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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบั ติเหมาะสมเพื่อ ดารง
ตาแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณานโยบาย
โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดย
เลื อ กจากกรรมการจ านวนหนึ่ ง ของบริ ษั ท และ/หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ค วรเป็ น กรรมการอิ ส ระ ทั้ ง นี้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีดังนี้
(1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนิน ธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิ ศ
ความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
(2) มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจากั ด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ ง
ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
(3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่ งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตั้ง
3. วาระการดารงตาแหน่ง
กาหนดให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจานวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตาแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่
ได้ โดยได้ รับ เสี ยงข้ างมากจากคณะกรรมการบริษั ท สาหรับ การแต่งตั้ งกรรมการทดแทนในกรณี ที่ ตาแหน่ งว่างลง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนจะเป็ น ผู้ พิ จารณาคั ดเลื อกกรรมการ และ/หรือ ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุค คลให้ ด ารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เพื่ อ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตาแหน่งว่างลง
เนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ
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2. สรรหา คั ดเลือก และเสนอบุ คคลให้ ด ารงตาแหน่ งกรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อย กรรมการผู้ จัด การ ผู้ บ ริห าร
ระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีตาแหน่งว่างลง เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. กาหนดและทบทวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. กาหนดนโยบาย โครงสร้างค่ าตอบแทน รูป แบบและหลั กเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ ว่าจะอยู่ในรู ป เงิน สด
หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย รวมทั้งผลการดาเนินงานของบริษัท และภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
6. ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. การประชุม
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจาเป็นและ
ความเหมาะสม
2. วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วน
3. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึง
จะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ ให้ กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนซึ่ งมาประชุ ม เลื อ กกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทั้งนี้ ในกรณี ที่คะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่าเสมอ
และจัดทารายงานการทาหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจาปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จานวนครัง้ ในการประชุม
2. จานวนครัง้ ที่กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรทีก่ าหนดไว้
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