กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
บริษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1.

องค์ ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประกอบด้ วยสมาชิก จานวน 3 คน ซึง่ สมาชิก
ส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ (มากกว่า 50%)
1.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ

2.

การแต่ งตัง้
2.1 คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้ พิ จ ารณาแต่ งตัง้ สมาชิ ก ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน ซึง่ สมาชิกส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ
2.2 เมื่อสิ ้นสุดวาระการดารงตาแหน่งของสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หรื อมีสภาวะการณ์ใดๆ ซึง่ เป็ นเหตุให้ สมาชิกคนใดไม่สามารถดารงตาแหน่งจนครบวาระได้ ทาให้
จานวนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลดลงเหลือน้ อยกว่าจานวนที่
คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดไว้ ให้ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ง ตั ง้ สมาชิ ก ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใหม่เพื่อบรรจุตาแหน่งว่างนันภายใน
้
3 เดือนนับ
จากวันที่มีตาแหน่งว่างลงในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเป็ นการประกัน
ความต่อเนื่องของการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.3 ให้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนเลือกสมาชิ กของคณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค่ าตอบแทน 1 คน เพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
2.4 ให้ แต่งตังเลขานุ
้
การของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อช่วยคณะกรรมการ
สรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนในการปฎิ บัติงานเกี่ ยวกับการเรี ยกประชุม การจัดทาระเบี ยบ
วาระการประชุม การจัดส่งเอกสารสาหรับการประชุม และการจัดเก็บรายงานการประชุม

3.

การพ้ นจากตาแหน่ ง
3.1 การพ้ นจากตาแหน่งหมายถึงการสิ ้นสุดสภาพการเป็ นกรรมการ หรื อการสิ ้นสุดของวาระการดารง
ตาแหน่งที่กาหนดไว้ หรื อการลาออก หรื อการถูกถอดถอนจากตาแหน่ง
3.2 ในกรณี ที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดประสงค์ที่จะลาออก
ก่อนสิ ้นสุดวาระการดารงตาแหน่งของตน สมาชิกผู้นนควรแจ้
ั้
งการลาออกนันต่
้ อบริ ษัทล่วงหน้ า 1
เดือน พร้ อมทัง้ เหตุผลสาหรับการลาออกนัน้ เพื่อให้ คณะกรรมการของบริ ษัทสามารถพิจารณา
แต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนผู้มีคุณ สมบัติครบถ้ วนมาดารงตาแหน่งแทน
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สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึง่ จะลาออกได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังจะต้ อง
รายงานการลาออกดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย
3.3 ในกรณี ที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดถูกถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ งก่อนหมดวาระการดารงตาแหน่งของตน บริ ษัทจะต้ องรายงานการถอดจากตาแหน่ ง
ดังกล่าวรวมทังมู
้ ลเหตุของการถอดถอนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ สมาชิกของคณะกรรมการผู้
ถูกถอดถอนอาจชี ้แจงมูลเหตุของการถอดถอนนันต่
้ อตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็ได้
4.

วาระการดารงตาแหน่ ง
4.1 วาระการดารงตาแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีกาหนด
สาม 3 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
4.2 สมาชิกของคณะกรรมการอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ เข้ าดารงตาแหน่งใหม่อีกได้ ตามที่คณะกรรมการ
ของบริ ษัทอาจเห็นสมควร

5.

คุณสมบัตขิ องสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
สมาชิ กของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนต้ องมีคุณ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์
ต่อไปนี ้

6.

(ก)

ในกรณี ที่ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ จะต้ องมีคุณ สมบัติ
ครบถ้ วนตามคานิยามของกรรมการอิสระที่กาหนดโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน

(ข)

ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตัดสิน ใจในการดาเนิ น กิ จการของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน1 ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท

(ค)

ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียน

(ง)

มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
6.1 พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร รองกรรมการผู้จัดการสานักงานประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทัง้ คัดเลื อกบุคคลและเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณ สมบัติ

1

“บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน” หมายความว่า บริษทั ย่อยตัง้ แต่สองบริษทั ขึน้ ไปทีม่ บี ริษทั ใหญ่เป็นบริษทั เดียวกัน ไม่ว่าบริษทั ย่อยนัน้ จะ
อยู่ในลาดับใดๆ
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เหมาะสม รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่เกษี ยณอายุงานเพื่อกลับเข้ ารับตาแหน่ง ดังกล่าวข้ างต้ น
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
6.2 พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การใหญ่
6.3 ให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาอนุ มัติ เรื่ อ ง
ดังต่อไปนี ้
(1) การสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร รองกรรมการผู้จัดการสานักงานประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร และ กรรมการผู้จดั การใหญ่ รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ของ
ผู้บริ หารดังกล่าว
(2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ของกรรมการ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
(3) วงเงินรวมสาหรับโบนัสประจาปี ของพนักงานและผู้บริ หารของบริ ษัท
(4) การปรั บเงินเดือนประจาปี ของประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ หาร รองกรรมการผู้จัดการสานักงาน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่
(5) การกาหนดเป้าหมาย และตัวชี ้วัดประจาปี ของพนักงานและผู้บริ หารของบริ ษัท
6.4 พิจารณาให้ ความเห็นชอบการทบทวนนโยบายแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession plan) และ
การติดตามการดาเนินการตามแผนสืบทอดตาแหน่งเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
6.5 การให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล
6.6 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้ อยปี ละหนึง่ (1) ครัง้
7.

องค์ ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้ องมีสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึง
จะเป็ นองค์ ประชุม ในกรณี ที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ ได้ ให้ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนที่ มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
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กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้
ถือคะแนนเสียงข้ างมาก ในกรณี ที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใด จะไม่มี
สิ ท ธิ ออกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ องนั น้ ถ้ าคะแนนเสี ย งเท่ ากัน ให้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

………………………………………
(นายประจักษ์ ตังคารวคุ
้
ณ)
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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