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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน จัด ตั้งขึ้ น เพื่ อท าหน้าที่ ส รรหาบุ ค คลที่ มี คุณ สมบัติเหมาะสม
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งพิจารณานโยบาย
โครงสร้างค่าตอบแทน รู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

2.

องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เป็ นผูแ้ ต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยเลือกจากกรรมการจานวนหนึ่ งของบริ ษทั ฯ และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งส่ วนใหญ่ควรเป็ น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ กาหนดให้กรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นบุคคลผูท้ ี่มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิ จ และมีเวลาเพียงพอที่ จะ
อุทิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่แก่บริ ษทั ฯได้
(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(3) ไม่เป็ นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อเข้า
เป็ นหุ ้นส่ วน หรื อกรรมการในนิ ติบุคคลอื่นซึ่ งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรื อผูอ้ ื่น

3.

วาระการดารงตาแหน่ ง
กาหนดให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจานวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตาแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการ
ที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้า
ดารงตาแหน่ งใหม่ได้โดย ได้รับเสี ยงข้างมากจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ สาหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทน
ในกรณี ที่ตาแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/
หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4.

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ในกรณี ที่ตาแหน่งว่าง
ลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณี อื่นๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ของบริ ษทั ฯ กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง และเลขานุ การบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่มีตาแหน่ งว่างลง เพื่อนาเสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ พิ จารณาอนุ ม ัติ ต่ อ ไป รวมทั้งก าหนดหลัก เกณฑ์ใ นการสื บ ทอด
ตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูง
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3. กาหนดและทบทวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ
กรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ และผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง และเลขานุ การของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ น าเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิ
4. กาหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรู ป
เงินสด หลักทรัพย์ หรื ออื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ รวมทั้งผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ และภาวะตลาดอยูเ่ สมอ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลการปฎิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแก้ไขขอบเขตอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
7. ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
5.

การประชุม
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจาเป็ นและความเหมาะสม
โดยอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
2. วาระการประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ มจะต้องจัดส่ งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนล่วงหน้าก่ อนการประชุ มไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็ นกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน

6.

องค์ ประชุมและการลงคะแนนเสียง
1. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
จะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนซึ่ งมาประชุ มเลือกกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคนใดคนหนึ่ งทาหน้าที่
เป็ นประธานในที่ประชุม
2. มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะถือตามเสี ยงข้างมากของกรรมการที่ เข้า
ร่ วมประชุม ทั้งนี้ ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยงเป็ น
เสี ยงชี้ขาด

7.

การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิ บัติ หน้าที่ ต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ โดย
สม่าเสมอ และจัดทารายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผูถ้ ือหุน้ ในรายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จานวนครั้งในการประชุม
2. จานวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
3. ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
4. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

2

