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กฎบัต ร
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทน
----------------------------------------------------------------1. บทนํา
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของนโยบาย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จึงเห็นควรให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทําหน้ าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์การ
สรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ และผู้บริห ารระดับสูง รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กบั
กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และคุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการและ
ผูบ้ ริหารแต่ละท่าน อันจะทําให้เกิดความเชือ่ มันแก่
่ ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุน
2. องค์ประกอบและการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ต้องเป็ นกรรมการบริษทั จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบไปด้วยกรรมการอิสระทัง้ คณะ
2.2 คณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เพื่อดํารงตําแหน่ งประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถแต่งตัง้ พนักงานของบริษทั จํานวน 1 คน ทําหน้าทีเ่ ป็ น
เลขานุ การคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียม
วาระการประชุม นําส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
3. คุณ สมบัติ
3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็ นบุคคลที่มคี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ ทจ่ี ะเป็ น
ประโยชน์ ต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต และมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็ นผู้ท่มี คี ุณสมบัตใิ นการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั หรือ
กรรมการอิส ระ ตามกฎหมายว่าด้ว ยบริษัท มหาชนจํากัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
3.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการ
ในนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ
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4. วาระการดํา รงตํา แหน่ ง
4.1 กรรมการสรรหาฯ มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี หรือตามวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั
และเมือ่ ครบกําหนดตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อีกก็ได้
4.2 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตําแหน่งเมือ่
(1) ลาออก โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ยน่ื ใบลาออกต่อ
บริษทั การลาออกให้มผี ลตัง้ แต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั ในกรณีทต่ี ําแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่าง
ลง ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเข้าดํารงตําแหน่งแทน
(2) คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
โดยกรรมการสรรหาฯ รายใหม่ จะอยูใ่ นตําแหน่ งกรรมการสรรหาฯ ได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการสรร
หาฯ ทีต่ นเข้ามาแทน
5. ขอบเขตอํา นาจหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการบริษทั
กรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จดั การ รวมทัง้ การกําหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
และกรรมการผู้จดั การ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ
ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

พิจารณาโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
กับลักษณะธุรกิจของบริษทั
กําหนดเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยและกรรมการผูจ้ ดั การ
พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัตมิ คี วามรูค้ วามชํานาญที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั เพื่อเสนอผูถ้ อื หุน้ และพิจารณาสรรหากรรมการชุดย่อยและกรรมการ
ผูจ้ ดั การเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ พิจารณาประวัตบิ ุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั
กํ าหนดค่ า ตอบแทนประจําปี ของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จ ดั การ ตามหลัก เกณฑ์ ก ารจ่า ยที่ไ ด้
พิจารณาไว้ เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การ โดย
ในส่วนของกรรมการบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั นําเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ
พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากกรรมการบริษทั
พิจารณากําหนดนโยบายการหาผูบ้ ริหารมาสืบทอดตําแหน่งทีส่ าํ คัญ (Succession Plan)

เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุ ญาต

บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

รหัสเอกสาร :

PA-COM-004

กฎบัตร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

วันทีม่ ผี ลบังคับใช้ : 25 มีนาคม 2564
ปรับปรุงครัง้ ที่ 01

หน้า 4 of 6

6. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ของจํานวนกรรมการสรรหาฯ ทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม และกรรมการสรรหาทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ ทัง้ หมด
7. การประชุม
7.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุม อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ ตามความ
จําเป็ นและความเหมาะสม โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะกําหนดให้จดั การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ โดยการดําเนินการจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมาย
กําหนด ทัง้ นี้ หากการประชุมในคราวนัน้ เป็ น การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
7.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่เป็ นกรณีจาํ เป็ นเร่งด่วน
7.3 มติทป่ี ระชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการทีเ่ ข้าร่วม
ประชุม เว้น แต่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิท ธิอ อกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูช้ ข้ี าด
ทัง้ นี้ กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
7.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเชิญ บุคคลอื่น เช่น ผู้บริห าร ผู้สอบบัญ ชีของบริษัท ที่
ปรึกษา พนักงานและ/หรือบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
7.5 การจัดทํารายงานการประชุม เป็ นหน้าทีข่ องเลขานุ การสรรหาฯ เป็ นผูจ้ ดั ทําโดยรายงานการประชุมต้องได้รบั
การรับรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ครบถ้วนก่อน จะใช้เป็ นเอกสารในการอ้างอิงผลการประชุมในแต่ละครัง้
8. การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดทํารายงานผลการปฏิบตั หิ น้ าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ
รายงานการทําหน้าทีใ่ นรอบปี ทผ่ี า่ นมาต่อผูถ้ อื หุน้ ในรายงานประจําปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
8.1
8.2
8.3
8.4

จํานวนครัง้ ในการประชุม
จํานวนครัง้ ทีก่ รรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้ามี)
ผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรทีก่ าํ หนดไว้

9. การประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ งาน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดให้มขี น้ึ ทุกปี โดยมีการแบ่ง
การประเมินออกเป็ นสอง (2) ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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เป็ นรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทัง้ คณะ และรายงาน
ผลการประเมินประจําปี ต่อคณะกรรมการบริษทั
10. การทบทวนและปรับ ปรุงกฎบัต ร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนกฎบัตรนี้อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และจะเสนอแนะการแก้ไข
เปลีย่ นแปลงตามทีเ่ ห็นสมควร เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

……………………………………………………….
( นายสมศักดิ ์ จันทร์น้อย )
ประธานกรรมการ

เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุ ญาต
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ทะเบีย นควบคุม เอกสาร
ลํา ดับ
01
02

03

วัน ที่จ ดั ทํา
15 ม.ค. 63
21 พ.ค. 63

11 พ.ย. 63

รายละเอีย ดการดํา เนิ น การ
วัน ที่บ งั คับ ใช้
จัดทํานโยบาย เสนอขออนุ มตั ปิ ระกาศใช้ครัง้ แรก
ปรับแก้เรือ่ ง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้
เป็ นไปตาม พ.ร.ก.การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
11 พ.ย. 63

เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุ ญาต

ผูด้ าํ เนิ น การ
เลขานุ การ
ฝ่ ายกฎหมาย
ฝ่ ายกฎหมาย

