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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

 

1. วตัถปุระสงค  ์
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนถูกแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท เพื่อเขา้มาสรรหาและ
เสนอแนวทางการกาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิารกลุม่ กรรมการการเงนิและบรหิารความ
เสีย่ง กรรมการส่งเสรมิคุณค่าร่วมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และผูบ้รหิารระดบัสูง ใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส เป็น
ธรรม และเป็นไปตามนโยบายทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 

2. องคป์ระกอบ 
(1) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นกรรมการบรษิทั 
(2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ประกอบดว้ยคณะกรรมการไมน้่อยกวา่ 3 คน แต่ไมม่ากกวา่  

10 คน 
(3) ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนตอ้งมคีวามเป็นอสิระ 

 

3. คณุสมบตัิ 
(1) กรรมการตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มคีวามซื่อสตัย ์สจุรติ มจีรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ และ

มเีวลาเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้
(2) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ               

อย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตน หรอืประโยชน์              
ของบุคคลอื่น 

 

4. อาํนาจดาํเนินการ 
(1) ปรกึษาผู้เชี่ยวชาญหรอืที่ปรกึษาของบรษิัท (ถ้าม)ี หรอืจ้างที่ปรกึษา หรอืผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี

จาํเป็นดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิทั 
(2) มอีํานาจเชิญฝ่ายจดัการ หรอืพนักงานของบรษิัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรอืส่ง

เอกสารตามทีเ่หน็วา่เกีย่วขอ้งจาํเป็น 
(3) มอีาํนาจแต่งตัง้เจา้หน้าทีบ่รษิทั 1 คน เป็นเลขานุการ   
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5. บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบ 
 

 บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบด้านการสรรหา 
(1) พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัททัง้ในเรื่องของจํานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด 

ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัดาํเนินกจิการอยู ่

(2) พจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมาเป็นกรรมการอสิระใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบรษิทัโดยความ
เป็นอสิระอยา่งน้อยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

(3) กําหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของ
องค์กร เช่น หลกัเกณฑ์การพจิารณากรรมการเดมิเพื่อเสนอให้ดํารงตําแหน่งต่อ หลกัเกณฑ์การประกาศ           
รบัสมคัรตําแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อกรรมการ หลกัเกณฑก์ารใชบ้รษิทั
ภายนอกสรรหา หลกัเกณฑก์ารพจิารณาบุคคลจากทาํเนียบกรรมการอาชพี หรอืหลกัเกณฑก์ารใหก้รรมการ 
แต่ละคนเสนอชือ่บุคคลทีเ่หมาะสม 

(4) จดัทําแผนการพฒันากรรมการ เพื่อพฒันาความรูก้รรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ให้เขา้ใจธุรกจิที่
กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆที่สาคัญ  เช่น               
ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(5) จดัทําแผนการสบืทอดงาน (Succession plan) และทบทวนแผนการพฒันาประธานกรรมการบรหิารกลุ่ม 
และกรรมการผูจ้ดัการ รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อเตรยีมความพรอ้มเป็นแผนต่อเน่ืองใหม้ผีูส้บืทอดงานใน
กรณีทีก่รรมการผูจ้ดัการ หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูในตําแหน่งนัน้ๆ เกษยีณอายุหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้
เพือ่ใหก้ารบรหิารงานของบรษิทัสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

(6) เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย และ               
ผูบ้รหิารระดบัสงู/1  

(7) ดาํเนินการสรรหา คดัเลอืกและเสนอผูท้ีม่คีุณภาพและคุณสมบตัเิหมาะสมใหด้าํรงตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู 
ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาแต่งตัง้และกาํหนดคา่ตอบแทน 

(8) เสนอหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และขัน้ตอนการดาํเนินการประเมนิผลงานผูบ้รหิารระดบัสงูต่อคณะกรรมการบรษิทั 
(9) ดาํเนินการประเมนิผลงานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้รหิารระดบัสงูตามทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
     (10)  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรรหา ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 
 
 
 
 
/1ผูบ้รหิารระดบัสูง ได้แก่ ตําแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารสูงสุดในสายบญัชหีรอื
การเงนิ 
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 บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบด้านการกาํหนดค่าตอบแทน 
(1) เสนอหลกัเกณฑ์และแนวทางในกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท และผูบ้รหิารระดบัสูง รวมทัง้เสนอ

หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการกาํหนดคา่ตอบแทน 
(2) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สําหรบักรรมการบรษิัท และผู้บรหิารระดบัสูง               

ต่อคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
(3) ดําเนินการกําหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลที่มคีุณภาพและคุณสมบตัิเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ

บรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงู  
(4) พจิารณาเสนอการปรบัปรุงนโยบายและระเบยีบการบรหิารค่าตอบแทนของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะ

ของตลาดแรงงานในขณะนัน้ 
(5) ใหค้าํชีแ้จงและตอบคาํถามเกีย่วกบัคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
(6) รายงานนโยบาย หลกัการ เหตุผล ของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ตามขอ้กําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี               
ของบรษิทัฯ 

(7) ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

6. วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพ้นจากตาํแหน่ง 
(1) วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน มวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา

และกาํหนดคา่ตอบแทนทีพ่น้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัฯ อกีได ้
(2) การพน้จากตาํแหน่ง 

2.1 กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 
 ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 ลาออก 
 ตาย 
 ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตามทีบ่รษิทัระบุ หรอืตามหลกัเกณฑ์

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหพ้น้จากตาํแหน่ง 

2.2 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ใหม่อีกได้
ตามที ่ 

      คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่ชอบ 
2.3 ในกรณีทีค่ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนวา่งลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือจากถงึคราวออก      

ตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นแทนบุคคลทีล่าออก โดยบุคคล    
ทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอืของกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนที ่     
ตนแทน 
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7. การประชมุ 
(1) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนจะตอ้งจดัใหม้หีรอืเรยีกประชุมตามทีเ่หน็สมควร 
(2) มตทิี่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะถือตามเสยีงขา้งมากของกรรมการที่มา

ประชุมครบองคป์ระชุม ทัง้น้ี กรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในเรื่องใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพจิารณาหรอืลงมต ิ
เกีย่วกบัเรือ่งนัน้ 

(3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของ
จาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึเป็นองคป์ระชุม  

(4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมากโดย
กรรมการคนหน่ึงมหีน่ึงเสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมสี่วนไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีง              
ชีข้าด 
 

8. การรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนดําเนินการรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ต่อคณะกรรมการ
บรษิทัใหท้ราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 

9. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
(1) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน               

ทัง้คณะอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(2) การประเมนิผลจะดําเนินการประเมนิทัง้คณะ พร้อมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและผลการประเมนิ               

ในภาพรวมไวใ้นรายงานประจาํปี และรายงานผลการประเมนิใหก้บัคณะกรรมการทราบ 
(3) การประเมนิแบบทัง้คณะ มหีวัขอ้ดงัน้ี 

3.1  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
3.2  บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
3.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 

10. หลกัเกณฑก์ารสรรหา 
10.1 การสรรหากรรมการ 

(1) คณุสมบตัิ 
             กรรมการอิสระ 

          การสรรหากรรมการอิสระนัน้ให้เป็นไปตามองค์ประกอบกรรมการบริษัท และคุณสมบัต ิ              
ของกรรมการอสิระที่บรษิทักําหนดซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย ์     
และตลาดหลกัทรพัย ์และนําเสนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้บรษิทัพจิารณาแต่งตัง้
กรรมการอสิระ 
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      กรรมการ 
                              คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคดัเลือกกลัน่กรองบุคคล               
ทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ําหนดไวใ้นหวัขอ้โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ซึง่เหมาะสมและสมควรไดร้บัการเสนอชือ่เป็น               
กรรมการบรษิัท เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท หรอืผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ (แล้วแต่กรณี) โดยมขีัน้ตอน             
การสรรหาทีโ่ปรง่ใส และชดัเจน  
 

(2) กระบวนการสรรหา 
     1. ในการสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้ําหนดกรอบการ

สรรหาทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจไดว้่าผูท้ีไ่ดร้บัการสรรหาจะสามารถปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการตามหลกั Fiduciary Duty               
ที่สําคญัสองประการ คอื การปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) และความซื่อสตัย์สุจรติ   
(Duty of Loyalty) โดยหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการจะคาํนึงถงึโครงสรา้งของกรรมการบรษิทั ความหลากหลาย
ในโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทั (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบตั ิและทกัษะของกรรมการที่
จาํเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิทั โดยจดัทาํ Skills matrix เพื่อกําหนดคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่อ้งการ
สรรหาโดยพจิารณาจากทกัษะทีจ่าํเป็น  ทัง้น้ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนอาจพจิารณาสรรหาบุคคล
ที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษิัทจากการแนะนําของกรรมการอื่นในบรษิัทฯ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้             
รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการโดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัการสรรหาโดยทีป่รกึษาภายนอก (Professional Search Firm)  
การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรอืการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ              
ทีค่ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเหน็สมควร 

2. นอกเหนือจากการสรรหารายชือ่โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรษิทั               
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาโดยกําหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลัน่กรองตาม
กระบวนการทีค่ณะกรรมการกําหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดแ้จง้สารสนเทศไปยงั
ระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อโดยใชแ้บบฟอรม์ไดท้ี่เวบ็ไซต์ของบรษิทั และ           
สง่ประวตัขิองกรรมการทีเ่สนอทางไปรษณีย ์ถงึเลขานุการบรษิทั สาํนักงานเลขานุการบรษิทั ทีอ่ยู่ 28 ซอยบางนา-
ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องส่ง
หนังสอืยนืยนัการเขา้เป็นกรรมการมายงับรษิทัภายในวนัที่ 31 ธนัวาคมของทุกปี ทัง้น้ีเมื่อบรษิทัฯ ได้รบัเอกสาร
ครบถว้นแลว้จะนําเสนอเขา้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพื่อทาํการคดัเลอืกและเสนอชื่อบุคคลของ
ผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดโดยพจิารณาจากประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ
ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณา เมื่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็ชอบ
แลว้ บรษิทัฯ จะเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวเพื่อขออนุมตัเิลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นให ้             
ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หลงัจากทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิต่งตัง้จาก  
ผูถ้อืหุน้ หรอืจากมตคิณะกรรมการบรษิทั (กรณีแต่งตัง้ทดแทนกรรมการทีล่าออก) บรษิทัฯไดด้าํเนินการโดยจดัใหม้ี
การปฐมนิเทศกรรมการใหมท่ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 
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3. เพื่อความชดัเจน โปร่งใส คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขัน้ตอนกระบวนการในการ
เสนอชือ่กรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ รวมทัง้จดัเตรยีมแบบฟอรม์ในการเสนอชือ่ทีร่ะบุถงึขอ้มลูทีจ่าํเป็นในการพจิารณา
เหตุผลสนบัสนุน  

4. กลัน่กรองและตรวจสอบรายชื่อผูท้ีจ่ะเสนอชื่อเป็นกรรมการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งวา่ไมไ่ดเ้ป็นผูท้ีถู่ก
ขึน้บญัชดีาํหรอืถอดถอนจากบญัชรีายชือ่ทีห่น่วยงานเหลา่น้ีจดัทาํขึน้ รวมทัง้ทาํการพบปะและสมัภาษณ์บุคคลทีผ่า่น
การกลัน่กรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

5. ในการเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอรายชื่อใหค้ณะกรรมการ
พจิารณาในจํานวนเกนิกว่าจํานวนกรรมการที่จะสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการมโีอกาสคดัเลอืกกรรมการที่มคีวาม
เหมาะสมมากทีส่ดุ เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาตามจาํนวนทีต่อ้งการแต่งตัง้ 

6. คณะกรรมการจดัส่งรายชื่อและประวตัิกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตัง้ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับ
หนงัสอืเชญิประชุม 

7. ในกรณีที่มกีารเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งได้นําเสนอผลงาน (Contribution) 
และประวตักิารเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการพจิารณาดว้ย 

8. ในการนําเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพจิารณา คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน            
ทลีะคน เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสพจิารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในทีป่ระชุม 

9. จดัให้มีการปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ            
ครัง้แรก 

 

 ทัง้น้ีเมื่อมีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ กําหนดให้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการที่ได้รบัแต่งตัง้ใหม ่              
โดยจดัใหม้กีารบรรยายสรุปวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และคุณค่าร่วมของบรษิทัพรอ้มทัง้จดัใหม้เีอกสารสําหรบักรรมการ           
ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหมเ่พือ่ประกอบการทาํหน้าที ่ซึง่จดัทาํเป็นคูม่อืการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม ่อนัประกอบดว้ย 

1. ข้อมูลตอนเรียนเชิญเข้ารบัตําแหน่งกรรมการ (Pre-Orientation) ได้แก่ ประวตัิบริษัท ลักษณะการ               
ประกอบธุรกิจของบริษัท โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ และการกําหนด
ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ของกรรมการผู้บรหิาร ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานอย่างน้อย 3 ปี
ยอ้นหลงั หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้ร ับการแต่งตัง้เป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Orientation) ได้แก่               
เรื่องทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย หนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 1 ปี               
คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน หลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีจดัทําโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ นโยบายการกํากบัดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
กฎระเบยีบต่างๆ ทีส่าํคญัของบรษิทั รวมทัง้หลกัสตูรอบรมกรรมการ และขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิ
ของบรษิทั เป็นตน้ 
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3. การพบประธานกรรมการบรษิทั กรรมการผูจ้ดัการก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้แรกเพื่อแจง้              
ใหก้รรมการใหม่ทราบถงึนโยบายทีส่ําคญัของบรษิทั วฒันธรรมองค์กร และความคาดหวงัในความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ์ของกรรมการใหม่ที่จะมีส่วนช่วยคณะกรรมการบริษัทให้ทําหน้าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ             
และประสทิธผิล  
 

10.2 การสรรหาผ ูบ้ริหารระดบัสงูสดุ /2   
         

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้าที่พจิารณาคดัเลอืกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการบรหิารกลุม่ดงัน้ี  

  คณุสมบตัิ 
1. คุณลกัษณะ 

(1) มคีุณธรรมและความรบัผดิชอบ (Integrity and accountability) 
(2) การตดัสนิใจดว้ยขอ้มลูและเหตุผล (Informed judgment) 
(3) มวีฒุภิาวะและความมัน่คง เป็นผูร้บัฟังทีด่แีละกลา้แสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างและเป็นอสิระ 
(4) ยดึมัน่ในการทาํงานอยา่งมหีลกัการ 

2. มีความรู้ ความสามารถ ในการดําเนินธุรกิจ ผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วชิาชีพ คุณสมบัติเฉพาะ              
ในดา้นต่างๆ ทีม่คีวามจาํเป็นอยา่งยิง่และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อธุรกจิของบรษิทั 

3. มคีุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ           
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด 

4. ประสบการณ์ในธุรกิจ เครื่องประดับและอัญมณี  และการบริหารจัดการองค์กรที่จะเสริมสร้าง
ประสทิธภิาพการดาํเนินกจิการของบรษิทั และศกัยภาพในการแขง่ขนัใหแ้ก่บรษิทั 

5. ประสบการณ์ในการเป็นผูนํ้าขององคก์ร มภีาวะความเป็นผูนํ้าสงู 
6. ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
7.  ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

 

 วิธ ีการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกจากคุณสมบตัทิีก่ําหนด และเสนอต่อ

กรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ 
 

 
 
 

/2 ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ หมายถงึ ประธานกรรมการบรหิารกลุม่ 
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10.3 การสรรหาผ ูบ้ริหารระดบัสงู  
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนร่วมกบัประธานกรรมการบรหิารกลุ่ม พจิารณาหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารในการสรรหาและแต่งตัง้บุคคล เหน็ชอบบุคคลทีป่ระธานกรรมการบรหิารกลุ่ม เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารระดบัสูง
ดงัน้ี 

 

 คณุสมบตัิ 
  1.คุณลกัษณะ 

(1) มคีุณธรรมและความรบัผดิชอบ (Integrity and accountability) 
(2) การตดัสนิใจดว้ยขอ้มลูและเหตุผล (Informed judgment) 
(3) มวีฒุภิาวะและความมัน่คง เป็นผูร้บัฟังทีด่แีละกลา้แสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างและเป็นอสิระ 
(4) ยดึมัน่ในการทาํงานอยา่งมหีลกัการ 

2. มคีวามรู ้ความชาํนาญ และประสบการณ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
3. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และ         

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด 
 

 วิธ ีการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบตามการเสนอของประธาน

กรรมการบรหิารกลุม่ และเสนอต่อกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ 
 

11. หลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทน 
11.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) หลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วธิกีารจ่ายค่าตอบแทน           
และจาํนวนคา่ตอบแทนกรรมการโดยเชือ่มโยงกบัมลูคา่ทีบ่รษิทัสรา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั             
เพือ่ใหค้วามเหน็ชอบ และนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมตั ิ

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัท กําหนดให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิัท 
ประสบการณ์ ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ รวมถงึประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคนโดยใหอ้ยู่ใน
ลกัษณะทีเ่หมาะสมและระดบัทีส่ามารถจงูใจ และรกัษากรรมการบรษิทั ทีม่คีุณภาพตามทีต่อ้งการได ้หรอือยูใ่นระดบั   
ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัทีป่ฏบิตัใินอุตสาหกรรม 

 

11.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ และผ ูบ้ริหารระดบัสงู  
(1) กําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสูงสุด และผู้บรหิารระดบัสูง ให้อยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจ           

และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงาน             
ความรบัผดิชอบ ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และผลประโยชน์ทีส่รา้งใหผู้ถ้อืหุน้ 
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(2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิผลงานผูบ้รหิารระดบัสูงสุด และผูบ้รหิาร
ระดบัสูง เป็นประจําทุกปีเพื่อนําไปใช้ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้บรหิารระดบัสูงสุด และผู้บรหิาร
ระดับสูง โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง ตามเกณฑ ์              
ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวตัถุประสงค์ เชิงกลยุทธ ์              
ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร เป็นต้น นําเสนอผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและประธานกรรมการเป็นผูส้ ื่อสารผลการพจิารณาใหผู้บ้รหิารสงูสุด 
และผูบ้รหิารระดบัสงูทราบ 

 
 
 

...................................................................................... 
                                 นายจาํนงค ์ วฒันเกส 

                          ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
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