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นโยบาย หลกัเกณฑ�และว�ธใีนการสรรหาและกาํหนดค�าตอบแทน 

เพ�่อให�สอดคล�องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ด�านการสรรหาและกําหนด

ค�าตอบแทนของกรรมการบร�ษัทฯ กรรมการชุดย�อย และผู�บร�หารระดับสูงให�เป�นไปอย�างโปร�งใส มีความเป�นธรรมกับผู�มีส�วนได�เสียทุกลุ�ม 

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�แต�งตั้งคณะกรรมการสรรหา ค�าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (Nomination, Remuneration and Corporate 

Governance Committee : NRCG) (“คณะกรรมการ NRCG”) รับผ�ดชอบในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ�และว�ธีในการสรรหาและ

กําหนดค�าตอบแทน รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได�รับมอบหมาย และนําเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทฯ  

โดยมีการทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ�และว�ธีในการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ฉบับนี้ล�าสุด ในที่ประชุมคณะกรรมการ 

บร�ษัทฯ ครั้งท่ี 11/2564  เม่ือวันท่ี 12 พฤศจ�กายน 2564 

1. หลักเกณฑ�การคดัเลอืกกรรมการใหม� และกระบวนการแต�งตัง้ กรรมการบร�ษัทฯ กรรมการชดุย�อย ประธานเจ�าหน�าทีบ่ร�หาร ผู�สบืทอด

ตําแหน�งประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร และที่ปร�กษาบร�ษัทฯ  

หลักเกณฑ�และว�ธีการในการสรรหากรรมการบร�ษัทฯ กรรมการชุดย�อย 

เพ�่อให�สอดคล�องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ด�านการสรรหาและกําหนด

ค�าตอบแทนของกรรมการบร�ษัทฯ กรรมการชุดย�อย ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร ผู�สืบทอดตําแหน�งประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร และที่ปร�กษา

บร�ษัทฯ ให�เป�นไปอย�างโปร�งใส มีความเป�นธรรมกับผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�แต�งตั ้งคณะกรรมการสรรหา 

ค�าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee : NRCG) รับผ�ดชอบในการ

กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ�และว�ธีในการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได�รับมอบหมาย และนําเสนอต�อ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ และได�กําหนดหลักเกณฑ�และว�ธีการในการสรรหากรรมการบร�ษัทฯ กรรมการชุดย�อย ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร  

ผู�สืบทอดตําแหน�งประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร และท่ีปร�กษาบร�ษัทฯ  

ในการสรรหา แต�งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการ NRCG ซึ่งประกอบด�วย กรรมการมากกว�า 3 คน ซึ่งจะต�องเป�นกรรมการ

อิสระหร�อ กรรมการที่ไม�เป�นผู�บร�หาร ซึ่งจะต�องมีสัดส�วนของจํานวนกรรมการอิสระมากกว�ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดย

กรรมการได�กําหนดเป�นนโยบายความหลากหลายในโครงสร�างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และกําหนดหลักเกณฑ�ในการ

คัดเลือกกรรมการใหม� กระบวนการในการแต�งตั้งกรรมการใหม� และว�ธีการในการสรรหาบุคคล ที่สมควรได�รับการเสนอชื่อเป�นกรรมการ

บร�ษัทฯ กรรมการชุดย�อย ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร ผู�สืบทอดตําแหน�งประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร และท่ีปร�กษาบร�ษัทฯ 

1.1 การสรรหาและแต�งตั้งกรรมการ และที่ปร�กษาบร�ษัทฯ 

คณะกรรมการ NRCG ควรกํากับดูแลให�การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร�งใสและชัดเจน เพ�่อให�ได�กรรมการ

ท่ีมีคุณสมบัติสอดคล�องกับองค�ประกอบท่ีกําหนดไว� ดังน้ี 

1. เป�ดโอกาสให�ผู �ถือหุ �นรายย�อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ� ่อรับการพ�จารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการและ 

ได�รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 

2. คุณสมบัต ิตามกฎหมายและข�อก ําหนดที ่ เก ี ่ยวข �อง ได �แก �  พ.ร.บ. บร �ษ ัทมหาชนจํากัด (และท ี ่แก �ไขเพ� �มเต ิม)  

พ.ร.บ. หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 (และที่แก�ไขเพ��มเติม) ข�อบังคับบร�ษัทฯ และหลักการกํากับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ 

เร�่อง คณะกรรมการสรรหา ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

3. ให�ความสําคัญต�อผู�ท่ีมีทักษะ ประสบการณ� ว�ชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด�านต�างๆ ท่ีหลากหลาย และมีความจําเป�นอย�างยิ�ง

ต�อธุรกิจของบร�ษัทฯ เพ�่อให�องค�ประกอบคณะกรรมการมีความสมบูรณ�และเป�นประโยชน�สูงสุด 

4. พ�จารณาความรู� ความสามารถ และประสบการณ�ที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจให�สอดคล�องกับกลยุทธ�ในการดําเนินกิจการของ 

บร�ษัทฯ รวมถึงใช�ฐานข�อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) เป�นส�วนประกอบใน 

การสรรหากรรมการใหม� 
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5. พ�จารณาคุณสมบัติของกรรมการให�สอดคล�องกับกลยุทธ�ในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท โดยได�จัดทํา (Board Skill 

Matrix) ข�้น โดยกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต�องการสรรหา จะต�องมีคุณสมบัติเป�นไปตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงมีความรู� 

ความชํานาญ แบ�งเป�น 3 ส�วน ดังน้ี 

(1) ความรู� ความชํานาญ หร�อประสบการณ�ในการบร�หารจัดการเชิงมหภาค  

(2) ความรู� ความชํานาญ หร�อประสบการณ�เฉพาะด�าน เช�น กฎหมาย บัญชี การเง�น เศรษฐศาสตร� เทคโนโลยี

สารสนเทศ เป�นต�น  

(3) ความรู� ความชํานาญ หร�อประสบการณ�ด�านอื่น ๆ อาทิ การบร�หารความเสี่ยง การกํากับดูแลกิจการที่ดี ด�าน

ความรับผ�ดชอบต�อสังคมและความย่ังยืน (ESG) เป�นต�น  

นอกจากนี้ ในการพ�จารณาเสนอชื่อบุคคลใดเป�นกรรมการบร�ษัทฯ คณะกรรมการ NRCG จะต�องพ�จารณาถึง

ความสามารถของบุคคลดังกล�าวท่ีจะช�วยให�การทําหน�าท่ีของคณะกรรมการบร�ษัทฯ เป�นไปอย�างรอบคอบยิ�งข�้น ความสามารถ

ในการตัดสินใจทางธุรกิจอย�างมีเหตุมีผล ความสามารถในการคิดอย�างมีกลยุทธ� แสดงถึงความมีประสบการณ�ในการเป�นผู�นํา 

รวมท้ังมีความชํานาญในว�ชาชีพในระดับสูงและมีความซื่อสัตย� ตลอดจนมีคุณสมบัติส�วนบุคคลอื่นท่ีเหมาะสม 

6. พ�จารณาการอ�ทิศเวลาของกรรมการ หากเป�นกรรมการเดิมที่จะกลับเข�าดํารงตําแหน�งอีกวาระ อาจพ�จารณาจากผลการ

ปฏิบัติงานในช�วงท่ีดํารงตําแหน�ง รวมถึงควรพ�จารณาถึงจํานวนบร�ษัทท่ีกรรมการแต�ละคนจะไปดํารงตําแหน�งให�เหมาะสมกับลักษณะหร�อ

สภาพธุรกิจของบร�ษัท ซึ่งไม�ควรเกิน 5 บร�ษัทจดทะเบียน เพ�่อให�ม่ันใจว�าประสิทธิภาพการทํางานจะไม�ลดลง 

7. การแต�งตั้งกรรมการอิสระจะพ�จารณาความเป�นอิสระของบุคคลที่เสนอให�เป�นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ�ที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.) กําหนด โดยมีคุณสมบัติความเป�นอิสระตามท่ีกําหนดไว�ในคู�มือการกํากับ

ดูแลกิจการ 

8. ผลการปฏิบัติงานในป�ท่ีผ�านมา (ถ�ามี) 

9. การให�ข�อเสนอแนะความคิดเห็นท่ีเป�นประโยชน� 

การปฐมนิเทศกรรมการ 

กรรมการที่ได�รับการแต�งตั้งใหม�จะได�รับการปฐมนิเทศก�อนเข�ารับตําแหน�ง โดยมีผู�ที ่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บร�ษัทฯ เข�าร�วมให�ข�อมูลอันเก่ียวกับว�สัยทัศน� กลยุทธ� เป�าหมายการดําเนินธุรกิจและการดําเนินการท่ีสําคัญต�าง ๆ ของบร�ษัทฯ ตลอดจน

