บมจ.

อ ุตสาหกรรมถังโลหะไทย

กฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนและสรรหา
เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ในด้านการพิจารณาค่าตอบแทน ด้านการสรรหากรรมการ
และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ให้มีความโปร่ งใสและมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และตามข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่ 17 กันยายน 2561 มีมติ อนุ มตั ิ กฎ
บัตรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ ทําหน้ าที่ ใ นการเสนอรู ป แบบและแนวทาง การจ่ ายผลตอบแทน สํ าหรั บ คณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
1.2 เพื่อทําหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู ง เมื่อครบวาระหรื อเมื่อมีตาํ แหน่งว่างลง
2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
2.1 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการบริ ษทั
2.2 มี คุณ สมบัติตามที่ กฎหมายกําหนด (พระราชบัญ ญัติมหาชนจํากัด พระราชบัญ ญัติห ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์) ได้แก่
- บรรลุนิติภาวะ
- ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึ งที่สุดให้จาํ คุ กในความผิดเกี่ ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทําโดย
ทุจริ ต
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริ ต
ต่อหน้าที่
2.3 เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
2.4 สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่าง เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
2.5 สามารถอุทิศเวลาให้บริ ษทั ที่ตนเป็ นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิ หน้าที่ตามความ
รับผิดชอบของตน
3. วาระการดํารงตําแหน่ ง และค่ าตอบแทน
3.1 กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
3.2 บุคคลที่เข้ามาแทนตําแหน่ งกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่ว่างลง จะอยูใ่ นตําแหน่ งได้เพียงเท่า
วาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่วา่ งลง
3.3 กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
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3.4 การพ้นตําแหน่ งของกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา นอกจากพ้นตําแหน่ งตามวาระแล้ว อาจพ้น
จากตําแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา ตามกฎบัตรข้อ 2
3.5 กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดย
คณะกรรมการบริ ษทั จะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูอ้ นุมตั ิ

4. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
4.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านกําหนดค่าตอบแทน
4.1.1 เสนอโครงสร้างและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุ ดย่อย
และผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ทั หรื อ ที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น พิ จารณาอนุ ม ัติ
แล้วแต่กรณี
4.1.2 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนประจําปี ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
4.1.3 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนประจําปี ให้แก่ผูบ้ ริ หารระดับสู ง เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
4.1.4 พิจารณาทบทวนอํานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการใน
การปรับปรุ งให้เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบี ยบหรื อคําสั่งของหน่ วยงานราชการ เช่ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ฯลฯ
4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านสรรหา
4.2.1 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
4.2.2 คัดเลื อกและเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่ อดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั กรรมการ
ชุ ดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู ง เมื่ อครบวาระหรื อมี ตาํ แหน่ งว่างลง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
4.2.3 ดู แ ลโครงสร้ างและองค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ เหมาะสมกับ องค์ก รและหน้ าที่
ความรับผิดชอบที่มีต่อผูถ้ ือหุ ้น
4.2.4 พิจารณาทบทวนอํานาจและหน้าที่ เกี่ ยวกับการสรรหาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในการปรับปรุ ง
เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบหรื อคําสั่งของหน่ วยงานราชการ เช่ น ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ
5. การประชุ ม
5.1 คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนและสรรหาจะต้อ งจัดให้ มี ก ารประชุ ม ตามที่ เห็ น สมควร หรื อ มี ก าร
ประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
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5.2 การประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมแต่ละครั้งไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา จึงจะครบองค์ประชุม
5.3 การลงมติของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะกระทําโดยถือตามเสี ยงข้างมาก

