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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) 

 

1. วตัถุประสงค ์

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้

จัดตั้งขึ้นคร้ังแรก โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อ

ส่งเสริมหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ 

ตามที่ได้รับมอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัท และ

ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอสิระ 

2. กรรมการอสิระ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่

คณะกรรมการบริษัทเหน็ว่าเหมาะสม 

3. นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพ้นต าแหน่ง

เมื่อ 

1. ลาออก 

2. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

4. คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อ

ประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ที่พ้นจากต าแหน่งตามข้อ 3.1 หรือ 3.3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น 

4. ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  

1. การสรรหา 
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1. ก าหนดหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติ

ของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แล้วแต่กรณี 

2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบ

วาระ และ/หรือ มีต าแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม 

3. ปฏบิัติการอื่นใดเกี่ยวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. การก าหนดค่าตอบแทน 

1. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ

ชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่

กรณี 

2. ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการ

บริษัทเป็นรายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความ

เหมาะสมกับภาระหน้าที่  ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่

คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค าชี้ แจง ตอบค าถามกับค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตาม

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 

และรายงานประจ าปี ของบริษัทฯ 

5. ปฏบิัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏบิัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. กำรรำยงำน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

 

6. กำรประชุม 

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง และมีอ านาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจ าเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
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2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทราบล่วงหน้า 

3. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏบิัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือก กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม 

4. การลงมติของ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กระท าได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้  กรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเร่ืองที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดง

ความเหน็ และไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงมติในเรื่องนั้น ๆ 

5. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการ

ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวันประชุมให้เร็ว

กว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้บันทึกรายงานการ

ประชุม 

6. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้ แจง

ข้อเทจ็จริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทราบได้ 

 

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งวันที่ ◼เป็นต้นไป 

 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

    บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) 

 