ข�อพ�งปฏิบัติสําหรับการเป�นกรรมการบร�ษัทจดทะเบียน 

แผนพัฒนากรรมการ 

บร�ษัทฯ ได�สนับสนุนให�กรรมการทุกท�านเข�าร�วมอบรมหลักสูตรตามข�อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�

และตลาดหลักทรัพย� ซึ่งจัดโดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) เช�น หลักสูตร Directors Accreditation Program 

(DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) เป�นต�น ซึ่ง

กรรมการส�วนใหญ�ของบร�ษัทฯ ได�ผ�านการอบรมหลักสูตรดังกล�าวมาแล�ว รวมทั้งมีการส�งเสร�มให�มีการฝ�กอบรมให�ความรู�แก�กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ ผู�บร�หาร เลขานุการบร�ษัท และบุคคลอื่นท่ีเก่ียวข�อง ซึ่งทางคณะกรรมการ NRCG มีหน�าท่ีสรรหาหลักสูตรการอบรม

ต�างๆ ท่ีน�าสนใจให�กับกรรมการทุกท�านทราบ  

นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังส�งเสร�มให�เลขานุการบร�ษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข�าอบรมหลักสูตรต�างๆ และรับฟ�ง/

เสวนาในเร�่องที่เกี่ยวข�อง/สอดคล�องกับสถานการณ� และเป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติงาน ที่จัดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย�ฯ 

สมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย และหน�วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข�องอย�างสม่ําเสมอ 
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กระบวนการ และหลักเกณฑ�ในการประเมินผลงานคณะกรรมการบร�ษัทฯ 

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�มอบหมายให�คณะกรรมการ NRCG เป�นผู�กําหนดหลักเกณฑ�และประเมินผลงานคณะกรรมการทุก

คณะในแต�ละป� โดยให�เลขานุการบร�ษัทฯ นําส�งแบบประเมินให�คณะกรรมการทุกสิ�นป� อย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง และรวบรวมและรายงานสรุปผล

การประเมิน โดยนําคะแนนท้ังหมดมาคํานวณเฉล่ียถ�วงน้ําหนัก(Weighted Average ) และรายงานผลต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ 

เพ�่อพ�จารณารับทราบและหาร�อร�วมกันเป�นประจําทุกป� รวมถึงรายงานผลการประเมินดังกล�าวไว�ในแบบ 56-1 One Report โดยการ

ประเมินผลงานคณะกรรมการบร�ษัทฯ ในแต�ละป� จ�ดมุ�งหมายเพ�่อพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบร�ษัทฯ และคณะกรรมการชุด

ย�อย  

การพ�นจากตําแหน�งกรรมการ  

 (1) ในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป�ทุกครั้ง ให�กรรมการออกจากตําแหน�งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ในขณะน้ัน ถ�าจํานวนกรรมการจะแบ�งออกให�ตรงเป�น 3 ส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ท่ีสุดกับส�วน 1 ใน 3 

(2) กรรมการซึ่งพ�นจากตําแหน�ง อาจได�รับเลือกให�กลับเข�ามารับตําแหน�งอีกได� 

(3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน�ง ให�ยื่นใบลาออกต�อบร�ษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต�วันที่ใบลา

ออกไปถึงบร�ษัทฯ 

(4) กรรมการที่จะต�องออกจากตําแหน�งในป�แรกและป�ที่สองภายหลังจดทะเบียนบร�ษัทฯ นั้น ให�จับสลากกัน ส�วนป�

หลังๆ ต�อไปให�กรรมการคนท่ีอยู�ในตําแหน�งนานท่ีสุดน้ันเป�นผู�ออกจากตําแหน�ง 

(5) นอกจากการพ�นตําแหน�งตามวาระแล�ว กรรมการจะพ�นจากตําแหน�งเม่ือ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบัติหร�อมีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายว�าด�วยบร�ษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว�าด�วย

หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 

(ง) ที่ประชุมผู�ถือหุ�นลงมติให�กรรมการคนใดออกจากตําแหน�งก�อนถึงคราวออกตามวาระได�ด�วยคะแนน

เสียงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวนผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�ากึ่ง

