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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 
บรษิัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ยึดมั่นในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบรษิัท

จึงมีมติเห็นสมควรใหก้ าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ที่ในการพิจารณากลั่นกรอง
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบรษิัท และบริษัทย่อย ก่อนน าเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้จะท าหนา้ที่พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท และบริษัท
ย่อย 

1. ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอ านาจหนา้ที่ ดงันี ้

1.1 ดา้นการสรรหา 
1) พิจารณาก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ใหเ้หมาะสมกับลกัษณะและการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
และบรษิัทย่อย โดยการก าหนดคณุสมบตัิ และความรูค้วามช านาญแต่ละดา้นท่ีตอ้งการ 

2) สรรหากรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ถึงวาระครบก าหนดการด ารงต าแหน่ง โดยการสรรหาอาจพิจารณาจาก
กรรมการเดิมใหด้  ารงต าแหน่งต่อ หรือเปิดรบัการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้ หรือการใชบ้รษิัทภายนอกช่วยสรรหา หรือ
พิจารณาจากบคุคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือการใหก้รรมการแต่ละคนเสนอชื่อบคุคลที่เหมาะสม เป็นตน้ 

3) ตรวจสอบว่าบคุคลที่จะถกูเสนอชื่อนัน้มีคณุสมบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) ด าเนินการสรรหาบุคคลที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบตัิที่ก าหนดไว้ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบุคคลดงักล่าวมี

ความยินดีที่จะมารบัต าแหน่งกรรมการของบรษิัท  
5) เสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาเลือกตัง้ 
6) พิจารณาสรรหาประธานเจา้หนา้ที่บรหิารตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

1.2 ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 
1) พิจารณาก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธาน

เจา้หนา้ที่บริหาร เพื่อใหม้ีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑท์ี่ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั เปรียบเทียบ
กับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และก าหนดหลักเกณฑ์ให้
เหมาะสมเพื่อใหเ้กิดผลงานตามที่คาดหวัง ใหม้ีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยใหง้านของ
บรษิัทประสบผลส าเรจ็ 

2) ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจ า ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน และ
ค่าเบีย้ประชมุ โดยค านึงถึงแนวปฏิบตัิที่อตุสาหกรรมเดียวกนัใชอ้ยู ่ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบรษิทั 
และความรบัผิดชอบ ความรู ้ความสามารถและประสบการณข์องกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
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3) พิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
4) ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายไดพ้ิจารณาไว ้และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ ให้
คณะกรรมการบรษิัทน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

5) พิจารณาความเหมาะสมและใหค้วามเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม่ใหก้รรมการและพนกังาน 
โดยยึดหลกัใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ และสรา้งแรงจงูใจใหก้รรมการและพนกังานปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อใหเ้กิด
การสรา้งมลูค่าเพิ่มใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยาวและสามารถรกัษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

1.3 ทบทวนกฏบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
1.4 ปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่รบัไดม้อบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

2 องคป์ระกอบและคุณสมบัติ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้
2.1 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการ

อิสระเพื่อความโปรง่ใสและเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่ 
2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถ้าจ าเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) อยู่ใน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก็ควรเป็นส่วนนอ้ยของจ านวนกรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้กรรมการที่เป็น
ผูบ้รหิารดงักล่าวไม่ควรรว่มพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2.3 ประธานกรรมการบรษิัทไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อใหก้าร
ท าหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเป็นอิสระอย่างแทจ้รงิ 

2.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งเป็นผู้มีความรู ้ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญในดา้นธุรกิจของ
บรษิัท ดา้นกฎหมาย และดา้นอื่น ๆ 

2.5 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นผู้มีวุฒิภาวะ และความมั่นคง กลา้แสดงความเห็นที่แตกต่าง มี
ความเป็นอิสระและสามารถอทุิศเวลาในการในการปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3 การประชุม 
3.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมา

ประชุมรวมกันไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทัง้หมดที่คณะกรรมการ
บรษิัทแต่งตัง้ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณี ที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในท่ีประชมุ
หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ  

3.2 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งใหม้เีสียงหน่ึงเสียง
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้   
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3.3 การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชมุ และมีผลสมบูรณ ์
เสมือนหนึ่งว่าไดม้ีการประชุมลงมติแลว้ เมื่อกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทุกคนไดล้ง
ลายมือชื่อรบัรองไวใ้นมตินัน้ 

3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถเชิญผูเ้ก่ียวขอ้ง เขา้รว่มประชมุเพื่อชีแ้จงขอ้เท็จจรงิที่เก่ียวขอ้ง
ใหแ้ก่คณะกรรมการ 

3.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก าหนดจ านวนครัง้ของการประชุมไดต้ามความเหมาะสม เพื่อให้
ปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายได ้แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 ครัง้ 

4 วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
4.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนที่พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หน่ึงก็ได ้

4.2 กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถว้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อใหม้ี
จ านวนครบตามที่คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้โดยบคุคลที่เขา้ด ารงต าแหน่งแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่ากบัอายวุาระท่ีคงเหลืออยู่เท่านัน้ 

การพน้จากต าแหน่ง 
4.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพน้จากต าแหน่งในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปนี ้

1) ครบวาระ 
2) ตาย 
3) ลาออก 
4) ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5) คณะกรรมการบรษิัทมีมติดว้ยเสียงขา้งมากใหพ้น้จากต าแหน่ง 
6) ตกเป็นบคุคลลม้ละลาย บคุคลเสมือนไรค้วามสามารถ หรือเป็นผูไ้รค้วามสามารถ 
7) ตอ้งโทษจ าคกุ หรือมีค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุ เวน้แต่ในความผิดลหโุทษ หรือ กระท าโดยประมาท 

4.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่ประสงคจ์ะลาออกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
จะตอ้งแจง้ความประสงคน์ัน้เป็นหนงัสือต่อบรษิัท ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน เวน้แต่มีเหตสุดุวิสยั พรอ้มระบเุหตผุล 

5 ค่าตอบแทน  
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใหไ้ดร้บัตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
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6 การรายงาน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ที่ตอ้งรายงานผลการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ า 
โดยอาจรายงานเรื่องที่ส  าคญัและมติที่ประชมุใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบทกุครัง้ที่มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และใหร้ายงานผลการปฏิบตัิหนา้ที่ในปีที่ผ่านมาในรายงานประจ าปีของบรษิัท ในการประชมุผูถื้อหุน้
ดว้ย 

กฎบตัรนีไ้ดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากัด (มหาชน) ทัง้นี ้ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 
วนัท่ี 28 มกราคม 2565 
 
 
        ประกาศ ณ วนัท่ี 28 มกราคม 2565 
 
 
            ……………………………………………….. 
                 (นางเกศรา มญัชศุรี) 
               ประธานกรรมการบรษิัท 
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