กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ด้วยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษทั ฯจึงได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้ าที่พจิ ารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสม
สาหรับดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท ฯ รวมถึง พิจารณารูปแบบ หลักเกณฑ์ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน จัด ตัง้ ขึ้น เพื่อ ท าหน้ า ที่ส นั บ สนุ น การปฏิบ ัติ ง านของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ในการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั ฯในการดูแลงานด้านการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน โดยรับผิดชอบในการกาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายใน
การสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท ฯ รวมถึงการพิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ฯให้โปร่งใสและเป็ นธรรม ตลอดจนปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆตามที่ได้รบั มอบหมายและ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ กรรมการ 1 ท่านเป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นกรรมการ ให้มวี าระการดารงตาแหน่งตามวาระทีด่ ารงตาแหน่ ง
กรรมการบริษัท ฯ เว้นแต่ คณะกรรมการบริษัท ฯจะมีมติเ ป็ นอย่ างอื่น และทัง้ นี้ ไม่เกิน คราวละ 3 ปี โดย
สามารถได้รบั แต่งตัง้ ให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งในวาระใหม่ได้
2. ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณาคัดเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่ มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนเข้าเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแทน
เว้นแต่ คณะกรรมการบริษัท ฯจะมีม ติเป็ น อย่า งอื่น และดารงตาแหน่ ง ได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่ ตนแทน
3. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั ฯ การลาออกมี
ผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกถึงบริษทั ฯหรือวันทีต่ ามทีร่ ะบุในใบลา
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ ในกรณีกรรมการครบ
วาระการดารงตาแหน่ง กรณีการตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกก่อนครบวาระ หรือ การเพิม่ เติมกรรมการ
ขึน้ ใหม่ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อนาชื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
หรือนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ตามแต่กรณี
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
3. เสนอแนวทางและวิธกี าร การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการบริษทั ฯแต่งตัง้
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4. ทบทวนอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดต่าง ๆ โดยพิจารณาจากหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ สถานะทางการเงินของบริษทั ฯ ระดับอัตราค่าตอบแทนของธุรกิจใกล้เคียง และนาเสนอเพื่อขอ
อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้
5. พิจารณานาเสนอนโยบายให้มกี ารกาหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมของพนักงาน ทีส่ ามารถ
ชักนา รักษาไว้ และจูงใจพนักงานทีม่ คี วามสามารถและมีคุณสมบัตติ ามต้องการ
6. พิจารณางบประมาณการขึน้ เงินเดือน การเปลีย่ นแปลงเงินเดือนและผลตอบแทนประจาปี ของพนักงานบริษทั
ฯ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษทั ฯ
7. ช่วยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั ฯในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และความสามารถใน
การดาเนินงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะยาว และ
เป้ าหมายทีเ่ กีย่ วโยงกับแผนธุรกิจ
8. ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯมอบหมาย
หลักเกณฑ์การสรรหา
ก.) การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าคอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล
เพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการแทน
กรรมการทีพ่ น้ ตาแหน่ง ทัง้ กรณีทล่ี าออกก่อนครบวาระ และทีค่ รบกาหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. มีคุณสมบัตสิ อดคล้องตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎของสานักงาน กลต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทห่ี ลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องโดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อมกับธุรกิจของบริษทั ฯ
3. มีคุณลักษณะทีส่ นับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้บริษทั ฯ
เช่น ความเป็ นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ อุทศิ เวลาได้อย่างเต็มที่ เป็ นต้น
4. ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาจาก คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทจ่ี าเป็ นของ
กรรมการทีต่ อ้ งการสรรหา เพื่อให้ได้บุคคลทีเ่ หมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ข.) การสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผูบ้ ริหารในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
จะได้รบั การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ซึง่ จะพิจารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม กล่าวคือ เป็ นผูม้ คี วามรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ หรือเป้ าหมายทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ฯกาหนดไว้
และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษทั ฯเป็ นอย่างดี
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนจะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
ขัน้ ตอนการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. ทาการสรรหาผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งแทนกรรมการทีว่ ่างลง
2. พิจารณาคุณสมบัตบิ ุคคลทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอ
ตามทีบ่ ริษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อเป็ นการ
ล่วงหน้า (ถ้ามี)
3. นาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณาแต่งตัง้ (กรณีเป็ นตาแหน่งว่างลงระหว่างกาล)
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4. พิจารณานาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เพื่อขอ
อนุมตั แิ ต่งตัง้
การประชุม
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และอาจเรียก
ประชุมเพิม่ ได้ตามความจาเป็ น
2. ในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาดาเนินการใด ๆ ตามขอบเขต
อานาจหน้าทีท่ ก่ี าหนดในกฎบัตรนี้ ต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่งของจานวนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทัง้ หมด จึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
3. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้กรรมการแต่ละ
ท่านมีสทิ ธิออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง ในกรณีท่เี สียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนมีสทิ ธิออกเสียงชีข้ าดอีก 1 เสียง
4. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะต้องได้รบั มติเอกฉันท์จากองค์
ประชุมในการประชุมเพื่อลงมตินนั ้ หากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนลงมติไม่เป็ นเอกฉันท์ใน
เรื่องใด จะต้องนาเสนอเรื่องนัน้ ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯเพื่อหารือและพิจารณาลงมติ
5. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทีม่ สี ่วนได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้ ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั ฯทัง้ คณะ
การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษัท ฯในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
การประเมิ นผลงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านจะทาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลตามทีก่ าหนดไว้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะรวบรวมและรายงานผลการ
ประเมินตนเองดังกล่าว พร้อมทัง้ รายงานปั ญหาอุปสรรค
ในการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นเหตุให้การปฏิบตั งิ านไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และความเห็นเสนอแนะ (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการบริษทั ฯทราบ
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