ข้อกําหนดเกี่ยวกับขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน) มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นกรรมการชุดย่อยของบริษั ท เพื่อทําหน้าที่ในการสรรหาบุค คลที่
เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ รวมทัง้ พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ ทัง้ นีเ้ พื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้กาํ หนดกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี ้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการที่ดตี อ้ งมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
1.1 ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแล
กิจการที่ดี ควรเป็ นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่
1.2 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ถ้าจําเป็ นต้องมีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร (Executive Director) อยู่ในคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนก็ควรเป็ นส่วนน้อยของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี ้ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารดังกล่าวไม่ควรร่วม
พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1.3 ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเป็ นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้การทํา
หน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเป็ นอิสระอย่างแท้จริง
2. คุณสมบัติของกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1
2.2
2.3
2.4

ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
มีความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษทั ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ
มีวฒ
ุ ิภาวะ และความมั่นคง กล้าแสดงความเห็นที่แตกต่าง และมีความเป็ นอิสระ
สามารถอุทิศเวลาในการทําหน้าที่

3. ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการที่ดี มีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี ้
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ด้านการสรรหา
3.1 กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับลักษณะและการดําเนินธุรกิจขององค์กร โดยการ
กําหนดคุณสมบัติ และความรูค้ วามชํานาญแต่ละด้านที่ตอ้ งการให้มี
3.2 สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจ
พิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดาํ รงตําแหน่งต่อ หรือเปิ ดรับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุน้ หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา
หรือพิจารณาจากบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็ นต้น
3.3 พิจารณารายชื่อบุค คลที่ได้รบั การเสนอชื่อมาและคัด เลือกบุคคลที่มีคุณ สมบัติ สอดคล้องกับ เกณฑ์คุณ สมบัติ ท่ี
กําหนดไว้
3.4 ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนัน้ มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.5 ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติท่ีกาํ หนดไว้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบุคคลดังกล่าวมี
ความยินดีท่จี ะมารับตําแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รบั การแต่งตัง้ จากผูถ้ ือหุน้
3.6 เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุช่ือในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
แต่งตัง้
3.7 พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
3.8 พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ีใช้อยู่ในปั จจุบนั เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกําหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่
คาดหวัง ให้มีความเป็ นธรรม และเป็ นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสําเร็จ
3.9 ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจํา ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน และค่า
เบีย้ ประชุม โดยคํานึงถึงแนวปฏิบัติท่ีอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และ
ความรับผิดชอบ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การที่
บริษัทต้องการ
3.10 พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
3.11 กําหนดค่าตอบแทนประจําปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้
พิจารณาไว้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนําเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
3.12 พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน
โดยยึดหลักให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพได้อย่างแท้จริง
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ด้านการกํากับดูแลทีด่ ี
3.13 พิจารณา และทบทวนนโยบายต่าง ๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017)
3.14 รวบรวมข้อมูลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการแต่งตัง้ ใหม่เมื่อ
หมดวาระของการเป็ นกรรมการแก่คณะกรรมการ
4. วาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดํารงตําแหน่งวาระไม่เกิน 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของปี ท่ีได้รบั การแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี ถดั ไป และคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การเสนอชื่อและแต่งตัง้ เข้า
ดํารงตําแหน่งใหม่อีกได้
5. การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการที่ดี กําหนดจํานวนครัง้ ของการประชุมได้ตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายได้ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 2 ครัง้
6. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ตอ้ งรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นประจํา โดยอาจรายงานเรือ่ งที่สาํ คัญและมติท่ีประชุมให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกครัง้ ที่
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปี ท่ีผ่านมาใน
รายงานประจําปี ของบริษัท ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
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