หน่ึงของจํานวนหุ�นท่ีถือโดยผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(6) ในกรณีท่ีตําแหน�งกรรมการว�างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให�คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง

มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข�อง เข�าเป�นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

คราวถัดไป เว�นแต�วาระของกรรมการผู�น้ันจะเหลือน�อยกว�า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข�าเป�นกรรมการแทนดังกล�าวจะอยู�ในตําแหน�ง

กรรมการได�เพ�ยงวาระที่ยังเหลืออยู�ของกรรมการที่ตนเข�ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการจะต�องประกอบด�วยคะแนนเสียง

ไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู� 

1.2 การสรรหาและพัฒนา ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร และผู�บร�หารระดับสูง 

ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�มอบหมายให�คณะกรรมการ NRCG พ�จารณาหลักเกณฑ�และว�ธีสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพ�่อดํารงตําแหน�งประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร และผู�บร�หารระดับสูง ดังนั้น คณะกรรมการ NRCG ควรดําเนินการให�มั่นใจว�าการ

สรรหาและพัฒนาประธานเจ�าหน�าที่บร�หารและผู�บร�หารระดับสูงให�มีความรู�ทักษะ ประสบการณ� และคุณสมบัติที่จําเป�นต�อการขับเคลื่อน

องค�กรไปสู�เป�าหมาย 

(1) คณะกรรมการ NRCG ควรพ�จารณาหลักเกณฑ�และว�ธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ�่อดํารง

ตําแหน�งประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารและผู�บร�หารระดับสูง 

(2) คณะกรรมการ NRCG ควรติดตามดูแลให�ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร ดูแลให�มีผู�บร�หารระดับสูงที่เหมาะสม โดย

อย�างน�อยคณะกรรมการ NRCG ควรร�วมกับประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารพ�จารณาหลักเกณฑ�และว�ธีการในการสรรหาและแต�งตั้ง

บุคคล รวมถึงอนุมัตบุิคคลท่ีประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารเสนอให�เป�นผู�บร�หารระดับสูง 
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(3) คณะกรรมการ NRCG ควรกํากับดูแลให�มีแผนสืบทอดตาแหน�ง (succession plan) เพ�่อเป�นการเตร�ยมสืบ

ทอดตําแหน�งประธานเจ�าหน�าที่บร�หารและผู�บร�หารระดับสูง และให�ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารรายงานผลการดําเนินงานตามแผน

สืบทอดตําแหน�งต�อคณะกรรมการ NRCG เพ�่อทราบเป�นระยะด�วยอย�างน�อย ป�ละ 1 ครั้ง เพ�่อให�การดําเนินธุรกิจเป�นไปอย�าง

ต�อเน่ือง 

(4) คณะกรรมการ NRCG ควรส�งเสร�มและสนับสนุนให�ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารและผู�บร�หารระดับสูงได�รับการอบรม

และพัฒนาเพ�่อเพ��มพ�นความรู�และประสบการณ�ท่ีเป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติงาน 

(5) คณะกรรมการ NRCG ควรกําหนดนโยบายและว�ธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหน�งกรรมการในบร�ษัทอื่นของ

ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารและผู�บร�หารระดับสูงอย�างชัดเจน ท้ังประเภทของตําแหน�งกรรมการและจํานวนบร�ษัทท่ีสามารถไปดํารง

ตําแหน�งได� 

 

แผนสืบทอดตําแหน�งประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 

1. คณะกรรมการ NRCG ควรกําหนดช�วงเวลาที่ชัดเจนในการสืบทอดธุรกิจ เพ�่อพัฒนาแผนการสืบทอดธุรกิจให�

เหมาะสมและสอดคล�องกับช�วงเวลา เช�น หากวางแผนการสืบทอดธุรกิจภายในเวลา 2 ป� ควรมีการกําหนด Milestone ตลอด

ช�วงระยะเวลา นอกจากนี้ ในแผนการสืบทอดธุรกิจควรประกอบด�วย แผนธุรกิจในอนาคตเพ�่อให�ผู�สืบทอดรุ�นต�อ ๆ ไปได�ศกึษา

และทําความเข�าใจ นโยบายและว�ธีปฏิบัติงานท่ีกําหนดบทบาท หน�าท่ี และความรับผ�ดชอบของผู�ท่ีเก่ียวข�องในการสืบทอดธุรกิจ 

