กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเข้ ามาสรรหาและเสนอ
แนวทางการกําหนดค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หารกลุ่ม กรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง
กรรมการส่งเสริ มคุณค่าร่ วมและความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้บริ หารระดับสูง ให้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม และ
เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. องค์ ประกอบ
(1) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไม่จําเป็ นต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัท
(2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า

10 คน
(3) ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้ องมีความเป็ นอิสระ

3. คุณสมบัติ
(1) กรรมการต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมี
เวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ แก่บริ ษัทได้
(2) กรรมการไม่สามารถประกอบกิ จการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ าเป็ นกรรมการในนิติบุคคลอื่ นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ของตน หรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น

4. อํานาจดําเนินการ
(1) ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรื อที่ปรึกษาของบริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อจ้ างที่ปรึกษา หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็ น
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
(2) มีอํานาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจง ให้ ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสาร
ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจําเป็ น
(3) มีอํานาจแต่งตั้งเจ้ าหน้ าที่บริ ษัท 1 คน เป็ นเลขานุการ
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5. บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
 บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบด้ านการสรรหา
(1) พิจารณาโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัททั้งในเรื่ องของจํานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท
และความซับซ้ อนของธุรกิจ คุณสมบัตขิ องกรรมการแต่ละคนในด้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ
ด้ านที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทดําเนินกิจการอยู่
(2) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็ นกรรมการอิสระให้ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษัทโดยความ
เป็ นอิสระอย่างน้ อยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
(3) กํ าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการให้ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
องค์ กร เช่น หลักเกณฑ์ การพิจารณากรรมการเดิมเพื่ อเสนอให้ ดํารงตําแหน่งต่อ หลักเกณฑ์ การประกาศ
รับสมัครตําแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้ บริ ษัท
ภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรื อหลักเกณฑ์การให้ กรรมการ
แต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
(4) จัดทําแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อ พัฒนาความรู้ กรรมการปั จจุบันและกรรมการเข้ าใหม่ให้ เข้ าใจธุรกิ จที่
กรรมการบริ ษั ท ดํ า รงตํ า แหน่ ง อยู่ บทบาทหน้ าที่ ข องกรรมการ และพั ฒ นาการต่ า งๆที่ ส าคั ญ เช่ น
ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(5) จัดทําแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และทบทวนแผนการพัฒนาประธานกรรมการบริ หารกลุม่ และ
กรรมการผู้จดั การ รวมถึงผู้บริ หารระดับสูง เพื่อเตรี ยมความพร้ อมเป็ นแผนต่อเนื่องให้ มีผ้ สู ืบทอดงานในกรณีที่
กรรมการผู้จัดการ หรื อผู้บริ หารระดับสูงในตําแหน่งนัน้ ๆ เกษี ยณอายุหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เพื่อให้
การบริ หารงานของบริ ษัทสามารถดําเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง
(6) เสนอหลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการคัด เลื อ กกรรมการบริ ษั ท กรรมการอิ ส ระ กรรมการชุ ด ย่ อ ย และ
ผู้บริ หารระดับสูง/1
(7) ดําเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอผู้ที่มีคณ
ุ ภาพและคุณสมบัติเหมาะสมให้ ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทน
(8) เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการดําเนินการประเมินผลงานผู้บริ หารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริ ษัท

/1

ผู้บริ หารระดับสูง ได้ แก่ ตําแหน่ง กรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หารสูงสุดในสายบัญชีหรื อการเงิน

2

(9) ดําเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารระดับสูงตามที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
(10) ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย

 บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบด้ านการกําหนดค่ าตอบแทน
(1) เสนอหลักเกณฑ์ และแนวทางในกํ าหนดค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูง รวมทัง้ เสนอ
หลักเกณฑ์และแนวทางการกําหนดค่าตอบแทน
(2) พิ จ ารณาเสนอค่า ตอบแทนที่ เ ป็ นธรรมและสมเหตุส มผล สํ า หรั บ กรรมการบริ ษั ท และผู้บ ริ ห ารระดับ สูง
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(3) ดําเนินการกําหนดค่าตอบแทนแก่บคุ คลที่มีคณ
ุ ภาพและคุณสมบัติเหมาะสมให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
และผู้บริ หารระดับสูง
(4) พิจารณาเสนอการปรับปรุงนโยบายและระเบียบการบริ หารค่าตอบแทนของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับสภาวะของ
ตลาดแรงงานในขณะนั้น
(5) ให้ คําชี ้แจงและตอบคําถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(6) รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร ตามข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
(7) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย

6. วาระการดํารงตําแหน่ งและการพ้ นจากตําแหน่ ง
(1) วาระการดํารงตําแหน่ง
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนที่พ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ อีกได้
(2) การพ้ นจากตําแหน่ง
2.1 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
 ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง
 ลาออก
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 ตาย

ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตามที่บริ ษัทระบุ หรื อตามหลักเกณฑ์
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
2.2 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าชอบ
2.3 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคล
ที่ได้ รับแต่งตั้งจะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลือของกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่
ตนแทน


7. การประชุม
(1) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้ องจัดให้ มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร
(2) มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนจะถื อตามเสียงข้ างมากของกรรมการที่มา
ประชุมครบองค์ประชุม ทั้งนี ้ กรรมการผู้มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดจะต้ องไม่เข้ าร่ วมในการพิจารณาหรื อลงมติ
เกี่ยวกับเรื่ องนั้น
(3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม
(4) การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้ ถือเสียงข้ างมากโดยกรรมการ
คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่ องนั้น ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด

8. การรายงานผลการปฏิบัตหิ น้ าที่
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนดําเนินการรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ให้ ทราบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
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9. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
(1) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมินทั้งคณะ
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(2) การประเมินผลจะดําเนินการประเมินทั้งคณะ พร้ อมทั้งเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินใน
ภาพรวมไว้ ในรายงานประจําปี และรายงานผลการประเมินให้ กบั คณะกรรมการทราบ
(3) การประเมินแบบทั้งคณะ มีหวั ข้ อดังนี ้
3.1 โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3.2 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

