นายวุฒิสาร ตันไชย
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

นายปรี ชา โภคะธนวัฒน์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
บริษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกากับดูแลให้
เกิดการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน) ได้ จดั ตัง้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนขึ ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
เพื่อสร้ างกระบวนการสรรหากรรมการ และกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ มีความโปร่ งใส
ส่งเสริ มการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการให้ มีประสิทธิผลตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็ นการ
สร้ างความมัน่ ใจให้ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมทังผู
้ ้ มีส่วนได้ เสียว่า บริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน) จะมี
คณะกรรมการที่ มี คุณ สมบัติ ความรู้ ความสามารถตรงตามความต้ อ งการของบริ ษั ท มี ร ะดับ และ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพียงพอกับขนาดและความซับซ้ อนของธุรกิจ เพื่อจูงใจและรักษา
กรรมการที่ มี คุณ ภาพตามที่ ต้ อ งการให้ อยู่กับ บริ ษั ท ไว้ ไ ด้ อัน จะท าให้ เ กิ ด การปฏิ บัติ หน้ า ที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดูแลผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิ ภาพ
สูงสุด

1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1.1 คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและก
้
าหนดค่าตอบแทน
1.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน ประกอบด้ ว ยกรรมการของบริ ษั ท
ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท อย่างน้ อย 1 คน
1.3 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ จะต้ องเป็ นกรรมการที่
ไม่ได้ เป็ นผู้บริหารของบริษัท
1.4 ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ควรเป็ นบุคคลที่มีความอาวุโส มี
ความรู้และประสบการณ์สงู
1.5 ประธานกรรมการบริษัท ต้ องไม่เป็ นประธานหรื อเป็ นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน เพื่อความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างแท้ จริง
1.6 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแต่ละคน ควรมีความรู้ และประสบการณ์ ที่
แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร การวางแผน
กลยุทธ์ กฎหมาย การบริ หารความเสี่ยง รวมถึงความรู้ ด้านบรรษัทภิบาล เพื่อให้ เกิด
ความหลากหลายทางด้ านความคิด และความสามารถในการตัดสินใจ
และหากมีกรรมการที่มีประสบการณ์ในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มาก่อน ก็ จ ะเป็ นประโยชน์ ส าหรั บการถ่ายทอดประสบการณ์ และทาให้ เกิ ดความ
ต่อเนื่องในการทางาน
1.7 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ควรมีอายุงานในการเป็ นกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ที่ไม่หมดวาระพร้ อมกัน
2. คุณสมบัตขิ องกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
2.1 เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ าใจถึงธุรกิจและบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงความรู้ เรื่ องการ
กากับดูแลกิจการ
2.2 มีความเป็ นกลางโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ คานึงถึงความหลากหลายในแต่ละสาขาอาชีพ
หรื อความถนัด เพื่อที่จะสามารถสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับองค์กรมากที่สดุ
2.3 สามารถอุทิศเวลาและทุม่ เทในการปฏิบตั หิ น้ าที่ได้
3. วาระการดารงตาแหน่ ง และค่ าตอบแทน
3.1 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี หรื อ
ตามระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท (แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)

3.2 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่พ้นตาแหน่ง อาจได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งใหม่ได้ อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร
3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผ้ ถู ือ
หุ้นอนุมตั ิ
4. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ าตอบแทน
บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แบ่งเป็ น 2 ส่วน
4.1 ด้ านการสรรหากรรมการ
4.1.1 พิจารณาเสนอแนะโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ให้ มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความ
ซับซ้ อนของธุรกิจ ด้ วยความโปร่ งใส ปราศจากอิทธิ พลของผู้ถือหุ้นที่มีอานาจ
ควบคุม และสร้ างความมั่นใจให้ กับบุคคลภายนอก เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
4.1.2 พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็ นกรรมการบริ ษัทให้ มีความเหมาะสม
โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังต่อไปนี ้
1) คณะกรรมการบริ ษั ท ควรประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มี ทัก ษะ ความรู้
ความสามารถ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง คูม่ ือกากับดูแลกิจการที่ดีและข้ อบังคับของบริษัท
2) คุ ณลั ก ษณะทั่ ว ไป (General Characteristics) อาทิ ความมี คุณธรรม
และความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้ วยข้ อมูลเหตุผล ความมีวุฒิภาวะ
กล้ าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ การยึดมั่นในหลักการ
และมาตรฐานเยี่ ยงมื ออาชีพ และความหลากหลายในด้ านต่างๆ เช่น
ความรู้ ประสบการณ์ในการทางาน อายุ และเพศ
3) คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ด้ า น ค ว า ม รู้ ค ว า ม ช า น า ญ เ ฉ พ า ะ ด้ า น ( Skill
Characteristics) ที่สอดคล้ องกับธุรกิจและความต้ องการของบริ ษัท หรื อ
ตามเงื่ อ นไขที่ มี ค วามจ าเป็ น และหากอยู่ใ นบัญ ชี ร ายชื่ อ ของหน่ ว ย
ราชการที่มีการรับรอง ก็จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
4) พิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการทาหน้ าที่กรรมการได้ อย่าง
เต็มที่ โดยกรรมการ ต้ องไม่ดารงตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง
และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร ไม่ควรดารงตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียน
เกิน 3 แห่ง

