กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนถูกแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อเข้ามาสรรหาและ
เสนอแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทั กรรมการบริหารกลุ่ม กรรมการการเงินและบริหารความ
เสีย่ ง กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม และผูบ้ ริหารระดับสูง ให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส เป็ น
ธรรม และเป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบ
(1) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่จาเป็ นต้องเป็ นกรรมการบริษทั
(2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า

10 คน
(3) ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องมีความเป็ นอิสระ

3. คุณสมบัติ
(1) กรรมการต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และ
มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรู้ ความสามารถและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้
(2) กรรมการไม่ส ามารถประกอบกิจ การเข้า เป็ น หุ้น ส่ ว น หรือเข้า เป็ น กรรมการในนิ ติบุ คคลอื่น ที่ม ีส ภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ ของตน หรือประโยชน์
ของบุคคลอืน่

4. อานาจดาเนิ นการ
(1) ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญหรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ในกรณี
จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั
(2) มีอานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่ง
เอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจาเป็ น
(3) มีอานาจแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั 1 คน เป็ นเลขานุการ

5. บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
 บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบด้านการสรรหา
(1) พิจ ารณาโครงสร้า งของคณะกรรมการบริษัททัง้ ในเรื่องของจานวนคณะกรรมการที่เ หมาะสมกับ ขนาด
ประเภท และความซับ ซ้อ นของธุ ร กิจ คุ ณ สมบัติข องกรรมการแต่ ล ะคนในด้ า นทัก ษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ดาเนินกิจการอยู่
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(2) พิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะมาเป็ นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษทั โดยความ
เป็ นอิสระอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(3) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
องค์กร เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดารงตาแหน่ งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศ
รับสมัครตาแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษทั
ภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการ
แต่ละคนเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสม
(4) จัดทาแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรูก้ รรมการปจั จุบนั และกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่
กรรมการบริษัท ด ารงต าแหน่ ง อยู่ บทบาทหน้ า ที่ข องกรรมการ และพัฒ นาการต่ า งๆที่ส าคัญ เช่ น
ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(5) จัดทาแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และทบทวนแผนการพัฒนาประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
และกรรมการผูจ้ ดั การ รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เตรียมความพร้อมเป็ นแผนต่อเนื่องให้มผี สู้ บื ทอดงานใน
กรณีทก่ี รรมการผูจ้ ดั การ หรือผูบ้ ริหารระดับสูงในตาแหน่ งนัน้ ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
เพือ่ ให้การบริหารงานของบริษทั สามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
(6) เสนอหลัก เกณฑ์แ ละแนวทางในการคัด เลือ กกรรมการบริษัท กรรมการอิส ระ กรรมการชุ ด ย่อ ย และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง/1
(7) ดาเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอผูท้ ม่ี คี ุณภาพและคุณสมบัตเิ หมาะสมให้ดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูง
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทน
(8) เสนอหลักเกณฑ์ วิธกี าร และขัน้ ตอนการดาเนินการประเมินผลงานผูบ้ ริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษทั
(9) ดาเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูงตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
(10) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการสรรหา ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

/1

ผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ ตาแหน่ ง กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารสูงสุดในสายบัญชีหรือ
การเงิน
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 บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบด้านการกาหนดค่าตอบแทน
(1) เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ เสนอ
หลักเกณฑ์และแนวทางการกาหนดค่าตอบแทน
(2) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและสมเหตุส มผล สาหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
ต่อคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
(3) ดาเนินการกาหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลที่มคี ุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง
(4) พิจารณาเสนอการปรับปรุงนโยบายและระเบียบการบริหารค่าตอบแทนของบริษทั ให้สอดคล้องกับสภาวะ
ของตลาดแรงงานในขณะนัน้
(5) ให้คาชีแ้ จงและตอบคาถามเกีย่ วกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
(6) รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ โดยเปิ ด เผยไว้ใ นแบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจ าปี ( 56-1) และรายงานประจ าปี
ของบริษทั ฯ
(7) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

6. วาระการดารงตาแหน่ งและการพ้นจากตาแหน่ ง
(1) วาระการดารงตาแหน่ง
 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนทีพ่ น้ ตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ อีกได้
(2) การพ้นจากตาแหน่ง
2.1 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่งเมือ่
 ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่ ง
 ลาออก
 ตาย
 ขาดคุณสมบัตก
ิ ารเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามทีบ่ ริษทั ระบุ หรือตามหลักเกณฑ์
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 คณะกรรมการบริษท
ั ฯ มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
2.2 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อกี ได้
ตามที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าชอบ
2.3 ในกรณีทค่ี ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกเหนือจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนแทนบุคคลทีล่ าออก โดยบุคคล
ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลือของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่
ตนแทน
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7. การประชุม
(1) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มหี รือเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควร
(2) มติทป่ี ระชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการทีม่ า
ประชุมครบองค์ประชุม ทัง้ นี้ กรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
เกีย่ วกับเรือ่ งนัน้
(3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดจึงเป็ นองค์ประชุม
(4) การวินิ จ ฉัย ชี้ข าดของที่ป ระชุม คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน ให้ถือเสีย งข้า งมากโดย
กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียง
ชีข้ าด

8. การรายงานผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนดาเนินการรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อคณะกรรมการ
บริษทั ให้ทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

9. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
(1) ดาเนิน การประเมิน ผลการปฏิบตั ิงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนเป็ น ผู้ป ระเมิน
ทัง้ คณะอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(2) การประเมินผลจะดาเนินการประเมินทัง้ คณะ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและผลการประเมิน
ในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี และรายงานผลการประเมินให้กบั คณะกรรมการทราบ
(3) การประเมินแบบทัง้ คณะ มีหวั ข้อดังนี้
3.1 โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