10. หลักเกณฑ์ การสรรหา
10.1 การสรรหากรรมการ
(1) คุณสมบัติ
 กรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิ ส ระนั้น ให้ เป็ นไปตามองค์ ป ระกอบกรรมการบริ ษั ท และคุ ณ สมบั ติ ข อง
กรรมการอิ สระที่ บริ ษัทกํ าหนดซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ และนํ าเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ
 กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกกลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ เหมาะสมและสมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้ วแต่กรณี) โดยมีขั้นตอนการสรรหาที่โปร่ งใส
และชัดเจน
(2) กระบวนการสรรหา
1. ในการสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้กําหนดกรอบการสรรหา
ที่จะสร้ างความมั่นใจได้ ว่าผู้ที่ได้ รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty
ที่สําคัญสองประการ คือ การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
(Duty of Loyalty) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจะคํานึงถึงโครงสร้ างของกรรมการบริ ษัท ความหลากหลายใน
โครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จําเป็ น
และยังขาดอยูใ่ นคณะกรรมการบริ ษัท โดยจัดทํา Skills matrix เพื่อกําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการที่ต้องการสรรหาโดย
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พิจารณาจากทักษะที่จําเป็ น ทั้งนี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทจากการแนะนําของกรรมการอื่นในบริ ษัทฯ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทการสรรหาโดยที่ปรึ กษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหา
จากฐานข้ อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรื อการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร
2. นอกเหนือจากการสรรหารายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ษัท
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็ นกรรมการให้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
พิ จ ารณาโดยกํ า หนดระยะเวลาในการเสนอชื่ อ ให้ มี เ วลาเพี ย งพอในการพิ จ ารณากลั่น กรองตามกระบวนการที่
คณะกรรมการกํ าหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ แจ้ งสารสนเทศไปยังระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทและส่งประวัติของกรรมการที่เสนอ
ไปที่อีเมล์ board@pranda.co.th และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการจะต้ องส่งหนังสือยืนยันการเข้ าเป็ นกรรมการ
มายังบริ ษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี ้เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับเอกสารครบถ้ วนแล้ วจะนําเสนอเข้ าคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพื่อทําการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลของผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและ
หลัก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดโดยพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่อ บริ ษั ท เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณา เมื่ อ ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมี มติเห็นชอบแล้ ว บริ ษัทฯ จะเสนอชื่ อ บุคคล
ดังกล่าวเพื่อขออนุมตั ิเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากที่ได้ รับการอนุมตั ิแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น หรื อจากมติคณะกรรมการ
บริ ษัท (กรณีแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ลาออก) บริ ษัทฯได้ ดําเนินการโดยจัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ที่ได้ รับการ
แต่งตั้ง
3. เพื่อความชัดเจน โปร่ งใส คณะกรรมการเปิ ดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการ
เสนอชื่อกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ รวมทั้งจัดเตรี ยมแบบฟอร์ มในการเสนอชื่อที่ระบุถึงข้ อมูลที่จําเป็ นในการพิจารณา
เหตุผลสนับสนุน
4. กลัน่ กรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็ นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องว่าไม่ได้ เป็ นผู้ที่ถกู ขึ ้น
บัญชีดําหรื อถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี ้จัดทําขึ ้น รวมทั้งทําการพบปะและสัมภาษณ์บคุ คลที่ผ่านการ
กลัน่ กรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
5. ในการเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนเสนอรายชื่อให้ คณะกรรมการ
พิจารณาในจํ านวนเกิ นกว่าจํ านวนกรรมการที่จะสรรหา เพื่อให้ คณะกรรมการมีโอกาสคัดเลือกกรรมการที่มีความ
เหมาะสมมากที่สดุ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามจํานวนที่ต้องการแต่งตั้ง
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6. คณะกรรมการจัดส่งรายชื่อและประวัติกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั ้งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุม
7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งได้ นําเสนอผลงาน (Contribution) และ
ประวัตกิ ารเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ ประกอบการพิจารณาด้ วย
8. ในการนําเสนอรายชื่อกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนทีละคน
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็ นรายบุคคล และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนในที่ประชุม
9. จัดให้ มีการปฐมนิเทศให้ กบั กรรมการใหม่อย่างเป็ นทางการก่อนการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก
ทั้ง นี เ้ มื่ อ มี ก ารแต่ ง ตัง้ กรรมการใหม่ กํ า หนดให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศสํ า หรั บ กรรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ง ใหม่
โดยจัดให้ มีการบรรยายสรุ ปวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และคุณค่าร่ วมของบริ ษัทพร้ อมทั้งจัดให้ มีเอกสารสําหรั บกรรมการ
ที่ได้ รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อประกอบการทําหน้ าที่ ซึง่ จัดทําเป็ นคูม่ ือการปฐมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่ อันประกอบด้ วย
1. ข้ อ มู ล ตอนเรี ย นเชิ ญ เข้ า รั บ ตํ า แหน่ ง กรรมการ (Pre-Orientation) ได้ แ ก่ ประวัติ บ ริ ษั ท ลัก ษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษัท โครงสร้ างกลุ่มบริ ษัท โครงสร้ างองค์กร โครงสร้ างผู้ถือหุ้นใหญ่ และการกําหนดค่าตอบแทน
และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ ของกรรมการผู้บ ริ ห าร ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานอย่ า งน้ อ ย 3 ปี ย้ อ นหลัง
หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2. ข้ อ มูล ที่ ใช้ ป ฐมนิ เทศเมื่ อได้ รับ การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการจากที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้น (Orientation)
ได้ แ ก่
เรื่ องที่จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับของบริ ษัท ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทย้ อนหลัง 1 ปี คูม่ ือกรรมการ
บริ ษัทจดทะเบียน หลักการกํ ากับ ดูแลกิ จการที่ดี จัดทําโดยตลาดหลักทรั พย์ ฯ นโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการและ
จรรยาบรรณธุรกิ จของบริ ษัท และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับการประกอบธุรกิ จของบริ ษัท ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ
ที่สําคัญของบริ ษัท รวมทั้งหลักสูตรอบรมกรรมการ และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น
3. การพบประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จัดการก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั้งแรกเพื่อแจ้ ง
ให้ กรรมการใหม่ทราบถึงนโยบายที่สําคัญของบริ ษัท วัฒนธรรมองค์กร และความคาดหวังในความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ข องกรรมการใหม่ ที่ จ ะมี ส่ ว นช่ ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ทํ า หน้าที่ ไ ด้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล
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10.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด/2
คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนทํ าหน้ าที่ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่ อดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการบริ หารกลุม่ ดังนี ้


คุณสมบัติ
1. คุณลักษณะ
(1) มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
(2) การตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
(3) มีวฒ
ุ ิภาวะและความมัน่ คง เป็ นผู้รับฟั งที่ดีและกล้ าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ
(4) ยึดมัน่ ในการทํางานอย่างมีหลักการ
2. มีความรู้ ความสามารถ ในการดําเนินธุรกิจ ผู้ที่มีทกั ษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้ าน
ต่างๆ ที่มีความจําเป็ นอย่างยิ่งและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อธุรกิจของบริ ษัท
3. มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
4. ประสบการณ์ ใ นธุ ร กิ จ เครื่ อ งประดับ และอั ญ มณี และการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รที่ จ ะเสริ ม สร้ าง
ประสิทธิภาพการดําเนินกิจการของบริ ษัท และศักยภาพในการแข่งขันให้ แก่บริ ษัท
5. ประสบการณ์ในการเป็ นผู้นําขององค์กร มีภาวะความเป็ นผู้นําสูง
6. ได้ รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
7. ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท

 วิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติที่กําหนด และเสนอต่อ
กรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ

/2

ผู้บริ หารระดับสูงสุด หมายถึง ประธานกรรมการบริ หารกลุม่
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10.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนร่ วมกับประธานกรรมการบริ หารกลุ่ม พิจารณาหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่ประธานกรรมการบริ หารกลุม่ เสนอให้ เป็ นผู้บริ หารระดับสูงดังนี ้
คุณสมบัติ
1.คุณลักษณะ
(1) มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
(2) การตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
(3) มีวฒ
ุ ิภาวะและความมัน่ คง เป็ นผู้รับฟั งที่ดีและกล้ าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ
(4) ยึดมัน่ ในการทํางานอย่างมีหลักการ
2. มีความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
3. มี คุณ สมบัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด



วิธีการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบตามการเสนอของประธาน
กรรมการบริ หารกลุม่ และเสนอต่อกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ


11. หลักเกณฑ์ การกําหนดค่ าตอบแทน
11.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
(1) หลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และ
จํ านวนค่าตอบแทนกรรมการโดยเชื่ อมโยงกับมูลค่าที่ บริ ษัทสร้ างให้ กับผู้ถือหุ้น และนํ าเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อให้ ความเห็นชอบ และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิ
(2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท กํ าหนดให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริ ษัท
ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการแต่ละคนโดยให้ อยู่ใน
ลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการบริ ษัท ที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ต้องการได้ หรื ออยู่ในระดับ
ที่เทียบเคียงได้ กบั ที่ปฏิบตั ใิ นอุตสาหกรรม
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11.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง
(1) กํ าหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูงสุด และผู้บริ หารระดับสูง ให้ อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ
และอยู่ ใ นระดับ ที่ เ ที ย บเคี ย งกั บ บริ ษั ท ที่ อ ยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น โดยการพิ จ ารณาจะเชื่ อ มโยงกั บ ผลงาน
ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้ างให้ ผ้ ถู ือหุ้น
(2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมินผลงานผู้บริ หารระดับสูงสุด และผู้บริ หาร
ระดับสูง เป็ นประจําทุกปี เพื่อนําไปใช้ ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูงสุด และผู้บริ หารระดับสูง
โดยใช้ บ รรทัดฐานที่ ไ ด้ ต กลงกัน ล่ว งหน้ า กับ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง สุด และผู้บ ริ ห ารระดับสูง ตามเกณฑ์ ที่ เ ป็ นรู ป ธรรม
ซึ่งรวมถึงผลปฏิบตั ิงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ในระยะยาว การพัฒนา
ผู้บริ หาร เป็ นต้ น นําเสนอผลงานของผู้บริ หารระดับสูงสุด และผู้บริ หารระดับสูงให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้
ความเห็นชอบและประธานกรรมการเป็ นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ ผ้ บู ริ หารสูงสุด และผู้บริ หารระดับสูงทราบ

......................................................................................
นายวีระชัย ตันติกลุ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

......................................................................................
นายปรี ดา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 8

กฎบัตรนี ้ได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้ นไป
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