นายวุฒิสาร ตันไชย
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

นายกฤษณ์ อิ่มแสง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
บริษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกากับดูแลให้ เกิดการ
ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน) ได้ จดั ตังคณะกรรมการ
้
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนขึ ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนด เพื่อสร้ างกระบวนการ
สรรหากรรมการ และกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ มีความโปร่ งใส ส่งเสริ มการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
คณะกรรมการให้ มีประสิทธิผลตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน รวมทัง้ ผู้มีส่วนได้ เสี ย ว่า บริ ษัท ไออาร์ พี ซี จ ากัด (มหาชน) จะมีคณะกรรมการที่ มีคุณ สมบัติ ความรู้
ความสามารถตรงตามความต้ องการของบริ ษัท มีระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพียงพอกับ
ขนาดและความซับซ้ อนของธุรกิจ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ต้องการให้ อยู่กบั บริ ษั ทไว้ ได้ อัน
จะทาให้ เกิดการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดูแลผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือ
หุ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1.1 คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและก
้
าหนดค่าตอบแทน
1.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการของบริ ษัท
ไม่น้อย
กว่า 3 คน และเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัท อย่างน้ อย 1 คน
1.3 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ จะต้ องเป็ นกรรมการที่ไม่ได้
เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท
1.4 ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ควรเป็ นบุคคลที่มีความอาวุโส มีความรู้
และประสบการณ์สงู
1.5 ประธานกรรมการบริ ษัท ต้ องไม่เป็ นประธานหรื อเป็ นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน เพื่อความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างแท้ จริ ง
1.6 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแต่ละคน ควรมีความรู้ และประสบการณ์ที่แตกต่าง
กัน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการบริ หารจัดการธุรกิ จ การพัฒนาบุคลากร การวางแผน กลยุทธ์
กฎหมาย การบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมถึ ง ความรู้ ด้ านบรรษั ท ภิ บ าล เพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
หลากหลายทางด้ านความคิด และความสามารถในการตัดสินใจ
และหากมีกรรมการที่มีประสบการณ์ในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการมาก่อน
ก็จะเป็ นประโยชน์ สาหรั บการถ่ายทอดประสบการณ์ และทาให้ เกิ ดความต่อเนื่ องในการ
ทางาน
1.7 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ควรมีอายุงานในการเป็ นกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ที่ไม่หมดวาระพร้ อมกัน
2. คุณสมบัตขิ องกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
2.1 เป็ น ผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถ เข้ าใจถึงธุ ร กิ จ และบทบาทหน้ าที่ ความรั บ ผิ ดชอบของ
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงความรู้ เรื่ องการกากับ
ดูแลกิจการ
2.2 มีความเป็ นกลางโดยไม่เลือกปฏิ บัติ คานึงถึงความหลากหลายในแต่ละสาขาอาชี พหรื อ
ความถนัด เพื่อที่จะสามารถสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับองค์กรมากที่สดุ
2.3 สามารถอุทิศเวลาและทุ่มเทในการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
3. วาระการดารงตาแหน่ ง และค่ าตอบแทน
3.1 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี หรื อตาม
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท (แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)
3.2 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่พ้นตาแหน่ง อาจได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง
ใหม่ได้ อีกตามที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นสมควร
3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ผ้ ูถือหุ้น
อนุมตั ิ

4. บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แบ่งเป็ น 2 ส่วน
4.1 ด้ านการสรรหากรรมการ
4.1.1 พิจารณาเสนอแนะโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย ให้ มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้ อนของ
ธุรกิจ ด้ วยความโปร่ งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม และสร้ าง
ความมัน่ ใจให้ กบั บุคคลภายนอก เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
4.1.2 พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็ นกรรมการบริ ษัทให้ มีความเหมาะสม โดย
มีแนวทางในการพิจารณา ดังต่อไปนี ้
1) คณะกรรมการบริ ษั ท ควรประกอบด้ วยกรรมการที่ มี ทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถ มีคุณ สมบัติ และไม่มีลัก ษณะต้ องห้ าม ตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง คูม่ ือกากับดูแลกิจการที่ดีและข้ อบังคับของบริ ษัท
2) คุ ณ ลั กษณะทั่ว ไป (General Characteristics) อาทิ ความมีคุณธรรมและ
ความรั บผิดชอบ การตัดสินใจด้ วยข้ อมูลเหตุผล ความมีวุฒิภาวะ กล้ าแสดง
ความคิดเห็นที่ แตกต่างและเป็ นอิสระ การยึดมั่นในหลักการและมาตรฐาน
เยี่ยงมืออาชีพ และความหลากหลายในด้ านต่างๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์
ในการทางาน อายุ และเพศ
3) คุณลักษณะด้ านความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ าน (Skill Characteristics)
ที่สอดคล้ องกับธุรกิจและความต้ องการของบริ ษัท หรื อตามเงื่อนไขที่มีความ
จาเป็ น และหากอยู่ในบัญชีรายชื่อของหน่วยราชการที่มีการรับรอง ก็จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
4) พิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการทาหน้ าที่กรรมการได้ อย่างเต็มที่
โดยกรรมการ ต้ องไม่ดารงตาแหน่ งในบริ ษัท จดทะเบี ย นเกิ น 5 แห่ ง และ
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร ไม่ควรดารงตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนเกิน 3 แห่ง
4.1.3 พิ จารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ จะมาเป็ นกรรมการอิสระ ให้ มีความเหมาะสมกับ
บริ ษัท เป็ น ไปตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษัท และหลัก เกณฑ์ ข อง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย รวมถึงไม่มีลัก ษณะต้ องห้ ามตามที่ ก ฎหมาย และหลัก เกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ องกาหนด
4.1.4 เสนอหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริ ษัทที่จะมาดารงตาแหน่ง
เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
4.1.5 พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท ทังในกรณี
้
ที่มี
ตาแหน่งว่าง หรื อกรณีกรรมการครบวาระการดารงตาแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี

4.1.6 พิจารณารายชื่อกรรมการบริ ษัท ที่สมควรได้ รับการแต่งตังเป็
้ นคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
4.1.7 พิ จ ารณากลั่น กรองรายชื่ อ และประวัติ ข องบุ ค คลที่ จ ะเสนอชื่ อ ให้ ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การใหญ่ อย่างรอบคอบ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
4.1.8 พิจารณากาหนดองค์ประกอบ และเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ ทัง้ ในเรื่ อ งความเป็ น ผู้น า การก าหนดและการด าเนิ น การตามกลยุท ธ์ ผล
ประกอบการด้ า นการเงิ น ความสัม พัน ธ์ กับ คณะกรรมการและฝ่ ายบริ ห าร การ
วางแผนสืบทอดตาแหน่ง เป็ นต้ น เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
4.1.9 พิ จารณาประเมินผลการปฏิ บัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ ที่
ก าหนด รวมถึงอัตราการปรั บ เงิ น เดือนประจ าปี บ าเหน็ จ โบนัส สวัส ดิก าร และ
ผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นๆ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
4.1.10 พิจารณาแผนผู้สืบทอดตาแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริ หารระดับสูง
เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมให้ มีผ้ ูสืบทอดงาน ในกรณี ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรื อ
ผู้บริ หารระดับสูง เกษี ยณอายุหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เพื่อให้ การบริ หารงาน
ของบริ ษัทสามารถดาเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง
4.2 ด้ านการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
4.2.1 พิจารณาเสนอแนะโครงสร้ าง หลักเกณฑ์ และรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ
บริ ษัท กรรมการชุดย่อย เช่น ค่าตอบแทนประจา (Retainer Fees) โบนัส เบี ้ยประชุม
และค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่นๆ ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน ที่เหมาะสมกับขนาด
ของธุรกิจ เพียงพอ และเป็ นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้ ได้
และสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
โดยค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย จะต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4.2.2 ก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละรู ป แบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย
คานึงถึงความเหมาะสม เพียงพอ และเป็ นธรรม เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ ยืนให้ แก่บริ ษัท และสามารถรักษาผู้บริ หารที่มีความสามารถให้ อยู่
กับบริ ษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการผู้จดั การใหญ่ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อนุมตั ิ
4.2.3 ในกรณีจาเ ป็ น อาจพิจารณาว่าจ้ างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้ คาแนะนาในการกาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดย
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวถือเป็ นความรับผิดชอบของบริ ษัท

5. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน และการรายงาน
5.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะต้ องมีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ
3 ครัง้
5.2 กรรมการแต่ล ะคนควรเข้ าร่ วมประชุมอย่ างน้ อยร้ อยละ 75 ของจ านวนครั ้งการประชุม
ทัง้ หมดที่ได้ จัดให้ มีขึน้ ในรอบปี โดยองค์ประชุม ประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5.3 มติที่ ป ระชุม ให้ ถื อเสี ย งข้ างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีคะแนนเสีย ง 1 เสี ย ง และกรณี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียง เป็ นเสียงชี ้ขาด
5.4 มีการรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และเปิ ดเผย
ไว้ ในรายงานประจาปี
5.5 มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน อย่างน้ อยทุกระยะเวลา
2 ปี
6. ปฏิบัตหิ น้ าที่อ่ นื ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
กฏบัตรฉบับนี ้ ได้รับอนุมตั ิ โดยที ป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที ่ 11/2560
เมื อ่ วันที ่ 21 พฤศจิ กายน 256

