บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน

ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 4/2559 เมื่ อ วัน ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2559 ได้ มี ม ติ อ นุมัติ ก าร
เปลี่ ย นแปลง กฎบั ต รคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน ให้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ ตัง้ แต่วัน ที่ 11
พฤศจิกายน 2559
โดยแก้ ไข
4. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
การสรรหา
4.3 พิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับตังแต่
้
รองกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ

อนุมตั ิโดย

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
(ประธานกรรมการ)
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและก
้
าหนดค่าตอบแทนขึ ้นชุดหนึ่ง ซึ่ง
ประกอบด้ วยกรรมการและ/หรื อผู้บริหารจานวนหนึง่ ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและกรรมการอิสระอีกจานวน
หนึ่ง เพื่อกาหนดนโยบายด้ านการสรรหาบุคคลที่จะเข้ ามาเป็ นกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารระดับสูง และ
กลั่นกรองบุคคลที่ มี คุณ สมบัติเ หมาะสมก่อนเสนอชื่อให้ คณะกรรมการ หรื อที่ ประชุม ผู้ถือหุ้นแต่งตัง้
นอกจากนี ้ยังมีบทบาทสาคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริ หารระดับสูงเพื่อให้ มีความเหมาะสม และสะท้ อนถึงความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
และผู้บริหารให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
กฎบัตรฉบับนี ้ทาขึ ้นเพื่อให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีความเข้ าใจบทบาท หน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของตนเองและใช้ กฎบัตรนี ้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่

2.
2.1

องค์ ประกอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารจานวนไม่น้อยกว่า
3 คน
คณะกรรมการบริ ษัทจะเลื อกกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคนหนึ่ง เป็ นประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอีกคนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนก็ได้

2.2

3.
3.1

3.2

คุณสมบัติ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมี
เวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ แก่บริ ษัทฯ อย่างเต็มที่
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
ว่า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ ากัด กฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และกฎหมายอื่ นใดที่
เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท รวมทังต้
้ องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
ได้ รับความไว้ วางใจ
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3.3

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้ องแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียในสัญญา
ที่บริ ษัทฯ ทาขึ ้นไม่ว่าโดยตรง หรื อโดยอ้ อม หรื อถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทใน
เครื อ

4.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
การสรรหา
พิจารณาโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ
และสภาพแวดล้ อม
กาหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา รวมทังคุ
้ ณสมบัติของผู้ที่ควรได้ รับการเสนอชื่อ เข้ ารับ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับตังแต่
้ ผ้ ชู ว่ ยกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป
พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับ
ตังแต่
้ รองกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ

4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

5.
5.1

การกาหนดค่ าตอบแทน
กาหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่ได้ เป็ นตัวเงิน ของ
กรรมการและผู้บริ หารระดับ ตังแต่
้ ผ้ ชู ่วยกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป ให้ มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม และ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรื อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายอันเกี่ ยวเนื่องกับการสรรหาและการพิจ ารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าบริ ษัทมหาชนจากัด และ/หรื อกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ ออก
5. ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อบริษัทฯ การลาออกให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
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6.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

การประชุม
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้ องมีกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทัง้ หมดจึงเป็ น องค์
ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ ประชุม หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้ รองประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่า ตอบแทนเป็ น ประธานที่ ป ระชุม ถ้ าไม่ มี ร องประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึง่ มาประชุม
เลือกกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้ ถือเสียงข้ างมากโดย
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะจัดให้ มีหรื อเรี ยกประชุมได้ ตามที่เห็นสมควร
แต่การประชุมตามปกติต้องจัดขึ ้นอย่างน้ อยปี ละ1 ครัง้ เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นไม่สามารถประชุมได้ โดยให้
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้เรี ยกประชุม คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน หรื อในกรณีจาเป็ น ถ้ ากรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป อาจร้ อง
ขอให้ ประธานกรรมการเรี ยกประชุม กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้ ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนกาหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
ให้ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน หรื อกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ได้ รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้กาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการ
ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งสถานที่ที่ประชุมนัน้ อาจกาหนดเป็ นอย่างอื่ น
นอกเหนื อไปจากท้ องที่ อันเป็ นที่ ตงั ้ ส านักงานใหญ่ ของบริ ษัท ก็ ไ ด้ หากประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนหรื อกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มิได้ กาหนดสถานที่ ๆ ประชุมให้ ใช้ สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท
เป็ นสถานที่ประชุม
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารอื่นใดที่จาเป็ นต่อการประชุมและ
การลงมติของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนโดยทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน หรื อส่งมอบให้ แก่
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยัง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณีจาเป็ นรี บด่วน เพื่อ
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รักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้
ได้
7.
7.1
7.2

7.3

8.

อานาจดาเนินการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีอานาจแต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีอานาจหน้ าที่จะขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษา
วิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท ฯ ซึ่งการดาเนินการว่าจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ปฎิบตั ขิ องบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีอานาจเรี ยกขอข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ
และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่ องต่างๆ ได้
การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท
เพื่ อให้ ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงาน ดัง นัน้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึงมีความ
รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจา
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