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นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหาและกําหนด
ค่ าตอบแทน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ด้ านการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารระดับสูงให้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีความเป็ นธรรมกับผู้มี
ส่ ว นได้ เสี ย ทุ ก กลุ่ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน (Nomination and
Remuneration Committee : NRC) รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
รวมถึงปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่ อย และผู้บริหารระดับสูง
1. การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการควรกํ า กับ ดูแ ลให้ ก ารสรรหาและคัดเลื อ กกรรมการมี ก ระบวนการที่ โ ปร่ ง ใสและชัด เจน เพื่ อ ให้ ไ ด้
กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับองค์ประกอบที่กําหนดไว้ ดังนี ้
1.1 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
และการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่
1.2 คุณสมบัติตามกฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535, ข้ อบังคับบริษัทฯ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
1.3 พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.4 ให้ ความสําคัญต่อผู้ที่มีทกั ษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้ านต่างๆ ที่หลากหลายที่คณะกรรมการ
ยังขาดอยู่ และมีความจําเป็ นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ เพื่อให้ องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็ นประโยชน์
สูงสุด
1.5 พิจารณาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดําเนิน
กิจการของบริ ษั ท ฯ รวมถึงใช้ ฐ านข้ อ มูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษั ทไทย (IOD) เป็ น
ส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่
1.6 พิจารณาความรู้ ความสามารถ ที่จําเป็ นต่อองค์ประกอบของโครงสร้ างกรรมการที่ยงั ขาดอยู่ โดยพิจารณาทักษะ
ความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) ทังด้
้ านกฎหมาย การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และการบริ หารจัดการ เพื่อ
ผสานความรู้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์แก่การดําเนินงานของบริษัทฯ
1.7 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ หากเป็ นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระ อาจพิจารณาจาก
ผลการปฏิ บัติงานในช่ว งที่ดํา รงตําแหน่ง รวมถึง ควรพิจารณาถึง จํ านวนบริ ษั ท ที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํ า รงตํ าแหน่ง ให้
เหมาะสมกับลักษณะหรื อสภาพธุรกิจของบริษัท ซึง่ ไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าประสิทธิภาพการทํางานจะไม่
ลดลง

1.8 การแต่งตังกรรมการอิ
้
สระจะพิจารณาความเป็ นอิสระของบุคคลที่เสนอให้ เป็ นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด โดยมีคณ
ุ สมบัติความเป็ นอิสระตามที่กําหนด
ไว้ ในคูม่ ือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1.9 ผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมา (ถ้ ามี)
1.10 การให้ ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์

2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการควรดําเนินการให้ มนั่ ใจว่าการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้บริ หารระดับสูงให้ มีความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่จําเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
2.1 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่ง
กรรมการผู้จดั การใหญ่
2.2 คณะกรรมการสรรหากํากับติดตามดูแลให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ดแู ลให้ มีผ้ บู ริ หารระดับสูงที่เหมาะสมโดยอย่าง
น้ อยคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการสรรหาควรร่ วมกับกรรมการผู้จดั การใหญ่พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
และแต่งตังบุ
้ คคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จดั การใหญ่เสนอให้ เป็ นผู้บริ หารระดับสูง
2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรี ยมสืบทอดตําแหน่ง
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ ธุรกิจดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง
2.4 คณะกรรมการมีหน้ าที่ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้บริ หารระดับสูงได้ รับการอบรมและ
พัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงาน
2.5 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริ ษัทอื่นของกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทังประเภทของตํ
้
าแหน่งกรรมการและจํานวนบริษัทที่สามารถไปดํารงตําแหน่งได้

หลักเกณฑ์ และวิธีการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่ อย และผู้บริหารระดับสูง
1. ค่ าตอบแทนกรรมการ
1.1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทให้ พิจารณาจากหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทํางาน
ของกรรมการ โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น
1.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และ
จํานวนค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ อนุมตั ิ และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิตอ่ ไป
1.3 บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใสโดยค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับหน้ าที่
และความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้ รับมอบหมาย รวมทังอยู
้ ใ่ นระดับที่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริ หาร
ที่มีคณ
ุ สมบัติไว้
1.4 ประเภทค่าตอบแทน ประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ
1.4.1 ค่าเบี ้ยประชุม (Attendance Fee)
1.4.2 ค่าบําเหน็จประจําปี (Retainer Fee)

2. ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการกํ าหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนที่เป็ นเครื่ องจูงใจให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริ หารระดับสูงให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
2.1 พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน ผลการดําเนินงานระยะสัน้ เช่น โบนัส และผล
การดําเนินงานระยะยาว เช่น การให้ สนิ เชื่อเพื่อการซื ้อหุ้นของบริษัทที่เสนอขายแก่กรรมการ เป็ นต้ น
2.2 กํ า หนดนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนโดยคํ า นึ ง ถึ ง ปั จ จัย เช่ น ระดับ ค่ า ตอบแทนสูง กว่ า หรื อ เท่ า กับ ระดับ
อุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดําเนินงานของกิจการ เป็ นต้ น
2.3 กําหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลกรรมการผู้จดั การใหญ่ และสื่อสารให้ เป็ นที่รับทราบ อย่างน้ อยใน
เรื่ องดังต่อไปนี ้
2.3.1 เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จดั การใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจให้
กรรมการผู้จดั การใหญ่บริ หารกิจการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้ อง
กับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
2.3.2 ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็ นประจํ า ทุกปี หรื อมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและ
กํ า หนดค่า ตอบแทนเป็ นผู้ป ระเมิ น และประธานกรรมการหรื อ กรรมการอาวุโ สเป็ นผู้สื่ อ สารผลการ
พิจารณา รวมทังประเด็
้
นเพื่อการพัฒนาให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ทราบ
2.3.3 อนุมัติค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้ วย
2.4 คณะกรรมการควรเห็นชอบหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมตั ิโครงสร้ างค่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ประเมินผู้บริ หารระดับสูงให้ สอดคล้ องกับหลักการประเมินดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ ตังแต่
้ วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป

