กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
1.

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดู แลกิจการที่ดี ทําหน้าที่พิจารณากําหนด
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริ ษทั เพื่อทําหน้าที่กรรมการชุ ดย่อย รวมถึงพิจารณารู ปแบบ
และหลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยค่า ตอบแทนและดํา เนิ นการคัดเลื อกบุ ค คลตามกระบวนการสรรหาที่ ไ ด้ก าํ หนดไว้ เพื่อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษทั หรื อต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามที่กฎหมายกําหนด
2

องค์ ประกอบ การแต่ งตั้ง และคุณสมบัติ
2.1

องค์ ประกอบ การแต่ งตั้ง
2.1.1 ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยส่ วนใหญ่ตอ้ งเป็ นกรรมการอิสระ
2.1.2 คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผู ้พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง กรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ทํา หน้า ที่ ก รรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดู แลกิ จการที่ดี โดยกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและการกํากับดู แลกิจการที่ดี ที่พน้ ตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อีก
2.1.3 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาคัดเลือก
กรรมการในคณะที่ เ ป็ นกรรมการอิ ส ระ 1 คนขึ้ น เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2.1.4 ให้บ ริ ษ ทั พิ จารณาเสนอพนัก งานบริ ษทั ทํา หน้า ที่เลขานุ การ โดยให้ค ณะการกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็นชอบ

2.2

คุณสมบัติ
2.2.1 ไม่เป็ นประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมเจ้าหน้าที่บริ หาร
2.2.2 เป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะความรู ้ ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุ รกิจ และ บทบาทหน้าที่ และ ความ
รั บผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดู แลกิ จการที่ดี
รวมถึงมีความรู ้เรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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2.2.3 สามารถอุ ทิ ศ เวลาอย่ า งเพี ย งพอในการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์
3.

วาระการดํารงตําแหน่ งและการพ้ นจากตําแหน่ ง
3.1

วาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1.1 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการปฏิบตั ิงาน
ตามวาระของการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
3.1.2 เมื่ อมี เหตุ ให้กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี พ้นจาก
ตํา แหน่ ง และมี ผ ลให้ จ าํ นวนกรรมการไม่ ค รบถ้ว น คณะกรรมการบริ ษ ัท จะแต่ ง ตั้ง
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีรายใหม่ เพื่อให้ค รบ
จํานวนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่มีจาํ นวนกรรมการไม่ครบถ้วน

3.2

การพ้ นจากตําแหน่ ง
3.2.1 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ้นจากตําแหน่งโดยทันที เมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- พ้นวาระการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3.2.2 การลาออกของกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดู แลกิจการที่ดี ให้ยื่น
ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั

4.

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
4.1

การปฏิบัติงานด้ านการสรรหา
4.1.1 พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบ คุ ณ สมบัติ ข องคณะกรรมการบริ ษ ัท โดยรวม และรายบุ ค คล
ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุ รกิจของบริ ษทั ทั้งในด้าน การศึกษา
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ความรู ้ ความชํานาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของ
บริ ษทั ความเป็ นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กําหนด
4.1.2 พิจารณาคุ ณสมบัติของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดที่เหมาะสมกับการบริ หารจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั
เพื่อให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ที่กาํ หนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์
ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ และนําปั จจัยสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จที่สําคัญและเกี่ ยวข้อง เช่ น
สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิ จและอุ ตสาหกรรม ตลอดจนภาวะการแข่งขันทางธุ รกิ จมา
ประกอบการพิจารณาด้วย
4.1.3 กําหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและ
คุ ณสมบัติตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 4.1.1 และ 4.1.2 ทั้งนี้ โดยยึดมัน่ ในหลักการกํากับดู แล
กิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
4.1.4 กํากับดูแลให้บริ ษทั จัดให้มีการปฐมนิ เทศ และมอบเอกสารที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
4.1.5 จัดทํา และทบทวนแผนการสื บ ทอดตํา แหน่ ง (Succession plan) ของผูบ้ ริ หารสู ง สุ ดของ
บริ ษทั เพื่อเตรี ยมความพร้อมเป็ นแผนการต่อเนื่ องให้มีผสู ้ ื บทอดงานเพื่อให้การบริ หารงาน
ของบริ ษทั สามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
4.1.6 สนับสนุนให้บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยเสนอรายชื่ อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ น
กรรมการบริ ษทั
4.1.7 คัดเลือกกรรมการบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อยเพื่อ
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตาํ แหน่งว่างลง
4.1.8 คณะกรรมการควรกํากับให้บริ ษทั มีรายชื่อและประวัติของผูบ้ ริ หารระดับสู ง และผูม้ ีโอกาส
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ
ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์มาทบทวนรายชื่ ออย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่า
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ยังคงมีคุณสมบัติที่ดีอย่างสมํ่าเสมอ
4.1.9 กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิ บตั ิที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็ นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ
ในการดําเนิ นธุ รกิจ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยดึ เป็ นแนวปฏิ บตั ิ
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4.2

