กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
----------------------------------------------------

1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาหน้าที่พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และ
กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
และผูบ้ ริ ห ารระดับสู งของบริ ษ ทั ฯ ตลอดจนพิ จารณาค่ าตอบแทนที่ เหมาะสมเพื่อ นาเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด
คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นชอบให้จดั ทากฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขึ้น เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
• คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คนโดยเลื อกจากกรรมการจานวนหนึ่ งของบริ ษ ทั
และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้งนี้กาหนดให้กรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
3. วาระการดารงตาแหน่ ง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระของการเป็ น
กรรมการบริ ษทั โดยกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกได้
• กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ และมี ผลให้จานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนไม่
ครบถ้วน ให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนมีจานวนครบตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรนี้
4. ขอบเขตอานาจ หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
• พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกาหนดค่ าตอบแทนที่
จาเป็ นและเหมาะสมทั้งที่เป็ นรู ปแบบตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน
• พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
• พิ จ ารณาก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ที่ จ ะด ารงต าแหน่ ง กรรมการ โดยค านึ ง ถึ ง ความ
หลากหลาย ทางด้านความรู ้ความเชี่ ยวชาญ ทักษะและประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และการอุทิศเวลา
• กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจาก
1) ออกตามวาระ - พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ น
กรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั และขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจาปี
2) ออกเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ – พิ จ ารณาสรรหาและคัด เลื อ ก
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
แต่งตั้งทดแทนตาแหน่งที่วางลง
• สนันสนุ นให้บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยเสนอรายชื่ อบุคคลเข้ารับการสรรหา
เป็ นกรรมการบริ ษทั
• พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุ ดย่อย เพื่ อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่ งตั้งตามความเหมาะสม หรื อเมื่ อมี
ตาแหน่งว่างลง
• พิจารณาทบทวนแผนการสื บทอดตาแหน่ งของผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เป็ นแผนต่อเนื่ องให้มีผสู ้ ื บทอดงาน เพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั ฯสามารถดาเนินไป
ได้อย่างต่อเนื่อง
• ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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5. การประชุม
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2
ครั้ง ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม
• ในการประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องมีกรรมการเข้าร่ วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
• มติที่ประชุ มของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสี ยงข้างมาก
ของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดจะต้องไม่เข้าร่ วม
ในการพิจารณาหรื อลงมติ
6. การรายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
• รายงานผลการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประชุม หรื อรายงานอื่นใดที่เห็นว่า
คณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งถัดไป
• รายงานให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบในรายงานประจาปี และแบบแสดงข้อมูลประจาปี ถึงการปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี และรายงานปั ญหาอุปสรรคที่เป็ นเหตุให้การ
ปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ

ลงชื่อ....................................................
(นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช)
ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษทั
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