6. การรายงาน
6.1 คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนและสรรหารั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท และรายงานการ
ปฏิบตั ิงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 17 กันยายน 2561 เป็ นต้นไป
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เอกสารแนบท้าย
หลักเกณฑ์ ในการกําหนดค่ าตอบแทน
นโยบายการกําหนดค่ าตอบแทน
พิจารณาเสนอการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุ ดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้อยู่ในระดับที่
ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมที่จะรักษากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการ โดยคํานึ งถึง
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และเงินปันผลที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นองค์ประกอบ
หลักเกณฑ์ ในการกําหนดค่ าตอบแทน
1. อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของตําแหน่ง
2. เป็ นโครงสร้างค่าตอบแทนที่จูงใจให้มีการทํางานมุ่งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลตามหลัก Performance
3. คํานึ งถึงสภาพการแข่งขันเมื่อเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และคํานึ งถึงปั จจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อธุ รกิจ
หรื อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
หลักเกณฑ์ ในการสรรหา
นโยบายและหลักการพิจารณา
1. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อเสริ มสร้างให้
บริ ษทั มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
2. ทําให้ ไ ด้บุ ค คลที่ เป็ นอิ ส ระและมี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมมาดํารงตําแหน่ งกรรมการอย่างน้ อ ยสําหรั บส่ ว นที่ เป็ น
กรรมการอิสระ
3. ในกรณี การแต่ งตั้งกรรมการที่ ครบวาระเข้าดํารงตําแหน่ งซํ้า (reappointment) ควรมี กลไกในการประเมิ นการทํา
หน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระนั้นก่อนด้วย เพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (accountability) กรรมการ
และให้มนั่ ใจว่ากรรมการที่ดีเท่านั้นจึงจะได้รับการต่อวาระ
คุณสมบัติของกรรมการ
1. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด (พระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เช่น
- บรรลุนิติภาวะ
- ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทําโดยทุจริ ต
- ไม่ เคยถู กลงโทษไล่ ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การหรื อหน่ วยงานของรัฐ ฐานทุจริ ตต่ อ
หน้าที่
2. มีความรู ้ ความสารมารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิจ มีความตั้งใจและมีจริ ยธรรมในการ
ดําเนิ นธุรกิจ
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3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้บริ ษทั ที่ตนเป็ นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ของตน
กระบวนการสรรหากรรมการ
1. ในการสรรหารายชื่ อ กรรมการ คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนฯควรกําหนดกรอบการสรรหาที่ จ ะสร้ าง
ความมัน่ ใจได้ว่า ผูท้ ี่ ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่ สําคัญ
สองประการ คือ การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่ อสัตย์สุจริ ต (Duty of
Loyalty)
2. นอกเหนื อจากการสรรหารายชื่ อโดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนฯแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ควรเปิ ดโอกาส
ให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่ อผูท้ ี่สมควรเป็ นกรรมการให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนฯพิจารณา โดย
กําหนดระยะเวลาในการเสนอชื่ อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลัน่ กรองตามกระบวนการที่ คณะกรรมการ
บริ ษทั กําหนดก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
3. เพื่อความชัดเจน โปร่ งใส คณะกรรมการบริ ษทั ควรเปิ ดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการ
เสนอชื่ อกรรมการให้ ผูถ้ ื อหุ ้น ทราบ รวมทั้งจัดเตรี ยมแบบฟอร์ มในการเสนอชื่ อที่ ระบุ ถึงข้อมู ลที่ จาํ เป็ นในการ
พิจารณา เหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อนั้นด้วย
4. กลัน่ กรองและตรวจสอบรายชื่อผูท้ ี่จะถูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าไม่ได้เป็ นผูท้ ี่ถูกขึ้นบัญชี
ดําหรื อถอดถอนจากบัญชี รายชื่ อที่หน่ วยงานเหล่านี้ จดั ทําขึ้น รวมทั้งทําการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลที่ผ่านการ
กลัน่ กรองและสรรหาจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนฯ
5. ในการเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนฯควรเสนอรายชื่ อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาใน
จํานวนเกิ น กว่าจํานวนกรรมการที่ จะสรรหา เพื่ อให้ ค ณะกรรมการบริ ษทั มี โอกาสคัดเลื อ กกรรมการที่ มี ค วาม
เหมาะสมมากที่สุด เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาตามจํานวนที่ตอ้ งการแต่งตั้ง
6. คณะกรรมการบริ ษทั ควรจัดส่ งรายชื่ อและประวัติก รรมการที่ จะพิ จารณาแต่ งตั้งให้ ผูถ้ ื อหุ ้ น ล่ วงหน้าพร้ อ มกับ
หนังสื อเชิญประชุม
7. ในกรณี ที่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนฯมีการเสนอชื่อกรรมการที่พน้ วาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง ควรนําเสนอ
ผลงาน (Contribution) และประวัติ ก ารเข้าร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการและการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย
8. ในการนําเสนอรายชื่อกรรมการให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณา คณะกรรมการบริ ษทั ควรเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนน ทีละ
คน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็ นรายบุคคล และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนในที่ประชุม
9. จัดให้มีการปฐมนิ เทศให้กบั กรรมการใหม่อย่างเป็ นทางการก่อนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก

