กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยคณะกรรมการชุดย่อยชุดนี ม้ ี ห น้าที่ พิจ ารณาสรรหาผู้ท่ีมี คุณสมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือในกรณี อ่ืน ๆ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยชุด ต่าง ๆ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ ต่ อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และรับทราบค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง และที่ปรึกษาของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนีข้ ึน้
เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
และปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจ
และความน่าเชื่อถือต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
2.2 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่ง ของจ านวนกรรมการทั้ง หมด โดยคุณสมบัติ ข องกรรมการอิสระของบริษั ทให้เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ท่กี าหนดโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
2.3 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เลือกกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็ นประธาน โดยประธานกรรมการควรเป็ นกรรมการอิสระ เพื่อ
ช่วยเป็ นแกนหลักในการผลักดันให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างอิสระ
2.4 ให้มีเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ตามหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลที่ดี และประสานงานการ
ประชุมให้สาเร็จลุลว่ งไปด้วยดี
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บุคคลที่จะมาทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
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3.1 เป็ นกรรมการบริษัท
3.2 เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ความรูค้ วามสามารถ และธรรมาภิบาลที่เหมาะสม มีประสบการณ์อันเป็ น
ประโยชน์ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ตลอดจนมี ค วามเข้า ใจถึ ง คุณ สมบัติ หน้า ที่ ความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกทัง้ ยังสามารถทุ่มเทเวลาในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอและเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 มี วิ สัย ทัศ น์ก ว้า งไกล ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กี่ ย วกับ หารก าหนดค่ า ตอบแทนและสรรหา
กรรมการในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาปรับปรุงนโยบายด้านการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการของบริษัท
3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็ น รวมทั้ง รายงานผลการปฏิบัติง านตามหน้าที่ ท่ี ไ ด้รับ
มอบหมายได้ดว้ ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
3.5 มีความเป็ นอิสระและเป็ นกลางปราศจากอคติในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผูท้ ่ีสมควรได้รบั การ
เสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณี อ่ืน ๆ รวมทัง้
จัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3.6 มีความรูค้ วามสามารถเข้าใจถึงลักษณะธุรกิจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร รวมถึงมีความรูเ้ รื่อง
การกากับดูแลกิจการที่ดี
3.7 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มี การแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม ) (“พ.ร.บ. หลักทรัพ ย์ฯ ”) รวมถึง ประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทกาหนด รวมทัง้ ต้องไม่มีลกั ษณะขาด
ความน่ า ไว้ว างใจให้เ ป็ น กรรมการหรื อ ผู้บ ริห าร ตามประกาศส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4. การแต่งตั้งและวาระการดารงตาแหน่ง
4.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นีเ้ มื่อครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนผูพ้ น้ จากตาแหน่ง ก็ อาจได้รบั การพิจารณาแต่ง ตั้งให้ดารงตาแหน่งได้อีกตามมติ ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4.2 นอกจากการพ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระดัง กล่ า วข้า งต้น แล้ว กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนอาจพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) เสียชีวิต
(2) ลาออก
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(3) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือมีลกั ษณะต้องห้าม
อย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่กฎหมาย และ/หรือกฎบัตรนีก้ าหนด
(4) คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
4.3 ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งให้
ทาเป็ นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตัง้
กรรมการคนอื่นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก ทัง้ นีก้ ารลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่
วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
4.4 ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการที่
พ้นจากตาแหน่งยังคงต้องอยู่รกั ษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่
จาเป็ นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่
4.5 ในกรณีท่ตี าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็ นกรรมการแทน โดย
บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
5. ขอบเขตอ านาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
5.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ ในเรื่องของจานวนคณะกรรมการที่
เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
การดาเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณากาหนดคุณสมบัติกรรมการแต่ละคณะ
แต่ละคน ในด้านความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมตลอดถึงความเชี่ยวชาญชานาญเฉพาะ
ด้าน ที่สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อ
ความยั่งยืน
5.2 พิจารณาทบทวนความเป็ นอิสระของกรรมการบริษัท รวมทัง้ การมีผลประโยชน์ขดั แย้งที่อาจเกิดขึน้
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมถึงความเป็ นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อให้แน่ใจ
ว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผูท้ ่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด
5.3 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
5.4 พิจารณาจัดทาแผนพัฒนากรรมการ เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู ้ ทักษะ แก่คณะกรรมการชุดย่อยชุด
ต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุ รกิจ สภาพเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
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5.5 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ
และประธานกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง โดยพิจารณาทบทวนเป็ น ประจาทุกปี รวมทัง้ ติดตาม
และสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนาไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
และเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถของกรรมการบริษัท
5.6 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่ และความรับผิดชอบ
รวมทัง้ แนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) และนโยบายต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
5.7 กาหนดกระบวนการและแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี คุณสมบัติตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด และพิจารณาสรรหาบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอ่นื ๆ รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อยต่าง ๆ ที่ได้รบั มอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงและที่ปรึกษาของบริษัท โดยคานึงถึงความ
หลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในด้านความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ เพศ และ
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริษัท เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/
หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
5.8 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทน
อื่น ๆ ของกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของกรรมการ
และผลการดาเนินงานของบริษัท ทั้งนี ้ เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว และ
สามารถเปรียบเทียบได้กับมาตรฐานค่าตอบแทนในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ พิจารณา
เงื่อนไขต่าง ๆ ในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ให้กรรมการ (ถ้ามี)
และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนาเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5.9 พิ จ ารณาทบทวน ศึ ก ษา ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงและแนวโน้ม ในเรื่ อ งผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอเพื่อนาเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
5.10 พิ จ ารณาการจ่ า ยค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยชุด ต่ า ง ๆ
เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชัน้ นาอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัทรักษา
ความเป็ นผูน้ าในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนัน้ ๆ และเพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้
เจริญก้าวหน้า
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5.11 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นประจาทุกปี โดย
ประเมิ นการปฏิ บัติ งานโดยรวมทั้ง คณะ (As a Whole) และประเมิ นตนเองเป็ นรายบุคคล (SelfAssessment)
5.12 ดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ แจกเอกสาร และให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ
5.13 กาหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรผูบ้ ริหารระดับสูงภายในองค์กร (Talent Management)
5.14 จัดทาและทบทวนแผนการพัฒนากรรมการผูจ้ ัดการและผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อเตรียมความพร้อม
ของแผนต่อเนื่องเรื่องการจัด ให้มีผูส้ ืบทอดงาน (Succession Plan) ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ ัดการ
หรือผูบ้ ริหารระดับสูงในตาแหน่ง นั้นๆ เกษี ยณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไ ด้ เพื่อให้การ
บริหารงานของบริษัทสามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
5.15 พิจารณาจัดทาแผนพัฒนากรรมการ เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู ้ ทักษะ แก่คณะกรรมการชุด
ย่ อ ยชุด ต่ า ง ๆ ของบริษั ท เพื่ อ ให้เ กิ ด ความเข้า ใจในบทบาทหน้า ที่ ข องกรรมการ ธุ ร กิ จ สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และ
กากับดูแลให้มีการพัฒนาความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทผ่านรูปแบบต่าง ๆ
โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นด้านความยั่งยืน เพื่อให้ม่นั ใจว่าคณะกรรมการมีความรูค้ วามเข้าใจถึงความ
ยั่งยืนของธุรกิจองค์กร
5.16 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุด
ต่ า ง ๆ โดยพิ จ ารณาทบทวนเป็ นประจ าทุ ก ปี รวมทั้ ง ติ ด ตามและสรุ ป ผลการประเมิ น ให้
คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนาไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและเสริมสร้างความรู ้
ความสามารถของกรรมการบริษัท
5.17 จัดให้มีการประเมินความเข้าใจและประสิทธิภาพในการกากับดูแลกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อ ความ
ยั่งยืนขององค์กรในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทประจาปี ทัง้ ในส่วนการ
ประเมินทัง้ คณะและรายบุคคล เพื่อนาผลที่ได้มาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ของกรรมการ
5.18 ก ากับ ดูแ ลให้มี ก ารทบทวนและปรับ ปรุ ง นโยบายด้า นสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนอย่ า ง
สม่ า เสมอและต่ อ เนื่ อ งอย่ า งน้อ ยปี ละ 1 ครั้ง เพื่ อ มั่ น ใจว่ า ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ สอดคล้อ งกั บ
บริบททางธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางสากล
5.19 พิจารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการ เพื่อให้
รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสม โดยต้องทบทวนความเหมาะสมของ
หลั ก เกณฑ์ท่ี ใ ช้อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น พิ จ ารณาข้อ มู ล การจ่ า ยค่ า ตอบแทน ของบริ ษั ท อื่ น ที่ อ ยู่ ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มีความเป็ นธรรมและเป็ นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัท
ประสบผลสาเร็จ เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
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5.20 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน รวมถึงผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ๆ ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง และที่ปรึกษาของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับภารกิจ
หน้าที่ความ รับ ผิ ด ชอบและคุณ สมบั ติ ข องผู้ไ ด้รับ แต่ ง ตั้ง และการว่ า จ้า ง รวมทั้ง พิ จ ารณา
เงื่อนไขต่าง ๆ ในการ เสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ให้กรรมการ
และพนักงาน (ถ้ามี) และ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการอนุมตั ิ และ/หรือ นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5.21 เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ ผูบ้ ริหารระดับสูง และที่ปรึกษาของบริษัท ซึ่งรวมถึง
เงินเดือน โบนัส ประจาปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน
ของผูบ้ ริหารระดับสูง และที่ปรึกษาเป็ นรายบุคคล ในกรณีท่ีเห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
เพื่อให้คาแนะนาการดาเนินโครงการ
5.22 พิจารณางบประมาณการขึน้ ค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจาปี
ของพนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
5.23 เปิ ดเผยนโยบาย และกระบวนการสรรหา รวมทั้ง จัดทารายงานของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One-Report)
ของบริษัทด้วย
6. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.1 ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการเห็นว่ามี
ความจาเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
6.2 ในการเรียกประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการหรือ
เลขานุก ารคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน โดยค าสั่ง ของประธานแจ้ง ไปยัง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ น
รีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่นื หรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
6.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการ หรือ ประธานในที่
ประชุม อาจกาหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่แม้จะมิได้อยู่ใน
สถานที่ เ ดี ย วกั น สามารถประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ และแสดงความคิ ด เห็ น ระหว่ า งกั น ได้ โดย
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
7. องค์ประชุม
7.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
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7.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุม
7.3 การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมี ส่ ว นได้ เ สี ย
ในเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
7.4 การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจจะกระทาได้โดยไม่ตอ้ งมีการ
ประชุม และมี ผ ลสมบูรณ์เ สมื อนหนึ่ง ว่ าได้มี ก ารลงมติแ ล้ว เมื่ อ กรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทนทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินนั้ ๆ
8. การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการ
บริษัท และรายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ท่ีผ่านมาต่อผูถ้ ือหุน้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /
รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One-Report) โดยเปิ ดเผยรายละเอียด ดังนี ้
8.1 จานวนครัง้ ในการประชุม
8.2 จานวนครัง้ ที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
8.3 ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
8.4 การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของบริษัทและกลยุทธ์ในระยะสัน้ และระยะยาว
9. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รบั ค่าตอบแทนตามจานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะได้
อนุมตั ิ
กฎบัตรฉบับนีใ้ ห้มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
-ลงนามโดย(นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร)
ประธานกรรมการ
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