10. หลักเกณฑ์การสรรหา
10.1 การสรรหากรรมการ
(1) คุณสมบัติ
 กรรมการอิ สระ
การสรรหากรรมการอิส ระนั ้น ให้เ ป็ น ไปตามองค์ ป ระกอบกรรมการบริษั ท และคุ ณ สมบัติ ข อง
กรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กาหนดซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และนาเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั พิจารณาแต่งตัง้
กรรมการอิสระ
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 กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกกลันกรองบุ
่
คคลทีม่ คี ุณสมบัติ
ตามที่ก าหนดไว้ ใ นหัว ข้อ โครงสร้า งคณะกรรมการบริษั ท ซึ่ ง เหมาะสมและสมควรได้ ร ับ การเสนอชื่อ เป็ น
กรรมการบริษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุ้นพิจารณาแต่งตัง้ (แล้วแต่กรณี) โดยมีขนั ้ ตอน
การสรรหาทีโ่ ปร่งใส และชัดเจน
(2) กระบวนการสรรหา
1. ในการสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูก้ าหนดกรอบการ
สรรหาทีจ่ ะสร้างความมันใจได้
่
ว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั การสรรหาจะสามารถปฏิบตั ิหน้าทีข่ องกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty
ทีส่ าคัญสองประการ คือ การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต
(Duty of Loyalty) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจะคานึงถึงโครงสร้างของกรรมการบริษทั ความหลากหลาย
ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่
จาเป็ นและยังขาดอยูใ่ นคณะกรรมการบริษทั โดยจัดทา Skills matrix เพื่อกาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ อ้ งการ
สรรหาโดยพิจารณาจากทักษะทีจ่ าเป็ น ทัง้ นี้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาสรรหาบุคคล
ทีจ่ ะมาดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทจากการแนะนาของกรรมการอื่นในบริษัทฯ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการโดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั การสรรหาโดยทีป่ รึกษาภายนอก (Professional Search Firm)
การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่ วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ
ทีค่ ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร
2. นอกเหนือจากการสรรหารายชือ่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทั
เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือหุ้น รายย่อ ยมีโ อกาสเสนอชื่อ ผู้ท่ีส มควรเป็ น กรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่า ตอบแทนพิจ ารณาโดยก าหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อ ให้ม ีเ วลาเพีย งพอในการพิจ ารณากลัน่ กรองตาม
กระบวนการทีค่ ณะกรรมการกาหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้แจ้งสารสนเทศไปยัง
ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชื่อ โดยใช้แบบฟอร์มได้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั และ
ส่งประวัตขิ องกรรมการทีเ่ สนอทางไปรษณีย์ ถึงเลขานุ การบริษทั สานักงานเลขานุ การบริษทั ทีอ่ ยู่ 28 ซอยบางนาตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการจะต้องส่ง
หนังสือยืนยันการเข้าเป็ นกรรมการมายังบริษทั ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ทัง้ นี้เมื่อบริษทั ฯ ได้รบั เอกสาร
ครบถ้วนแล้วจะนาเสนอเข้าคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อทาการคัดเลือกและเสนอชื่ อบุคคลของ
ผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดโดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา เมื่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบ
แล้ว บริษทั ฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุ ม ัตเิ ลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ให้
ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ต่งตัง้ จาก
ผูถ้ อื หุน้ หรือจากมติคณะกรรมการบริษทั (กรณีแต่งตัง้ ทดแทนกรรมการทีล่ าออก) บริษทั ฯได้ดาเนินการโดยจัดให้ม ี
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้
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3. เพือ่ ความชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการเปิ ดเผยนโยบายในการสรรหาและขัน้ ตอนกระบวนการในการ
เสนอชือ่ กรรมการให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ รวมทัง้ จัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชือ่ ทีร่ ะบุถงึ ข้อมูลทีจ่ าเป็ นในการพิจารณา
เหตุผลสนับสนุน
4. กลันกรองและตรวจสอบรายชื
่
อ่ ผูท้ จ่ี ะเสนอชือ่ เป็ นกรรมการกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องว่าไม่ได้เป็ นผูท้ ถ่ี ูก
ขึน้ บัญชีดาหรือถอดถอนจากบัญชีรายชือ่ ทีห่ น่วยงานเหล่านี้จดั ทาขึน้ รวมทัง้ ทาการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลทีผ่ า่ น
การกลันกรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก
่
าหนดค่าตอบแทน
5. ในการเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาในจานวนเกินกว่าจานวนกรรมการทีจ่ ะสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสคัดเลือกกรรมการทีม่ คี วาม
เหมาะสมมากทีส่ ดุ เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาตามจานวนทีต่ อ้ งการแต่งตัง้
6. คณะกรรมการจัดส่งรายชื่อและประวัติกรรมการที่จ ะพิจ ารณาแต่งตัง้ ให้ผู้ถือหุ้นล่ วงหน้ า พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม
7. ในกรณีท่มี กี ารเสนอชื่อกรรมการทีพ่ ้นวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งได้นาเสนอผลงาน (Contribution)
และประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ผถู้ อื หุน้ ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
8. ในการนาเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถอื หุ้นพิจารณา คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนน
ทีละคน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสพิจารณากรรมการเป็ นรายบุคคล และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนในทีป่ ระชุ ม
9. จัดให้มกี ารปฐมนิเทศให้กบั กรรมการใหม่อย่างเป็ นทางการก่อนการเข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ครัง้ แรก
ทัง้ นี้ เ มื่อ มีก ารแต่ ง ตัง้ กรรมการใหม่ ก าหนดให้ม ีก ารปฐมนิ เ ทศส าหรับ กรรมการที่ไ ด้ร ับ แต่ ง ตัง้ ใหม่
โดยจัดให้มกี ารบรรยายสรุปวิส ัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าร่วมของบริษทั พร้อมทัง้ จัดให้มเี อกสารสาหรับกรรมการ
ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่เพือ่ ประกอบการทาหน้าที่ ซึง่ จัดทาเป็ นคูม่ อื การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ อันประกอบด้วย
1. ข้อมูล ตอนเรีย นเชิญเข้า รับ ตาแหน่ ง กรรมการ (Pre-Orientation) ได้แ ก่ ประวัติบ ริษัท ลัก ษณะการ
ประกอบธุ ร กิจ ของบริษัท โครงสร้า งกลุ่ ม บริษัท โครงสร้า งองค์ก ร โครงสร้า งผู้ถือ หุ้น ใหญ่ และการก าหนด
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ของกรรมการผู้บริหาร ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างน้อย 3 ปี
ย้อนหลัง หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเ ทศเมื่อได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น กรรมการจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (Orientation) ได้แ ก่
เรือ่ งทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษทั ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ย้ อ นหลัง 1 ปี
คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี จัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบายการกากับดูแล
กิจ การและจรรยาบรรณธุ ร กิจ ของบริษัท และกฎหมายที่เ กี่ ย วข้องกับ การประกอบธุ ร กิจ ของบริษัท ตลอดจน
กฎระเบียบต่างๆ ทีส่ าคัญของบริษทั รวมทัง้ หลักสูตรอบรมกรรมการ และข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั เป็ นต้น
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3. การพบประธานกรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ แรกเพื่อแจ้ง
ให้กรรมการใหม่ทราบถึงนโยบายทีส่ าคัญของบริษทั วัฒนธรรมองค์กร และความคาดหวังในความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ข องกรรมการใหม่ท่ีจ ะมีส่ ว นช่ว ยคณะกรรมการบริษัทให้ท าหน้ า ที่ไ ด้ อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ
และประสิทธิผล

