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1.    คาํนิยาม 

 “บริษัทฯ”   หมายความวา่ บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

 “คณะกรรมการบริษัทฯ”   หมายความวา่ คณะกรรมการบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน)

 “คณะกรรมการสรรหาฯ”   หมายความวา่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

                                                     บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

 “กรรมการบริษัทฯ”   หมายความวา่ กรรมการ บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

 “กรรมการสรรหาฯ”   หมายความวา่ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

                                              บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

 “ประธานกรรมการ”   หมายความวา่ ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

 “ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร”   หมายความวา่ ผู้บริหารสงูสดุของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือส่งเสริมหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยดูแลและ

รับผิดชอบในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

2.1  กําหนดหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   

2.2  พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ โดยรวมถึงคณะกรรมการชุด

ย่อย เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาก่อนท่ีจะนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ

ตอ่ไป รวมทัง้พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนและรูปแบบคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

3.    องค์ประกอบ  

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็น

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาฯ ต้องไมด่ํารงตําแหนง่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

 

4. คุณสมบัติ 

4.1 มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

4.2 กรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

และยดึถือปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

4.3 เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้การ

ดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สาํเร็จตามวตัถปุระสงค์  

 

5. การแต่งตัง้ วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตาํแหน่ง 

5.1  การแต่งตัง้ 

1) คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ โดยคณะกรรมการ

สรรหาฯ คดัเลอืกสมาชิกหนึง่คนให้ดํารงตาํแหนง่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ โดยท่ีประธานคณะ 

กรรมการสรรหาฯ จะต้องเป็นกรรมการอิสระ 

3) ให้บริษัทฯ มอบหมายพนกังานทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสรรหาฯ 

5.2  วาระการปฏิบัติงาน 

1) คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดย

กรรมการสรรหาฯ ท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกได้ 

2) กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาฯ เพ่ือให้

คณะกรรมการสรรหาฯ มีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ในกฎบตัรนี ้ 

5.3 การพ้นจากตาํแหน่ง  

1) กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตําแหนง่เมื่อ 

1.1) ครบวาระการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ 

1.2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ 

1.3) ตาย 

1.4) ลาออก 

1.5) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 

1.6) คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้ออก 

2) กรรมการสรรหาฯ คนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ การลาออกมี

ผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

 

6. ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

6.1 การปฏิบัติงานด้านการสรรหา 

1) พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ 

2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยให้มี

ความเหมาะสมกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป 

3) พิจารณากําหนดคุณสมบตัิของผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางด้าน

ความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการ

อทิุศเวลา  

4) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และแต่งตัง้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ  กรรมการในคณะ 

กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตัง้ตาม

ความเหมาะสม หรือ เมื่อมีตําแหนง่วา่งลง 

5) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร พร้อมทัง้รายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมท่ีจะ

ได้รับการพิจารณาสืบทอดตําแหน่ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตัง้เมื่อมีตําแหนง่

วา่งลง 
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6) กําหนดหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นประจําทุกปี  เพ่ือ

รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

7) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประจําทกุปี และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัทฯสนบัสนนุให้บริษัท

ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ 

8) ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 

6.2 การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

6.2.1 การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

1) เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับภาระ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกับผลการ

ประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม เพ่ือสามารถจูงใจ และเป็นการ

รักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ

ตอ่ไป 

2) เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัโครงสร้างและองค์ประกอบคา่ตอบแทนสาํหรับ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย เป็นประจําทกุปี 

3) กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยนําผลการประเมินการปฏิบตัิงาน มา

ใช้ประกอบการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและคา่ตอบแทนของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

6.2.2 การพิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1) พิจารณา อนมุตัิ และทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสําหรับประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารเป็นประจําทกุปี 

2) กําหนดคา่ตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยนําผลประเมินการปฏิบตัิงานของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร มาใช้ประกอบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

7.  การประชุม 

7.1 จาํนวนครัง้การประชุม 

1) คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และอาจจัดให้มีการประชุมเพ่ิมเติมตามท่ี

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร 

2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาฯ 

หรือ ประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีระเบียบวาระจําเป็นท่ีต้องหารือร่วมกนั 

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) การประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ  
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2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ หากในการประชมุคราวใด ประธาน

คณะกรรมการสรรหาฯ ไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชมุคดัเลอืก

กรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

3) เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชมุด้วยทกุครัง้ 

7.3 การลงคะแนนเสียง 

1) มติท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาฯให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการสรรหาฯ หนึง่คนให้มีเสยีงหนึง่เสยีงใน

การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

2) กรรมการสรรหาฯ ท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองใด จะต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองนัน้ เว้นแต่

เป็นการพิจารณาเร่ืองคา่ตอบแทนท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรฉบบันี ้

7.4 บันทึกรายงานการประชุม 

ให้เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 

8.  การรายงาน 

 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ผลการประชมุ หรือรายงานอ่ืนใดท่ี

เห็นวา่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ถดัไป 

 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจําทกุปี และรายงานปัญหาอปุสรรคท่ีเป็นเหตใุห้การ

ปฏิบตัิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ (หากมี) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

 

10. การทบทวนและการปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการสรรหาฯ จะทบทวนกฎบัตรนีเ้ป็นประจําทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามท่ี

เห็นสมควร เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ 

 

 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  13 ธนัวาคม 2561 

 

นายสทุธิชยั สงัขมณี 

ประธานกรรมการ 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 


