กฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
พ.ศ. 2559

(ฉบับปรับปรุงจาก พ.ศ. 2557)

บริษทั ไทย เอ็น ดี ที จากัด (มหาชน)
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หมวดที่ 1
บททัวไป
่
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ จึงมีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee: NRC) ขึน้ เพื่อทาหน้าที่
ในการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการสรรหาและคัดเลือกบุ คคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทน
กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ และผูบ้ ริหารระดับสูง ด้วยความโปร่งใส รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการและและผู้บริหารระดับสูง ด้วยความเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และเป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบตั งิ านด้านอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
ข้อ 1.

กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2559” (ฉบับปรับปรุงจาก พ.ศ. 2557)

ข้อ 2.

กฎบัตรนี้ จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดขอบเขต บทบาทอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee: NRC) ของบริษทั ไทย เอ็น ดี ที จากัด (มหาชน)
(ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า “บริษทั ฯ”)

ข้อ 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 4.

ยกเลิก “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2557”
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หมวดที่ 2
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ข้อ 5.

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีองค์ประกอบดังนี้
(1) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีจานวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยกรรมการมากกว่า
กึง่ หนึ่งต้องเป็ นกรรมการอิสระ หรือเป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร เพือ่ ความเป็ นอิสระในการทาหน้าที่ และ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอ
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หมวดที่ 3
การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ข้อ 6.

การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(1) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็ นกรรมการบริษทั ซึง่ พิจารณาแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ
บริษทั โดยมีคุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และ/หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกาหนด ทัง้ นี้ จะต้องมีความโปร่งใสและ
ชัดเจนและจัดส่งเอกสารเพื่อรายงานสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามทีก่ าหนด
(2) หากเสนอชื่อบุคคลให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ จะต้องระบุรายละเอียดเพื่อให้ผถู้ ือหุ้น
ได้พ ิจ ารณาอย่ า งถูก ต้อ ง ครบถ้ว น และเพีย งพอ เพื่อ ประโยชน์ ใ นการตัด สิน ใจของคณะกรรมการบริษัท
และผูถ้ อื หุน้
(3) ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
(4) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดตาม (3) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(5) บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึง
มี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
(6) คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูค้ ดั เลือกกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 1 คน เพื่อดารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(7) วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นตาแหน่ง
(7.1) กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่ ง คราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
(7.2) กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอาจพ้นจากตาแหน่งนอกเหนือจากการพ้นตาแหน่งตามวาระเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบหรือประกาศทีอ่ อกตามความของกฎหมายหรือ
ตามข้อบังคับบริษทั
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หมวดที่ 3
การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ต่อ)
ข้อ 6.

การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ต่อ)
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถอื คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ อื หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(5) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
(7.3) กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทีป่ ระสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ ง ควรแจ้ง
คณะกรรมการบริษทั รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล
(7.4) กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การคัดเลือกกลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งได้
(7.5) หากจานวนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนน้อยกว่า 3 คน ควรเร่งดาเนินการแต่งตัง้ กรรมการ
รายใหม่ทนั ทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่กรรมการไม่ครบถ้วน เพือ่ ให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกับ เกณฑ์การดารงสถานะของบริษัท
จดทะเบียนตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
(7.6) ในระหว่างสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ให้คณะกรรมการบริษัท
ทาหน้าทีแ่ ทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(7.7) ถ้าตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ข้ า เป็ นกรรมการในการประชุ ม คณะกรรมการคราวถัด ไป
เว้นแต่วาระของกรรมการผูอ้ อกไปนัน้ จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
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หมวดที่ 4
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ข้อ 7.

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
(1) มีความเป็ นอิสระ ไม่มสี ่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั 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
(2) มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ ข้อบังคับ
หลักคูม่ อื การกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
(3) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ ด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
(4) มีความซือ่ สัตย์ สุจริต มีจริยธรรมทีด่ ี มีความเป็ นกลาง และมีความโปร่งใสในการปฏิบตั หิ น้าที่
(5) กรรมการต้องมีเวลาและความอิสระเพียงพอทีจ่ ะสามารถอุทศิ ตนให้อย่างเต็มที่ ในการทาหน้าทีเ่ พื่อผลประโยชน์
ของบริษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการตัดสินเรื่องที่สาคัญ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถอื หุ้นได้ทุกครัง้
ยกเว้นกรณีจาเป็ นหรือมีเหตุสดุ วิสยั
(6) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ได้โดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
(7) กรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน สามารถด ารงต าแหน่ งในบริษัท จดทะเบีย นอื่น ไม่ เ กิน 3 บริษัท
จดทะเบียน รวมถึงบริษทั ย่อยที่ไม่ได้เป็ นบริษทั จดทะเบียนของบริษทั จดทะเบียนนัน้ ไม่เกิน 5 บริษทั ยกเว้นในกรณีได้รบั
มอบหมายจากบริษทั ฯ ให้ไปดารงตาแหน่ง เพือ่ การปฏิบตั หิ น้าด้วยความเต็มที่
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หมวดที่ 5
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ 8.

ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีดงั นี้
(1) การสรรหา
(1.1) กาหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมถึงคุณสมบัติ
ของกรรมการ และผูบ้ ริหารสูงสุด ในคูม่ อื หลักกากับกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
(1.2) พิจารณา สรรหา คัดเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยทีค่ รบวาระ และ/หรือ มี
ตาแหน่ งว่างลง และ/หรือ แต่งตัง้ เพิม่ ตามความเหมาะสมของจานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตามคุณสมบัตทิ ่กี าหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และหรือเสนอขออนุ มตั ติ ่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
(1.3) สนับ สนุ น ให้บ ริษัท ฯ เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น ได้เ สนอชื่อ บุ ค คลเป็ น กรรมการแทนกรรมการที่ต้อ งออก
จากตาแหน่งตามวาระของบริษทั ฯ ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้

กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย
พิจารณาคุณสมบัตติ าม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักคู่มอื
การกากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีข องบริษัท ฯ มีค วามซื่อสัต ย์สุจ ริต ตลอดจนพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ แ ละ
ความเชีย่ วชาญอันจะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การดาเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั หรือ
กรรมการชุดย่อยในช่วงทีผ่ า่ นมา นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ เสนอขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
ผูบ้ ริหารระดับสูง
พิจารณาคุณสมบัตติ ามหลักคู่มอื การกากับดูแลกิจ การที่ดขี องบริษทั ฯ ตลอดจนพิจารณาความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลายอันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การดาเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ าน
ในฐานะผู้บริหารสูง สุดในช่วงที่ผ่านมา นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุ มตั ิแต่งตัง้ โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการบริษทั
(2) การพิ จารณาค่าตอบแทน
(2.1) กาหนดหลัก เกณฑ์ และนโยบายในการพิจ ารณาค่าตอบแทนให้แก่ ค ณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ
ซึ่ง รวมถึง ค่ า ตอบแทนรายเดือ น ค่ า เบี้ย ประชุ ม โบนัส ประจ าปี และผลประโยชน์ อ่ืน ๆ ทัง้ ที่เ ป็ นตัว เงิน และมิใ ช่ ต ัว เงิน
โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธกี าร และโครงสร้างทีเ่ ป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
(2.2) กาหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การซึ่งรวมถึง ค่าจ้าง
เงินรางวัลประจาปี และผลประโยชน์อน่ื ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธกี าร และโครงสร้างทีเ่ ป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
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หมวดที่ 5
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ (ต่อ)
ข้อ 8.

ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีดงั นี้ (ต่อ)
(2) การพิ จารณาค่าตอบแทน
ค่า ตอบแทนกรรมการ จะพิจ ารณาโดยค านึ งถึง ความเหมาะสม เปรียบเทียบอ้า งอิง จากบริษัท จดทะเบีย นอื่น
ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ข้อมูลการสารวจค่าตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขยายตัวทางธุรกิจ และ
ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านและภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในปี ทผ่ี า่ นมา และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ต่อไป และทบทวนเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารสูงสุด จะพิจารณาโดยคานึงถึงผลการดาเนินงานและการเติบโตทางผลกาไรของบริษทั ฯ
รวมถึง ผลการปฏิบ ัติง านและภาระหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบในปี ที่ผ่ า นมา และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริษัท พิจ ารณา
ให้ความเห็นชอบ เพือ่ ให้ฝ่ายจัดการดาเนินการต่อไป และทบทวนเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
(3) จัดทาแผนพัฒนา
จัดทา และทบทวนแผนการสืบทอดตาแหน่ งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สาหรับตาแหน่ งผูบ้ ริหาร
ระดับสูง หรือตาแหน่งทีม่ คี วามสาคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการเป็ นประจาทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบ
กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการใหม่
(3.1) ต้องเข้ารับการอบรมเพือ่ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ รวมถึงข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ ซึง่ จัดขึน้ โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการกากับตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เป็ นต้น
(3.2) ต้องเข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้ คณะ หรือ มากกว่าหรือเท่ากับ 3 หลักสูตรต่อปี และ
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้อกาหนด กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษทั ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ถัดไป
(3.3) กรรมการเข้า ใหม่ ท่เี ข้ารับต าแหน่ ง กรรมการบริษัท และกรรมการชุด ย่อย ต้องเข้า รับ การปฐมนิเ ทศจาก
คณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้ผา่ นการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ตามแนวทางการปฐมนิเทศ
กรรมการเข้าใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับทราบข้อมูลทีส่ าคัญเกี่ยวกับดาเนินธุร กิจของบริษทั ฯ การปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ คาแนะนาทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและเงือ่ นไขต่างๆ ในการเป็ นกรรมการบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หมวดที่ 5
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ (ต่อ)
ข้อ 8.

ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีดงั นี้ (ต่อ)
(3) จัดทาแผนพัฒนา
ผูบ้ ริหารระดับสูง
(3.4) สนับสนุ นให้บริษัทฯ พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญของผู้บริหารระดับสูง หรือตาแหน่ งที่มีความสาคัญใน
โครงสร้างการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ทัง้ บทบาทหน้าที่ ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
เพือ่ เตรียมความพร้อมสาหรับการสืบทอดตาแหน่งและมีความต่อเนื่องในการบริหาร
(3.5) ต้องเข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อปี และทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้อกาหนด กฎหมายกฎระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ถัดไป
(3.6) ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือตาแหน่ งที่มคี วามสาคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการต้องเข้ารับการปฐมนิเทศจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ รับทราบข้อมูลทีส่ าคัญ เกีย่ วกับดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนดและมอบหมาย
(4) พิ จารณาแบบประเมิ นกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสูง
(4.1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน พิจ ารณาทบทวนแบบประเมิน 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
(4.2) ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
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หมวดที่ 6
ระเบียบการประชุม
ข้อ 9.

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ควรจัดให้มกี ารประชุมเมือ่ ต้องการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุด
ย่อย หรือผูบ้ ริหารระดับสูง หรือเมื่อมีการพิจารณาค่าตอบแทน หรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ
2 ครัง้ โดยมีการกาหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ

ข้อ 10. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมดจึงเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 11. ประธานกรรมการทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานกรรมการ ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุม
ข้อ 12. องค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะลงมติในทีป่ ระชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ข้อ 13. 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 ฝ่ าย
เท่ากัน ประธานในทีป่ ระชุมจะเป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าด
ข้อ 14. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน อาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรือผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือผูท้ เ่ี ห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องหรือจาเป็ น
ข้อ 15. ในกรณีทม่ี กี รรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกาหนดวันประชุม
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การร้องขอ
ข้อ 16. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการ
ประชุมทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
ข้อ 17. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จัดเตรียมวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
เพือ่ นาส่งให้คณะกรรมการบริษทั และผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้า ในระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้มเี วลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วน
เพือ่ รักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี น่ื และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ข้อ 18. เลขานุ การคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้บนั ทึก และจัดทารายงานการประชุม เพื่อนาส่ง
คณะกรรมการบริษทั
ข้อ 19. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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หมวดที่ 7
การรายงาน
ข้อ 20. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรายงานผลการประชุมฯ ซึง่ ระบุความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ข้อ 21. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
เป็ นปั จจุบนั ตามกาหนดเวลา สม่ าเสมอ และทันเวลา เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีป่ รากฏต่อสาธารณชนทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ได้แก่
ข้อ 22. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อผูถ้ ือหุ้นทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทา
ระหว่างปี ตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงจานวนครัง้ ในการประชุม
และจานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมสรุปในแต่ละปี ลงนามโดยประธานคณะกรรมการคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั 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 23. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน อาจขอความเห็นทางวิช าชีพจากที่ป รึกษาภายนอกได้ โดยบริษัท ฯ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั

หมวดที่ 9
ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ข้อ 24. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะทาการทบทวน เสนอแนะ แก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎบัตรคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามทีเ่ ห็นสมควรเป็ นประจาทุกปี และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ

หมวดที่ 10
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
ข้อ 25. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ควรประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่ของตนเองและทัง้ คณะถึงประสิทธิภาพ
และการบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ต ามที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พร้อ มทัง้ รายงานผลการประเมิน ให้
คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ทราบในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ

ทบทวนและประกาศใช้ครัง้ ที่ 2 ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นต้นไป โดยได้รบั การอนุ มตั ิในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

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

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

หมายเหตุ : ประกาศใช้ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
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