เพ�่อเป�นตัวชี้วัดว�าผู�สืบทอดมีความพร�อมในการรับตําแหน�ง 

2. คณะกรรมการ NRCG ควรสื่อสารแผนการสืบทอดธุรกิจให�ผู�ที่เกี่ยวข�องทราบ ไม�ว�าจะเป�นพนักงาน พันธมิตร

ทางธุรกิจ และลูกค�า เพ�่อให�เกิดความเข�าใจถึงการเปล่ียนแปลงผู�นําองค�กร  

3. คณะกรรมการ NRCG ควรกําหนดว�ธีการส�งต�อธุรกิจของประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร ดังน้ี 

3.1 คณะกรรมการ NRCG ควรกําหนดวันในการส�งต�อตําแหน�งให�ชัดเจน  

3.2 คณะกรรมการ NRCG ควรส�งเสร�มให�ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารคนป�จจ�บันตระหนักว�า การส�งต�อ

ธุรกิจให�ผู �ส ืบทอดคือการวางแผนเพ� ่ออนาคตของบร�ษัทฯ พร�อมทั ้งสร�างความมั ่นใจให�พนักงานว�า ด�วย

ความสามารถของผู�สืบทอด บร�ษัทฯ จะประสบความสําเร็จมากยิ�งข�้น และแจ�งผู�สืบทอดถึงเป�าหมายระยะยาวของ

บร�ษัทฯ  

3.3 คณะกรรมการ NRCG ควรให�ผู�สืบทอดรับผ�ดชอบโปรเจกต�ที่สําคัญ เพ�่อเร�ยนรู�จากการปฏิบัติงาน

จร�ง และเพ�่อสํารวจความพร�อมในการสืบทอดตําแหน�ง หร�ออาจใช�ว�ธี Job Shadowing เพ�่อให�ผู�สืบทอดได�ติดตาม

และเร�ยนรู�จากประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารคนป�จจ�บันในทุกๆ ข้ันตอน  

3.4 คณะกรรมการ NRCG ควรกําหนด milestone เพ�่อตรวจสอบความพร�อมในการสืบทอดตําแหน�ง 

และเพ�่อเป�นการส�งสัญญาณให�คนในองค�กรรับรู�ถึงความก�าวหน�าในการทํางานของผู�สืบทอด 

 

แผนการสืบทอดตําแหน�งผู�บร�หารระดับสูง 

บุคคลที่บร�ษัทฯ กําหนดให�เป�นผู�บร�หารระดับสูง ได�แก� กรรมการผู�อํานวยการ, ประธานเจ�าหน�าที่การเง�น, ประธาน

เจ�าหน�าที่ปฏบิัติการ, ประธานเจ�าหน�าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให�หมายรวมถึงตําแหน�งประธานเจ�าหน�าที่ฝ�ายอื่นที่พ�งจะมใีน

อนาคต, ผู�ช�วยกรรมการผู�อํานวยการ – สายงานค�าหลักทรัพย�, ผู�ช�วยกรรมการผู�อํานวยการ – สายงานวาณิชธนกิจ, 

กรรมการบร�หาร – สายงานค�าหลักทรัพย�, ผู�ดํารงตําแหน�งหัวหน�างานตรวจสอบภายในของบร�ษัทฯ , ผู�ดํารงตําแหน�งหัวหน�า

งานกํากับดูแลของบร�ษัทฯ โดยคณะกรรมการ NRCG ควรกําหนดว�ธีการส�งต�อธุรกิจของผู�บร�หารระดับสูง ดังน้ี 
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1. คณะกรรมการ NRCG ควรผลักดันและอนุมัติแผนผู�สืบทอดตําแหน�งผู�บร�หารระดับสูง โดยระบุและทบทวนรายชื่อ

ผู�สืบทอดผู�บร�หารระดับสูงทุกตําแหน�ง โดยพ�จารณาเป�าหมายระยะยาวของบร�ษัทฯ และ / หร�อการเปลี่ยนแปลงโครงสร�าง

องค�กร 

2. คณะกรรมการ NRCG พ�จารณาและอนุมัติแแผนพัฒนาศักยภาพของผู�สืบทอดของตําแหน�งผู�บร�หารระดับสูง 

3. คณะกรรมการ NRCG ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพของผู�สืบทอดตําแหน�ง และทบทวน

ความคืบหน�าด�านการพัฒนาของผู�สืบทอดตําแหน�ง 

 

2. หลักเกณฑ�และว�ธีการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทฯ กรรมการชุดย�อย ที่ปร�กษาบร�ษัทฯ ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร ผู�บร�หาร

ระดับสูงและบุคลากรอื่นๆ 

บร�ษัทฯ ได�กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ�และว�ธีในการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ท้ังกรรมการท่ีไม�เป�นผู�บร�หาร และกรรมการ

ที่เป�นผู �บร�หาร ไว�อย�างชัดเจน และโปร�งใส และอยู�ในเกณฑ�ที ่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได�กับอ�ตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน 

คณะกรรมการ NRCG จะเป�นผู�พ�จารณาค�าตอบแทนในเบื้องต�น และนําข�อมูลที่ได�เสนอต�อที่ประชมุคณะกรรมการบร�ษัทฯ เพ�่อพ�จารณา

ก�อนนําเสนอต�อท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น (แล�วแต�กรณี) เพ�่ออนุมัติต�อไป โดยมีหลักเกณฑ�และว�ธีการกําหนดค�าตอบแทนต�างๆ ดังน้ี 

 

หลักเกณฑ�และว�ธกีารกําหนดค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทฯ กรรมการชุดย�อย 

1. ค�าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย�อย 

1.1 บร�ษัทฯ ได�กําหนดนโยบายค�าตอบแทนไว�อย�างชัดเจนและโปร�งใสโดยค�าตอบแทนมีความเหมาะสมกับหน�าที่และ

ความรับผ�ดชอบท่ีกรรมการแต�ละคนได�รับมอบหมาย รวมท้ังอยู�ในระดับท่ีเพ�ยงพอท่ีจะจ�งใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติไว� 

1.2 คณะกรรมการ NRCG จะพ�จารณาถึงประเภทค�าตอบแทน ว�ธีการจ�ายค�าตอบแทน และจํานวนค�าตอบแทน

กรรมการ รวมถึงนําเสนอคณะกรรมการบร�ษัทฯ เพ�่อให�อนุมัติ และนําเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ�่ออนุมัติต�อไป 

1.3 ประเภทค�าตอบแทน ประกอบด�วย 2 ส�วน คือ 

• ค�าเบ้ียประชุม 

• โบนัสกรรมการ 

2. ค�าตอบแทนอื่น - ไม�ม ี- 

 

หลักเกณฑ�และว�ธีการกําหนดค�าตอบแทนที่ปร�กษาบร�ษัทฯ ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร ผู�บร�หารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ 

คณะกรรมการ NRCG ควรกําหนดโครงสร�างค�าตอบแทนที่เป�นเคร� ่องจ�งใจให�ที่ปร�กษาบร�ษัทฯ ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 

ผู�บร�หารระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับ ปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค�และเป�าหมายหลักของบร�ษัทฯ และสอดคล�องกับ

ผลประโยชน�ของบร�ษัทฯ ในระยะยาว 

1. โครงสร�างค�าตอบแทนที่ปร�กษาบร�ษัทฯ ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร และผู�บร�หารระดับสูง  

1.1 คณะกรรมการ NRCG ควรพ�จารณาความเหมาะสมของสัดส�วนค�าตอบแทนที่เป�นเง�นเดือน ผลการดําเนินงาน

ระยะส้ัน เช�น โบนัส และผลการดําเนินงานระยะยาว เช�น Employee Stock Ownership Plan 

1.2 คณะกรรมการ NRCG ควรกําหนดนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนโดยคํานึงถึงป�จจัย เช�น ระดับค�าตอบแทนสูง

กว�าหร�อเท�ากับระดับอ�ตสาหกรรมเดียวกันโดยประมาณ ผลการดําเนินงานของบร�ษัทฯ เป�นต�น 

1.3 คณะกรรมการ NRCG กําหนดนโยบายเก่ียวกับเกณฑ�การประเมินผลประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร และส่ือสารให�เป�น

ท่ีรับทราบ อย�างน�อยในเร�่องดังต�อไปน้ี 
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1.3.1 เห็นชอบหลักเกณฑ�การประเมินผลงานประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร โดยเกณฑ�การประเมินผลงานควร

จ�งใจให�ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร บร�หารกิจการให�เป�นไปตามวัตถุประสงค� เป�าหมายหลัก กลยุทธ� และสอดคล�องกับ