ในการดําเนิ นงาน โดยถือเป็ นภาระหน้าที่ที่สําคัญของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุก
ระดับต้องไม่ละเลยในการปฏิบตั ิตามหลักการที่ปรากฏอยูใ่ นคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4.1.10 ติดตาม ทบทวน และปรับปรุ งแก้ไขการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.1.11 สนับ สนุ น ให้ มี ก ารเผยแพร่ ก ารกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ภ ายในองค์ก รให้ เ ป็ นที่ เ ข้า ใจของ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กระดับและ ให้มีผลในทางปฏิ บตั ิ จนเป็ นวัฒนธรรม
องค์กร
การปฏิบัติงานด้ านการพิจารณาค่ าตอบแทน
4.2.1 ทบทวนและเสนอรู ปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับ
หน้า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบของกรรมการ โดยเชื่ อมโยงค่า ตอบแทนกับ ผลการดํา เนิ น งาน
โดยรวมของบริ ษทั เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ
และศัก ยภาพ ทั้ง นี้ ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผู พ้ ิ จ ารณาเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อน
นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี เพื่อขอพิจารณาอนุมตั ิ
4.2.2 ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานประจําปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั เพื่อนําเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั

5.

4.3

พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อย่ างสมํ่าเสมอ

4.4

รับผิดชอบต่ อการอื่นใดทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุ ม

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดู แลกิ จการที่ดี จะมีการประชุ มตามความ
เหมาะสม ซึ่ งจะมีการแจ้งกําหนดการประชุมและวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการ
กํากับดู แลกิ จการที่ ดี ท ราบล่ วงหน้า รวมถึ งจัดส่ งเอกสารประกอบการประชุ มให้ แก่ ก รรมการสรรหา พิ จารณา
ค่าตอบแทนและการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีอย่างน้อย 5 วันก่อนวันนัดประชุ ม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม เว้นแต่กรณี มีเหตุจาํ เป็ น
เร่ งด่วน
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นอกจากนี้ บริ ษทั จะดําเนิ นการให้มีการบันทึกรายงานการประชุ มคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยในการประชุ มคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดู แลกิจการที่ดีทุกครั้ง
บริ ษทั จะจัดให้มีผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องเข้า ร่ วมประชุ ม เพื่ อให้ข ้อมู ล และรายละเอี ยดประกอบการตัดสิ นใจที่
ถูกต้องและทันเวลา
5.2

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
5.2.1 การประชุ มคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดู แลกิจการที่ดี ต้องมี
กรรมการเข้า ร่ ว มประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ งของจํา นวนกรรมการสรรหา พิ จ ารณา
ค่าตอบแทนและการกํากับดู แลกิ จการที่ดีท้ งั หมดจึ งจะครบองค์ประชุ ม และให้ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนเป็ นประธานในที่ประชุม
5.2.2 ในกรณี ที่ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไม่อยู่
ในที่ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้ ให้กรรมการที่มาประชุ มเลื อกกรรมการคน
หนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม

5.3

การลงคะแนนเสี ยง
5.3.1 มติที่ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมากของกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ที่มาประชุ มและออกเสี ยง ลงคะแนน โดยให้กรรมการหนึ่ งคนมีหนึ่งเสี ยง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ ง
เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
5.3.2 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่
พิจารณาจะต้องงดออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ

6.

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
6.1

ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดู แลกิ จการที่ดีรายงานผลการสรรหา
พิ จารณาค่ า ตอบแทนและการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี ผลการประชุ ม หรื อ รายงานอื่ น ใดที่ เ ห็ นว่า
คณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งต่อไป
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6.2

7.

ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี รายงานให้ผถู ้ ือ
หุ น้ ทราบในรายงานประจําปี ถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิ จการที่ดี จะมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุ งและแก้ไขการดําเนินงาน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ในการประชุ มครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 29 มกราคม 2563 เป็ น
ต้นไป

(นายกนกพันธุ์ จุลเกษม)
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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