักลา่วกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเชน่เดมิ 
 

…ขอบเขตและ…/ 
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ขอบเขตและอ านาจหน้าที ่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี
ขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
 งานดา้นการสรรหา 

1. จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย โดยก าหนดจ านวน โครงสรา้ง 
และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ คณุสมบตัิของกรรมการ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอ
ขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

2. จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหา ผูบ้รหิารระดบัสงูเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
3. พิจารณาสรรหาและเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย และผูบ้ริหาร

ระดบัสงู 
4. สนับสนุนใหบ้ริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รบัการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ

บรษิัท 
5. ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการสรรหาตามไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 งานดา้นการก าหนดคา่ตอบแทน 
1. จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

บรษิัท กรรมการชดุยอ่ย  เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัท และขออนมุตัท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 
2. จัดท าหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร

ระดบัสงูเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัท 
3. ใหค้  าชีแ้จงและตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
4. รายงานนโยบายการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร โดยเปิดเผยใน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/

รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 
5. ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดคา่ตอบแทนตามไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
ความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหนา้ท่ีและความ
รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย  และคณะกรรมการบรษิัทมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบรษิัทตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย 
 
 

…การประชุมและ…/ 
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การประชุมและการลงคะแนนเสียง 

1.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จะตอ้งจดัใหมี้การประชมุอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม ก าหนดการดงัตอ่ไปนี ้

คร้ังที่ ข้อก าหนด วาระการประชุม 
1 ก่อนการประชุมสามัญผู้

ถือหุน้ประจ าปี 
 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ยประจ าปีถดัไป 

 พิจารณาการจา่ยคา่บ าเหน็จกรรมการ ประจ าปีถดัไป 
 

2 ก่ อ น วั น สิ ้ น สุ ด ร อ บ
ระยะเวลาบญัชี 

 พิจารณาการจา่ยโบนสัประจ าปี 

 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังาน ประจ าปีถดัไป 

 พิจารณารายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เปิดเผยใน 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One 
Report) 

 
2.  วาระการประชมุ และเอกสารการประชมุจะตอ้งจดัสง่ใหแ้ก่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนล่วงหนา้ก่อน
การประชมุ  

3. นอกเหนือจากก าหนดการขา้งตน้ คณะกรรมการฯ มีอ านาจเรียกประชมุเพิ่มเตมิไดห้ากมีความจ าเป็น  
4. ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ ในกรณีท่ีประธานฯ ไม่อยู่
ในท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึ่งมารว่มประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชมุ 

5.  ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จะตอ้งมีกรรมการเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะ
ครบเป็นองคป์ระชมุ 

6.  มติท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ในกรณีท่ีมีเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูชี้ ้ขาด ทัง้นีก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วม 
ในการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องนัน้ๆ  

7. คณะกรรมการฯ สามารถเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุเพ่ือใหข้อ้มลูเพิ่มเตมิได ้
 
 
 

…การรายงาน…/ 




