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กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกัด (มหำชน) 

1. วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) เใหร้บัผิดชอบการก าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหา 

คดัเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารระดบัสงู และกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

และก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท ผูบ้ริหารระดบัสงู และกรรมการชดุย่อย

ต่างๆ ตลอดจนปฏิบตัิงานดา้นอื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือท่ีประชุมผู้

ถือหุน้แลว้แต่กรณี 

2. องคป์ระกอบและคุณสมบตัิของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

2.1 องคป์ระกอบ 

2.1.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนทัง้หมด จะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

2.1.2 ใหแ้ต่งตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระคนหน่ึง เป็นประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2.2 คุณสมบัติ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้ 

2.1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการท าหนา้ที่ในฐานะ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และสามารถอุทิศเวลาไดเ้พียงพอในการปฏิบัติหนา้ที่ เพื่อให้
การด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์ 

2.1.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
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3. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
3.1 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นบัตัง้แต่วนัแต่งตัง้ โดย

ใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทของตน 

3.2 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไป
ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าเหมาะสม 

3.3 นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนด กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะพน้ต าแหน่งเมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4. ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบรษิัท หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั 
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง  

3.4 เมื่อกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนครบวาระการต าแหน่ง หรือมีเหตุใดนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ซึ่งมีผลให้จ านวนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนด คือ 3 ท่าน ให้
คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีคณุสมบตัิตอ้งหา้มตามกฎหมายเป็นกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนท่านใหม่ใหค้รบถว้นในทนัที หรืออย่างชา้ภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัที่จ  านวนกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่ครบถว้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการ                    
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแทนดงักล่าวจะ
สามารถอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทนนัน้ 

4. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

4.1 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรไดร้ับแต่งตัง้ขึน้ โดยไดร้ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเก่ียวกับการนัดหมายการประชุมจดัเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการ
ประชมุ และบนัทึกรายงานการประชมุ  

4.2 ในการแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ควรพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานข้างตน้ รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ช่วยเหลือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนดว้ย  

5. ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท โดยมี
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้
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5.1 กำรสรรหำ 

5.1.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และกรรมการชุดย่อย โดย
พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคณุสมบตัิ
ของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่
กรณี 

5.1.2 พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ
กรรมการชดุย่อยที่ครบวาระ และ/หรือ มีต  าแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตัง้เพิ่ม 

5.1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทราบเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

5.1.4 ปฏิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

5.2 กำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

5.2.1 จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้
แลว้แต่กรณี 

5.2.2 ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท 
ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัทใหพ้ิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัท
ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคณะ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิ 

5.2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค  าชีแ้จง ตอบค าถามในเรื่องค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

5.2.4 พิจารณาเรื่องการจ่ายบ าเหน็จรายปีของบรษิัท และจดัท าเอกสารอนมุตัิการจดัสรรบ าเหน็จ และลงนาม
โดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

5.2.5 ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

5.3 พิจารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และในกรณีที่
มีการเสนอแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎบตัร ใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

5.4 จดัท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยนโยบาย หลกัการ/เหตผุลของการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู
ประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
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โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารที่เก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการ                       
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้
บรรลตุามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

6. กำรประชุม 

6.1  จ ำนวนคร้ังและระยะเวลำในกำรประชุม 

6.1.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจดัใหม้ีหรือเรียกประชมุตามที่เห็นสมควร อย่างนอ้ยปีละ 
2 ครัง้ 

ในการเรียกประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหป้ระธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน หรือ ผู้ซึ่งไดร้ับมอบหมายจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนการ
ประชมุ  เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเรง่ด่วน จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุให้เร็ว
กว่านัน้ได ้ 

6.1.2 กรรมการทกุท่านควรเขา้รว่มประชมุทกุครัง้ ยกเวน้มีเหตจุ าเป็นควรแจง้ใหป้ระธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนั 

6.1.3 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมเป็นพิเศษได ้ตามที่เห็นสมควร  

6.2  ผู้เข้ำร่วมประชุมและกำรออกเสียง 

6.2.1 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง
ของจ านวนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนที่มาประชมุเลือกกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนหน่ึงเป็นประธานที่ประชมุ 

6.2.2 การลงมติของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกระท าไดโ้ดยถือเสียงขา้งมาก โดยกรรมการ              
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยหากกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนท่านใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ท่านนัน้ตอ้งไม่รว่มพิจารณาใหค้วามเห็นในเรื่องนัน้ และในการลงคะแนน หากปรากฏว่ามีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด  

6.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่ เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชีแ้จง
ขอ้เท็จจรงิต่างๆ ใหแ้ก่ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทราบได ้

6.2.4 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรเขา้ประชมุดว้ยทกุครัง้ เนื่องจากตอ้งเป็นผู้
จดัเตรียมและน าเสนอขอ้มลูใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา เวน้แต่จะมีการ
ประชมุในเรื่องที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความละเอียดอ่อน และประสงค์
จะใหเ้ป็นการพิจารณารว่มกนัเฉพาะผูท้ี่เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเท่านัน้  



ตน้ฉบบั:  ประกาศใชเ้มื่อ 12 มีนาคม 2564 โดยมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564  
แกไ้ขครัง้ที่ 1 : โดยมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2565 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจกิายน 2565 
วนัท่ีแกไ้ข / ประกาศใช ้: 1 ธันวาคม 2565 หนา้ 6 

7. กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ                  
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทัง้คณะเป็นประจ าทกุปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตัิงาน ปัญหา และอปุสรรคต่าง ๆ 
ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทกุปี 

8. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัท
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผลงานประชมุ หรือรายงานอื่นใดที่มี
ความส าคญักบัผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย  

ทัง้นี ้ ใหก้ฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฉบบันี ้มีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 1 ธันวาคม 2565 เป็น
ตน้ไป ตามมติประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2565 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565  

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม 2565 

 
  

 


