กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตัง้ ขึน้ โดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุ น
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทบทวน
ข้อมูลต่างๆ ให้เป็ นปั จจุบนั มากยิง่ ขึน้ การกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการกาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบตั งิ านด้านอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนสามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นธรรม เหมาะสม และโปร่งใสเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อสร้างความมันใจและความน่
่
าเชื่อถือต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อยสาม (3) คน และ 1 ใน
3 ของจานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวต้อง
เป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท เป็ น ผู้พิจารณาแต่ งตัง้ เพื่อปฏิบ ัติห น้ าที่ในต าแหน่ งกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน และมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่ วยงานกากับดูแล เช่น พรบ.หลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการปฎิบตั งิ านอยู่ในตาแหน่ งตามวาระของการเป็ นกรรมการ
บริษัท ทัง้ นี้เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งต่อไปอีกได้โดยขึน้ อยู่กบั
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากการพ้นตาแหน่ งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
5. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนใดคนหนึ่งลาออกจากตาแหน่ ง ให้ย่นื หนังสือต่อประธาน
กรรมการบริษทั ทัง้ นี้ การลาออกจะมีผลนับแต่วนั ทีห่ นังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั
6. ในกรณี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่ งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากต าแหน่ งต้อ งอยู่รกั ษาการในต าแหน่ ง เพื่อ ดาเนิน การงานต่ อไปพลางก่ อนจนกว่ า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
7. ในกรณีทต่ี าแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แทน เพื่อให้มจี านวนกรรมการครบตามทีก่ าหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการแทน อยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่
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ขอบเขตหน้ าที่
 ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ให้มคี วามเหมาะสมกับองค์กร และ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษทั และกลันกรองบุ
่
คคลที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมด้วย
ความโปร่งใส เพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั โดยนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
 พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทีจ่ ะมาเป็ นกรรมการอิสระให้
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษทั โดยความเป็ นอิสระอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
 พิจารณาสรรหากลันกรองบุ
่
คคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมในตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ที่มปี ระสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดาเนินการอยู่ ด้วยความโปร่งใส
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
 จัดให้มแี ผนสืบทอดตาแหน่ งกรรมการผู้จดั การ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็ น
แผนต่อเนื่องให้มีผู้สบื ทอดงานในกรณี ท่กี รรมการผู้จดั การหรือผู้บริหารระดับสูงในตาแหน่ งนัน้ ๆ
เกษียณอายุ หรือไม่ สามารถปฏิบ ัติห น้ าที่ได้เพื่อ ให้การบริห ารงานของบริษัท ดาเนิ น ไปได้อย่ าง
ต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
 พิจารณาหลัก เกณฑ์การจ่ายค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุด ย่อ ย และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ให้มคี วามเป็ นธรรมและสมเหตุผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ
บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทัง้ นาเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการ
บริษทั และกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาอนุมตั ิ
 ประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะในการกาหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาเสนอแนะในภาพรวมเกีย่ วกับการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ของ
พนักงานบริษทั ตามการแนะนาเบือ้ งต้นของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
 ทบทวน เปลีย่ นแปลงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้อง
กับภาวการณ์ และนาเสนอขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
 ปฎิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
การประชุม
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรจัดให้มกี ารประชุมตามความจาเป็ น และสมควร
แก่หน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปี ละ
2 ครัง้
 ในการเรียกประชุ ม ให้ป ระธานคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน หรือเลขานุ ก าร
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน โดยค าสังของปรานคณะกรรมการสรรหาและ
่
พิจารณาค่าตอบแทน แจ้งไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน
การประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื หรือกาหนดวันประชุมให้
เร็วกว่านัน้ ก็ได้
การรายงาน
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รายงานการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และจัดทารายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี ของบริษทั และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองอย่างปี ละ 1 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจาปี ต่อคณะกรรมการบริษทั
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยมีผลบังคับใช้และประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น

ลงชื่อ.....................................................
(นายปรีชา อรรถวิภชั น์)
ประธานคณะกรรมการบริษทั
วันที่ 29 มิถุนายน 2560

Page 3 of 3