4.1.3 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็ นกรรมการอิสระ ให้ มีความเหมาะสม
กับบริ ษัท เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท และหลักเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมาย และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกาหนด
4.1.4 เสนอหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริ ษัทที่ จะมาดารง
ตาแหน่งเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4.1.5 พิจ ารณาคัดสรรบุคคลที่ สมควรได้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริ ษัท ทัง้ ใน
กรณีที่มีตาแหน่งว่าง หรื อกรณีกรรมการครบวาระการดารงตาแหน่ง เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
4.1.6 พิจารณารายชื่อกรรมการบริษัท ที่สมควรได้ รับการแต่งตังเป็
้ นคณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
4.1.7 พิจารณากลัน่ กรองรายชื่อและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การใหญ่ อย่างรอบคอบ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
4.1.8 พิจารณากาหนดองค์ประกอบ และเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ ทังในเรื
้ ่ องความเป็ นผู้นา การกาหนดและการดาเนินการตามกล
ยุทธ์ ผลประกอบการด้ านการเงิ น ความสัม พันธ์ กับ คณะกรรมการและฝ่ าย
บริ ห าร การวางแผนสื บ ทอดต าแหน่ ง เป็ นต้ น เพื่ อ ใช้ เป็ นเกณฑ์ ใ นการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน และก าหนดค่ า ตอบแทนประจ าปี เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
4.1.9 พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด รวมถึงอัตราการปรับเงินเดือนประจาปี บาเหน็จ โบนัส สวัสดิการ และ
ผลประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ๆ ทั ง้ ที่ เ ป็ นตั ว เงิ น และมิ ใ ช่ ตั ว เงิ น เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
4.1.10 พิจ ารณาแผนผู้สื บ ทอดต าแหน่ง ของกรรมการผู้ จัด การใหญ่ แ ละผู้บ ริ ห าร
ระดับสูง เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ มีผ้ สู ืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ หรื อผู้บริหารระดับสูง เกษี ยณอายุหรื อไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ เพื่อให้
การบริหารงานของบริษัทสามารถดาเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง

4.2 ด้ านการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
4.2.1 พิจ ารณาเสนอแนะโครงสร้ าง หลักเกณฑ์ และรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย เช่น ค่าตอบแทนประจ า (Retainer Fees)
โบนัส เบี ้ยประชุม และค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่นๆ ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั
เงินที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เพียงพอ และเป็ นธรรม สามารถจูงใจและ
รักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้ ได้ และสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
โดยค่าตอบแทนกรรมการบริ ษั ทและกรรมการชุดย่อ ย จะต้ อ งนาเสนอต่อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4.2.2 กาหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จดั การใหญ่ โดย
คานึงถึงความเหมาะสม เพียงพอ และเป็ นธรรม เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดการ
สร้ างมู ล ค่ า เพิ่ ม อย่ า งยั่ ง ยื น ให้ แก่ บ ริ ษั ท และสามารถรั ก ษาผู้ บริ ห ารที่ มี
ความสามารถให้ อยู่ กั บ บริ ษั ท โดยค่ า ตอบแทนกรรมการผู้ จั ด การใหญ่
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้อนุมตั ิ
4.2.3 ในกรณีจาเ ป็ น อาจพิจารณาว่าจ้ างที่ปรึ กษาภายนอกเพื่อให้ คาแนะนาในการ
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ให้ เป็ นไปอย่าง
เหมาะสม โดยค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวถือเป็ นความรับผิดชอบของบริษัท
5. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน และการรายงาน
5.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะต้ องมีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ
3 ครัง้
5.2 กรรมการแต่ละคนควรเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของจานวนครัง้ การประชุม
ทังหมดที
้
่ได้ จดั ให้ มีขึ ้นในรอบปี โดยองค์ประชุม ประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจานวนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5.3 มติที่ประชุม ให้ ถือเสียงข้ างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง และกรณี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียง เป็ นเสียงชี ้
ขาด
5.4 มีการรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และ
เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
5.5 มี การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน อย่างน้ อยทุก
ระยะเวลา 2 ปี

6. ปฏิบัตหิ น้ าที่อ่ ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
กฏบัตรฉบับนี ้ ได้รับอนุมตั ิ โดยที ่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที ่ 11/2560
เมื ่อวันที ่ 21 พฤศจิ กายน 256