ผลประโยชน�ของบร�ษัทฯ ในระยะยาว โดยส่ือสารให�ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารทราบเกณฑ�การประเมินเป�นการล�วงหน�า 

1.3.2 คณะกรรมการบร�ษัทฯ ที่ไม�รวมกรรมการที่เป�นผู�บร�หาร มีหน�าที่ประเมินผลงานประธานเจ�าหน�าท่ี

บร�หาร เป�นประจําทุกป� หร�อคณะกรรมการบร�ษัทฯ อาจมอบหมายให�คณะกรรมการ NRCG เป�นผู�ประเมิน และ

ประธานกรรมการบร�ษัทฯ หร�อประธานกรรมการ NRCG เป�นผู�ส่ือสารผลการพ�จารณา รวมท้ังประเด็นเพ�่อเป�นการ

พัฒนาให�ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารทราบ 

1.3.3 อนุมัติค�าตอบแทนประจําป� ของประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร โดยพ�จารณาผลประเมินการปฏิบัติหน�าท่ี

ของประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร และป�จจัยอื่นๆ ประกอบด�วย 

1.4 คณะกรรมการ NRCG ควรเห็นชอบหลักเกณฑ�และป�จจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร�าง

ค�าตอบแทนของผู�บร�หารระดับสูง และติดตามให�ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารประเมินผู�บร�หารระดับสูงให�สอดคล�องกับหลักการ

ประเมินดังกล�าว 

2. ค�าตอบแทนพนักงาน 

คณะกรรมการ NRCG ได�กําหนดนโยบายและอนุมัติการจ�ายค�าตอบแทนของบร�ษัทฯ ใช�กับพนักงานทุกคน เพ�่อให�มั่นใจว�า

บร�ษัทฯ จะสามารถดึงดูดใจ พัฒนาศักยภาพและรักษาพนักงาน เพ�่อจ�งใจการทํางานในตลาดท่ีมีการแข�งกันสูง พนักงานจะได�รับการเสนอ

ค�าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและเป�นไปตามแนวทางของตลาดซึ่งเป�นองค�ประกอบหลักของค�าตอบแทน ผลที่ได�รับ คือพนักงานรู�สกึมี

กําลังใจในการทํางานเพ�่อสร�างผลลัพธ�ท่ีย่ังยืนแก�บร�ษัทฯ  

โครงสร�างค�าตอบแทนของพนักงาน ได�แก� เง�นเดือน โบนัสประจําป�ตามผลการปฏิบัตงิาน สวัสดิการต�างๆ เง�นชดเชยในกรณีเลกิ

จ�าง (ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน) โดยการกําหนดค�าตอบแทนแต�ละประเภทเป�นไปดังน้ี 

• เง�นเดือน จะได�รับการกําหนดโดยอิงตามบทบาทและตําแหน�งหน�าท่ีของพนักงานแต�ละคน ซึ่งรวมถึงประสบการณ�ด�านว�ชาชีพ 

ความรับผ�ดชอบ ความซับซ�อนของงาน และสภาวะตลาดในประเทศ 

• โบนัสประจําป� จะได�รับการกําหนดตามผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ป�จจัยทั้งด�านการเง�นและมิใช�ด�านการเง�นได�ใช�พ�จารณา

โบนัสประจําป�ของแต�ละบุคคล กล�าวคือ การปฏิบัติงานตามแนวทางและกระบวนการภายในบร�ษัท ข�ดความสามารถและสมรรถนะของ

พนักงาน ผลงานของพนักงาน ความทุ�มเทในการทํางาน และอื่นๆ 

• สวัสดิการต�างๆ จะให�โดยอิงตามสัญญาการจ�างงานของพนักงานแต�ละราย ว�ธีปฏิบัติในตลาดของประเทศ และ/หร�อบทบาท

และตําแหน�งของพนักงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการ NRCG ควรดูแลให�มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหร�อกลไกอื่นเพ�่อดูแลให�

พนักงานมีการออมอย�างเพ�ยงพอสําหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให�พนักงานมีความรู�ความเข�าใจในการบร�หารจัดการเง�น 

การเลือกนโยบายการลงทุนท่ีสอดคล�องกับช�วงอายุ ระดับความเส่ียง หร�อดูแลให�มีนโยบายการลงทุนแบบ life path 

• เง�นชดเชยในกรณีเลิกจ�าง จะจ�ายตามพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน 

ผู�บังคับบัญชาจะประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในป�ที่ผ�านมาและกําหนดเป�าหมายใหม� การตัดสินใจในการ

ปรับเปล่ียนเง�นเดือนของพนักงานจะอิงตามผลการประเมินน้ี 

 

นโยบายการบร�หารและพัฒนาบุคลากร 

บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากร ซึ่งเป�นทรัพยากรที่สําคัญของบร�ษัทฯ และเป�นป�จจัยหลักที่นําบร�ษัทฯ ไปสู�

ความสําเร็จ บร�ษัทฯ จ�งได�มีการกําหนดกลยุทธ� และนโยบายด�านทรัพยากรบุคคลต�าง ๆ ท่ีมุ�งเน�นทางด�านการเพ��มประสิทธิภาพการบร�หาร 

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให�สอดคล�องกับทิศทางและกลยุทธ�ของบร�ษัทฯ โดยคํานึงถึงป�จจัยหลักต�างๆ อาทิ การว�เคราะห�ความ

ต�องการอัตรากําลัง เพ�่อรองรับการขยายธุรกิจ การแข�งขันและการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ให�สอดคล�องกับพันธกิจ นโยบาย และวัฒนธรรม

ของบร�ษัทฯ พัฒนาบุคลากรในทุกระดับให�มีความรู� ความสามารถ แรงจ�งใจที่เหมาะสม และได�รับการปฏิบัติอย�างเป�นธรรม เพ�่อเป�นการ



 
7 

 

ตอบสนองนโยบายการบร�หารและพัฒนาบุคลากร รวมถึงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถของบร�ษัทฯ ไว� บร�ษัทฯ จ�งได�กําหนดแผนงาน

และดําเนินการในการพัฒนาบุคลากร และนโยบายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับด�านบุคลากร โดยมุ�งเน�นในเร�่องต�างๆ ดังน้ี 

1. การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน 

บร�ษัทฯ จัดให�มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุนธุรกิจ โดยเฉพาะสายงานหลัก ได�จัด

หลักสูตรการอบรมความรู� ในการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ เพ�่อให�มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน และเป�นการ

ทบทวนทักษะอย�างต�อเน่ือง  

2. การพัฒนาศักยภาพของพนกังาน 

บร�ษัทฯ เชื ่อมั่นว�าพนักงานทุกคนมีศักยภาพในตัว ที ่สามารถนําออกมาใช�ได�โดยไม�มีข�ดจํากัด หากได�รับการ

สนับสนุนและโอกาส บร�ษัทฯ จ�งได�เป�ดโอกาสให�พนักงานได�ออกไปอบรมกับองค�กรภายนอกในหัวข�อท่ีตนสนใจ โดยไม�นับเป�นวัน

ลา 

3. การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว�กับบร�ษัท 

บร�ษัทฯ มีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถ และมีศักยภาพสูงในการทํางาน โดยให�โอกาสในการก�าวหน�าในสาย

อาชีพ โดยการกําหนดหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน และกําหนดให�มีการดําเนินการเป�นประจําทุกป� นอกจากน้ียังได�จัดให�มีการพัฒนาเป�น

รายบุคคล ซึ่งเป�นเคร�่องมือในการรักษาบุลคลากรท่ีมีความสามารถ และเป�นการพัฒนาข�ดความสามารถของพนักงานอีกด�วย 

ท้ังน้ี ความสามารถหลักท่ีบร�ษัทฯ พ�งประสงค� ได�แก� 

• การให�บร�การลูกค�า เพ�่อให�การบร�การท่ีดีมีคุณภาพ สร�างความพ�งพอใจให�แก�ลูกค�า 

• การเร�ยนรู�และการพัฒนาตนเอง เพ�่อให�เกิดการพัฒนาอย�างต�อเน่ือง เป�นองค�กรแห�งการเร�ยนรู� 

• การมุ�งเน�นจร�ยธรรม เพ�่อส�งเสร�มการปฏิบัติงาน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

• การมุ�งเน�นผลลัพธ� เพ�่อกําหนดเป�าหมาย และแผนงานให�บรรลุเป�าหมาย 

 

นโยบาย หลักเกณฑ� และว�ธีในการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนฉบับนี้ ได�รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ  

ครั้งท่ี 11/2564 โดยมีผลบังคับใช�วันท่ี 12 พฤศจ�กายน 2564 เป�นต�นไป 


