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นโยบายคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรให้ กาหนดนโยบายคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวม
องค์ประกอบ หน้ าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายเพื่อให้ คณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นธรรม เหมาะสม และโปร่ งใส เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อสร้ างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
2. องค์ ประกอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 3 คน และอย่างน้ อย 2
คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ แม้ ตาแหน่ง
จะว่างไปบ้ าง กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทากิจการได้ แต่ถ้าจานวนกรรมการลดน้ อยลงจนเหลือไม่ถึงที่จะเป็ นองค์ประชุม
กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทากิจการได้ เฉพาะการจัดให้ มีการประชุมเพื่อดาเนินการให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีการแต่งตัง้
กรรมการเพิ่มเติมแทนตาแหน่งที่วา่ งทังหมดเท่
้
านัน้
3. คุณสมบัติ
3.1 เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้ าใจถึงคุณสมบัติ หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.2 ประธานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ควรเป็ นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็ นแกนหลักใน
การผลักดัน ให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างอิสระ
4. วาระการดารงตาแหน่ ง
4.1 ให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมี วาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดารง
ตาแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการบริ ษัท และเมื่อครบวาระดารงตาแหน่งอาจได้ รับการพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งใหม่ได้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าเหมาะสม
4.2 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ครบกาหนดตามวาระ
(2) พ้ นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ
(3) ลาออก
(4) เสียชีวิต
(5) คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
(6) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
4.3 เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพ้ นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้ คณะกรรมการบริ ษัท
แต่งตังกรรมการที
้
่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแทน โดยอยูใ่ นตาแหน่งเพียงเท่าวาระ
ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึง่ ตนแทน
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5. หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
5.1 กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและการกาหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชน์อื่นของ
กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูงและผู้มีอานาจในการจัดการของบริ ษัทฯ
5.2 พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของบริ ษัทฯ
5.3 สรรหาและคัด เลือ กบุค คลที่ มี คุณ สมบัติ ตามระเบี ย บและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งก าหนด แล้ ว น าเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาให้ ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1) กรรมการ
(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้ รับมอบหมายอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
โดยตรงจากคณะกรรมการ
(3) บริ หารระดับสูงและผู้มีอานาจในการจัดการ
5.4 ดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัท มีขนาดและองค์ ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้ องประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ
5.5 เสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามข้ อบังคับ
5.6 ดูแลให้ กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูงและผู้มีอานาจในการจัดการของบริ ษัทฯ ได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้ าที่และความรับผิดชอบที่มีตอ่ บริ ษัทฯ โดยกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้นควรได้ รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายนัน้
5.7 กาหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริ หารระดับสูงและผู้มีอานาจในการจัดการของบริ ษัทฯ
เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจาปี โดยจะต้ องคานึงถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงให้
ความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้ วย
5.8 เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและ
เปิ ดเผยค่าตอบแทนในรู ปแบบต่าง ๆ รวมทังจั
้ ดทารายงานการกาหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้ อยต้ องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับเป้าหมาย การดาเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ไว้ ในรายงานประจาปี
ของบริ ษัทฯ ด้ วย
5.9 ดาเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
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6. การประชุม
6.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้ อย ปี ละ 2 ครัง้
6.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจานวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่อยูใ่ นที่ ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
6.4 การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
7. การรายงาน
7.1 รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนในแต่ละเดือน ที่ มีการประชุม
ต่อคณะกรรมการบริ ษัททราบในเดือนถัดไป
7.2 รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
*********************************
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