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กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2564 จึงมีมติแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน (Nomination and
Remuneration Committee : NRC) ให้รบั ผิดชอบกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่
เหมำะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยกำร
กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ตลอดจนปฏิบัติงำนด้ำนอื่ นๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
2.1 องค์ประกอบ
2.1.1 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระอย่ำง
น้อย 1 คน ซึ่งได้รบั กำรแต่งตัง้ โดยคณะกรรมกำรบริษัท
2.1.2 ให้แต่งตั้งกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน
2.2 คุณสมบัติ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ดังนี ้
2.2.1 เป็ นบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ท่ีจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรทำหน้ำที่ในฐำนะ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และสำมำรถอุทิศเวลำได้เพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
2.2.2 มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. วำระกำรดำรงตำแหน่ง
3.1 กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละไม่เกิน 3 ปี นับตัง้ แต่วนั แต่งตัง้
โดยให้เป็ นไปตำมวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทของตน
3.2 กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนที่พน้ จำกตำแหน่งอำจได้รบั กำรแต่งตัง้ กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่ง
ต่อไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำเหมำะสม
3.3 นอกเหนือจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อครบวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมที่กำหนด กรรมกำรสรรหำและ
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กำหนดค่ำตอบแทนจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
1.ตำย
2.ลำออก
3.คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
4.ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน
จำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.4 เมื่อกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนครบวำระกำรตำแหน่ง หรื อมีเหตุใดนอกจำกถึงครำวออกตำม
วำระ ซึ่ง มี ผลให้จ ำนวนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนน้อ ยกว่ำจ ำนวนที่ กำหนด คื อ 3 ท่ ำ น ให้
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีคณ
ุ สมบัติตอ้ งห้ำมตำมกฎหมำยเป็ นกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนท่ำนใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่จำนวนกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน โดยบุคคลที่เข้ำเป็ นกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนแทนดังกล่ำวจะสำมำรถ
อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนซึ่งตนแทนนัน้

4. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
4.1 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนควรได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อช่วยเหลือกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทนเกี่ยวกับกำรนัดหมำยกำรประชุมจัดเตรียมวำระกำรประชุม นำส่งเอกสำรประกอบกำร
ประชุม และบันทึกรำยงำนกำรประชุม
4.2 ในกำรแต่งตัง้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ควรพิจำรณำจำกบุคคลที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรปฏิ บัติ ง ำนข้ำงต้น รวมถึ ง ควำมเป็ น อิสระในกำรปฏิ บัติ ห น้ำ ที่เพื่อ
ช่วยเหลือคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนด้วย

5. ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย
มีขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
5.1 กำรสรรหำ
5.1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร และกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของจำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
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5.1.2 พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร และ
กรรมกำรชุดย่อยที่ครบวำระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่ำงลง และ/หรือ แต่งตัง้ เพิ่ม
5.1.3 ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริหำรสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบ
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
5.1.4 ปฏิบตั ิกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
5.2 กำรกำหนดค่ำตอบแทน
5.2.1 จัด ท ำหลัก เกณฑ์แ ละนโยบำยในกำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษั ท ผู้บ ริ ห ำร และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่
กรณี
5.2.2 ก ำหนดค่ ำตอบแทนที่ จำเป็ น และเหมำะสมทั้งที่ เป็ นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน ของคณะก รรมกำรบริษัท
ผูบ้ ริหำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย เป็ นรำยบุคคล โดยกำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทให้
พิจำรณำควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ผลงำน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ำยคลึง
กัน และประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั จำกกรรมกำรแต่ละคณะ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและ
นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
5.2.3 รับ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท และมี ห น้ำ ที่ ใ ห้ค ำชี ้แ จง ตอบค ำถำมในเรื่ อ งค่ ำ ตอบแทนของ
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
5.2.4 จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อเปิ ดเผยนโยบำย หลักกำร/เหตุผลของ
กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำรตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ไว้ในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจำปี (56-1) และรำยงำนประจำปี ของบริษัท และลงนำมโดยประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
5.2.5 พิจำรณำเรื่องกำรจ่ำยบำเหน็จรำยปี ของบริษัท และจัดทำเอกสำรอนุมตั ิกำรจัดสรรบำเหน็จ และลงนำม
โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
5.2.6 สอบทำนและอนุมตั ิกฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และมีกำรสอบทำนควำม
เหมำะสมอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
5.2.7 ปฏิบตั ิกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
โดยฝ่ ำยบริหำร และหน่วยงำนต่ำงๆ จะต้องรำยงำนหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ให้บรรลุตำมหน้ำที่ท่ไี ด้รบั มอบหมำย
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6. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัทในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับกิจกรรมของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ผลงำนประชุม หรือ
รำยงำนอื่นใดที่มีควำมสำคัญกับผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไป และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำย

7. กำรประชุม
7.1 จำนวนครัง้ และระยะเวลำในกำรประชุม
7.1.1 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจัดให้มีหรือเรียกประชุมตำมที่เห็นสมควร อย่ำงน้อยปี ละ 1
ครัง้ และมีอำนำจในกำรเรียกประชุมเพิ่มได้ตำมควำมจำเป็ น
ในกำรเรียกประชุมกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ให้ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
หรือ ผูซ้ ่ึงได้รบั มอบหมำยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุม เว้นแต่ในกรณี
จำเป็ นหรือเร่งด่วน จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ ได้
7.1.2 กรรมกำรทุกท่ำนควรเข้ำร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเว้นมีเหตุจำเป็ นควรแจ้งให้ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วัน
7.1.3 ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนอำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนเพิ่มเติมเป็ นพิเศษได้ ตำมที่เห็นสมควร
7.2 ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมและกำรออกเสียง
7.2.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทนเป็ นประธำนที่ประชุม ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนที่มำประชุมเลือกกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทนคนหนึ่งเป็ นประธำนที่ประชุม
7.2.2 กำรลงมติของกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนกระทำได้โดยถือเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำร สรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน โดยหำกกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ท่ำนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำ กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนท่ำนนัน้ ต้องไม่ร่วมพิจำรณำให้
ควำมเห็นในเรื่องนัน้ และในกำรลงคะแนน หำกปรำกฏว่ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ ำด
7.2.3 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน สำมำรถเชิ ญ ผู้ท่ี เ กี่ ย วข้อ งเข้ำ ร่ว มประชุม เพื่ อ ชี ้แ จง
ข้อเท็จจริงต่ำงๆ ให้แก่ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนทรำบได้
7.2.4 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนควรเข้ำประชุมด้วยทุกครัง้ เนื่องจำกต้องเป็ นผู้
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
จัดเตรียมและนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำ เว้นแต่จะมีกำรประชุมใน
เรื่องที่คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเห็นว่ำมีควำมละเอียดอ่อน และประสงค์จะให้เป็ นกำร
พิจำรณำร่วมกันเฉพำะผูท้ ่เี ป็ นกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเท่ำนัน้

ทัง้ นี ้ ให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 12 มีนำคม 2564 เป็ นต้นไป
ประกำศ ณ 12 มีนำคม 2564
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