10.2 การสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด/2
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าทีพ่ จิ ารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการบริหารกลุ่มดังนี้
 คุณสมบัติ
1. คุณลักษณะ
(1) มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
(2) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
(3) มีวุฒภิ าวะและความมันคง
่ เป็ นผูร้ บั ฟงั ทีด่ แี ละกล้าแสดงความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างและเป็ นอิสระ
(4) ยึดมันในการท
่
างานอย่างมีหลักการ
2. มีความรู้ ความสามารถ ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ผู้ท่มี ีทกั ษะ ประสบการณ์ วิช าชีพ คุณสมบัติเ ฉพาะ
ในด้านต่างๆ ทีม่ คี วามจาเป็ นอย่างยิง่ และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อธุรกิจของบริษทั
3. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
4. ประสบการณ์ ใ นธุ ร กิจ เครื่อ งประดับ และอัญ มณี และการบริห ารจัด การองค์ ก รที่จ ะเสริม สร้า ง
ประสิทธิภาพการดาเนินกิจการของบริษทั และศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษทั
5. ประสบการณ์ในการเป็ นผูน้ าขององค์กร มีภาวะความเป็ นผูน้ าสูง
6. ได้รบั การยอมรับจากองค์กรธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
7. ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
 วิ ธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกจากคุณสมบัตทิ ก่ี าหนด และเสนอต่อ
กรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ

/2

ผูบ้ ริหารระดับสูงสุด หมายถึง ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
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10.3 การสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนร่วมกับประธานกรรมการบริหารกลุ่ม พิจารณาหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารในการสรรหาและแต่งตัง้ บุคคล เห็นชอบบุคคลทีป่ ระธานกรรมการบริหารกลุ่ม เสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
ดังนี้
 คุณสมบัติ

1.คุณลักษณะ
(1) มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
(2) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
(3) มีวุฒภิ าวะและความมันคง
่ เป็ นผูร้ บั ฟงั ทีด่ แี ละกล้าแสดงความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างและเป็ นอิสระ
(4) ยึดมันในการท
่
างานอย่างมีหลักการ
2. มีความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
3. มีคุ ณ สมบัติต ามหลัก เกณฑ์ท่ีส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
 วิ ธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบตามการเสนอของประธาน
กรรมการบริหารกลุ่ม และเสนอต่อกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ

11. หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทน
11.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) หลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนที่พจิ ารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ ายค่าตอบแทน
และจานวนค่าตอบแทนกรรมการโดยเชือ่ มโยงกับมูลค่าทีบ่ ริษทั สร้างให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ ให้ความเห็นชอบ และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
(2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กาหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท
ประสบการณ์ ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคนโดยให้อยู่ใน
ลักษณะทีเ่ หมาะสมและระดับทีส่ ามารถจูงใจ และรักษากรรมการบริษทั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามทีต่ อ้ งการได้ หรืออยูใ่ นระดับ
ทีเ่ ทียบเคียงได้กบั ทีป่ ฏิบตั ใิ นอุตสาหกรรม
11.2 ค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงสุด และผู้บริ หารระดับสูง
(1) กาหนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูงสุด และผูบ้ ริหารระดับสูง ให้อยู่ในระดับทีส่ ามารถจูงใจ
และอยู่ใ นระดับ ที่เ ทีย บเคีย งกับ บริษัท ที่อ ยู่ใ นอุ ต สาหกรรมเดีย วกัน โดยการพิจ ารณาจะเชื่อ มโยงกับ ผลงาน
ความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และผลประโยชน์ทส่ี ร้างให้ผถู้ อื หุน้
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(2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูป้ ระเมินผลงานผูบ้ ริหารระดับสูงสุด และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง เป็ นประจาทุกปี เพื่อนาไปใช้ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหาร
ระดับ สูง โดยใช้บ รรทัด ฐานที่ไ ด้ต กลงกัน ล่ ว งหน้ า กับ ผู้บ ริห ารระดับ สูง สุ ด และผู้บ ริห ารระดับ สูง ตามเกณฑ์
ที่เ ป็ น รูป ธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบตั ิงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์
ในระยะยาว การพัฒ นาผู้บ ริห าร เป็ น ต้น น าเสนอผลงานของผู้บ ริห ารระดับ สู ง สุ ด และผู้บ ริห ารระดับ สู ง ให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบและประธานกรรมการเป็ นผูส้ ่อื สารผลการพิจารณาให้ผบู้ ริหารสูงสุด
และผูบ้ ริหารระดับสูงทราบ

......................................................................................
นายวีระชัย ตันติกลุ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

......................................................................................
นายปรีดา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 9

กฎบัตรนี้ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 8/2563 เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต้นไป

Page 9 of 9

