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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
(Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee) 

 
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

1.1 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการ NRCG”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการในคณะกรรมการ NRCG (“กรรมการ NRCG”) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยจะต้องมีสัดส่วน
ของจ านวนกรรมการอสิระมากกว่ากึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด และให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการ NRCG คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
NRCG โดย ประธานกรรมการ NRCG ควรเป็นกรรมการอิสระ  

1.2 กรรมการ NRCG จะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของตน  

1.3 คณะกรรมการ NRCG เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ NRCG 
2. วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 

2.1 กรรมการ NRCG มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น  

2.2 คณะกรรมการ NRCG จะต้องจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควร แต่ควรมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยประธานกรรมการ NRCG 
เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ NRCG กรณีที่ประธานกรรมการ NCCG ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ให้บุคคลที่ประธานกรรมการ NRCG 
มอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ NRCG แทนได้    

ในการประชุมคณะกรรมการ NRCG สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้และสามารถส่งจดหมายเรียกประชุมผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ได้  

2.3 ในการประชุมคณะกรรมการ NRCG ต้องมีกรรมการ NRCG เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ NCCG ทั้งหมด จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม  

2.4 ให้ประธานกรรมการ NRCG เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ NRCG ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการ NRCG ที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการ NRCG คนหนึ่งที่เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม 

2.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ NRCG ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการ NRCG ที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการ NRCG หนึ่ง
คนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ทั้งนี้กรรมการ NRCG ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการพิจารณาด้านค่าตอบแทนที่ก าหนดไว้ในกฎ
บัตรฉบับน้ี 

 
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการ NRCG มีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้
มีอ านาจในการจัดการของบริษัทย่อย ด้านนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร และการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
ตลอดจนการด าเนินการเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

3.1. ด้านสรรหา 
3.1.1 การสรรหากรรมการ 

(1) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
(2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ เพื่อ

เสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง หรือเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 

(3) ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอด คล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการ NRCG ต้องดูแลให้มีกลไกหรือเครื่องมือ อาทิ Board Skill Matrix ที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการคัดเลือก
และเสนอชื่อบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีพฤติกรรม ความรู้ความสา มารถ และ
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  โดยคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความรู้ ความช านาญ หรือ
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ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค 2) ความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น และ 3) ความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านการก ากับดูแลกิ จการที่ดี ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านความยั่งยืน เป็นต้น ตลอดจนดูแลให้คณะกรรมการมีความหลากหลาย ทั้งด้านเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ ประวัติการ ศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ทักษะ หรือความรู้ ตลอดจนความแตกต่างอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างของคณะกรรมการมีความเหมาะสมและหลากหลาย เพื่อ
สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

3.1.2 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทฯ 
(1) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

อนุมัติ 
(2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด   เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา

แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทฯ 
3.1.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 

 ก ากับดูแล ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทย่อย เพื่อให้ได้กรรมการและผู้มี
อ านาจในการจัดการที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 

 
นอกจากนี้ คณะกรรมการ NRCG  ยังมีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารใน
รายงานประจ าปีของบริษัทฯ  
 

3.2  ด้านค่าตอบแทน 
3. 2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ 

(1) ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ซึ่งจ่ายให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่สะท้อนวัตถุประสงค์ หน้าที่และความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแ ละโปร่งใส 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว และน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี 

(2) ดูแลให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

(3) ก าหนดแนวทางและจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ
รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย) ด้วยวิธีการประเมินตนเองและ/หรือ การประเมินแบบไขว้เป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี โดย
ให้น าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ  

(4) ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการ เป็น
รายบุคคลไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

3.2.2 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(1) ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ซึ่งจ่ายให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่สะท้อนวัตถุประสงค์ หน้าที่ และความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว และน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

(2) ดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(3) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี โดยจะต้องค านึงถึง

หน้าที่และความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
(4) ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ที ่จ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร ที่ ได้รับ

ค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม เป้าหมาย การด าเนินงาน พร้อม
ทั้งความเห็นของคณะกรรมการ NRCG  

(5) กลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงิน
ค่าจ้างส าหรับพนักงาน และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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3.2.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทยอ่ย  
ก ากับดูแลการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ใดแกก่รรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัท

ย่อย โดยมีหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ที่ชัดเจน โปรง่ใส และสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทย่อย และเหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงาน                   

3.3. ด้านนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร 
   3.3.1 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการท าธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมถึงให้ความส าคัญกับความหลากหลายของบุคลากรทั้ง
ด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ฯลฯ 

   3.3.2 ก าหนดนโยบายและก ากับให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร โดยระบุตัวบุคคลที่จะท า
หน้าที่แทน พร้อมจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม 

    3.3.3 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปลูกฝังและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 
 

3.4 ด้านการก ากับดูแลกิจการ 
    3.4.1 ก าหนดนโยบายด้านก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และติดตามเพื่อให้มีการ

ปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 
    3.4.2 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักก ากับดูแลกิจการของหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมาย 

รวมถึงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอื่นที่มีมาตรฐานระดับสากล 
    3.4.3 ก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิที่พึงมีตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งรวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์และเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอค าถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและแจ้ง
เหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการพิจารณา 

 
4. ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการ NRCG อาจจัดจ้างที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 

5. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมการ NRCG จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณา

อนุมัติ 
 

นิยาม 
1) “บริษัทฯ”   หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
2) “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”  หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออยา่ง

อื่น 
3)“ผู้มีอ านาจในการจัดการ”  หมายถึง 
 (1)  ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อย กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่าง

อื่น 
 (2) บุคคลซึ่งบริษัทฯ ท าสัญญาให้มีอ านาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วนในบริษัทย่อย 

(3) บุคคลซึ่งตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรือครอบง าผู้จัดการ กรรมการ หรือการจัดการของบริษัทย่อย  
4) “ที่ปรึกษาของบริษัทฯ”  หมายถึง บุคคลที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ หรือบุคคลที่เปรียบเสมือนกรรมการ แต่เพียงใช้ชื่อว่า ที่ปรึกษาเท่านั้น รวมไปถึงบุคคลที่มี

ลักษณะดังกล่าว แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงบุคคลที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ โดยมีลักษณะของงานที่ใช้
ความรู้ความสามารถพิเศษด้านเทคนิค หรือใช้ความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ที่ปรึกษางานบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการ
เงิน ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาด้านภาษี ที่ปรึกษาด้านภาษา ที่ปรึกษาด้านการส่ือสารองค์กร ที่ปรึกษาด้านประกันภัย ที่
ปรึกษาด้านแบบจ าลองเชิงปริมาณข้ันสูง เป็นต้น  

5) “กรรมการอิสระ”  ให้มีความหมายเช่นเดียวกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ และ/หรือประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)  

6) “กรรมการที่เป็นผู้บริหาร”  หมายถึง กรรมการที่ท าหน้าที่บริหารงานซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่กรรมการผู้อ านวยการ  


