บริ ษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
(Nomination and Compensation Committee Charter) พ.ศ. 2564 เพื่ อ ก ำหนดองค์ ป ระกอบและหน้ำ ที่ ค วำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนตลอดจนแนวทำงกำรปฏิบตั ิ งำนที่คณะกรรมกำร
บริ ษทั ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริ ษทั จึ งกำหนดกฎบัตร
ดังนี้
ข้ อ 1. กฎบัตรนี้เรี ยกว่ำ “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน พ.ศ. 2564”
ข้ อ 2. ให้ใช้กฎบัตรนี้ต้ งั แต่วนั ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั อนุมตั ิเป็ นต้นไป
ข้ อ 3. องค์ ประกอบและหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบไปด้วย กรรมกำรจำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน
และต้องมี กรรมกำรอิ สระอย่ำงน้อยกึ่ งหนึ่ ง โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทนต้องเป็ น
กรรมกำรอิสระ
ข้ อ 4. วาระการดารงตาแหน่ งและการพ้ นจากตาแหน่ ง
4.1 กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละไม่เกิน 3 ปี นับจำก
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
4.2 เมื่ อกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทนพ้นวำระหรื อมี เหตุ ใดที่ กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ ำตอบแทนไม่สำมำรถอยู่ได้จนครบวำระ คณะกรรมกำรบริ ษทั จะต้องแต่ งตั้งกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทนคนใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่ำงช้ำภำยในสำมเดื อนนับแต่วนั ที่จำนวนกรรมกำรไม่ครบถ้วน
และให้ผทู ้ ี่ได้รับกำรแต่งตั้งมีวำระกำรดำรงตำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ง
4.3 กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนซึ่ งพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำมำ
ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร
4.4 กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน นอกจำกพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน ยังพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
 ตำย
 ลำออก
 ขำดคุณสมบัติ
หรื อกรรมกำรที่ประสงค์จะลำออกก่อนครบวำระ ให้ยื่นหนังสื อลำออกถึงประธำนกรรมกำร
บริ ษทั กำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลำออกไปถึงบริ ษทั
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ข้ อ 5. หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำที่ เสนอแนะควำมเห็นเกี่ ยวกับกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนต่ำงๆ ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
เพื่อให้กำรปฏิ บตั ิงำนตำมหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ให้คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนดำเนินกำร ดังนี้
5.1 ด้ำนกำรสรรหำ
1. พิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย
2. พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร
และผูบ้ ริ หำรระดับสู งตั้งแต่ผอู ้ ำนวยกำรฝ่ ำยขึ้ นไป ให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี
3. พิ จ ำรณำสรรหำกรรมกำรที่ มี คุ ณ สมบัติ ต ำมหลัก เกณฑ์ แ ละกระบวนกำรในกำรสรรหำ
กรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรชุ ดย่อย และผูบ้ ริ หำรระดับสู งตั้งแต่ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยขึ้ นไป เพื่อ
น ำเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท แล้ว แต่ ก รณี โดยค ำนึ ง ถึ ง
องค์ประกอบของคณะกรรมกำร ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจ
4. กำหนดแผนพัฒนำกรรมกำรให้มีควำมรู ้ ทักษะในกำรปฏิ บตั ิ หน้ำที่ กรรมกำร อย่ำงต่อเนื่ อง
และจัดให้มีกำรปฐมนิ เทศกรรมกำรใหม่ ให้รับทรำบข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับกำรดำเนิ นธุ ร กิ จ
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
5. พิจำรณำแผนกำรสื บทอดตำแหน่งของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
5.2 ด้ำนกำรกำหนดค่ำตอบแทน
1. ก ำหนดหลัก เกณฑ์แ ละทบทวนโครงสร้ ำ งค่ ำ ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษ ัท และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย นำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นชอบ เพื่อขออนุมตั ิจำกที่ประชุ มผูถ้ ือ
หุน้
2. พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผล และกำหนดค่ำตอบแทนของผูบ้ ริ หำรระดับสู งตั้งแต่
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยขึ้นไป เพื่อนำเสนอขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
3. พิจำรณำโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของพนักงำนและเสนอกรอบกำรปรั บเงิ นเดื อนและโบนัส
ประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิ
4. พิจำรณำเงื่ อนไขกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่ตำมควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบใน
กรณี ที่บริ ษทั มีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรื อพนักงำน ทั้งนี้ ต้องไม่มี
กรรมกำรหรื อพนักงำนที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่ำร้อยละห้ำ (5)
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5.3 ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตนเองของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนปี ละ 1 ครั้ง
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
5.4 จัดทำรำยงำนกำรปฏิบตั ิงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจำทุกปี
5.5 พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนปี ละ 1 ครั้ง หรื อตำม
ควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม
5.6 ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยและที่กฎหมำยกำหนด หรื อตำมควำม
จำเป็ นและเหมำะสม
ข้ อ 6 การประชุม
6.1 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจัดให้มีกำรประชุ มอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครั้ง หรื อ
ตำมที่เห็นสมควร
6.2 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่ วมประชุ ม
ในแต่ละครั้งเกินกว่ำกึ่งหนึ่ง จึงถือว่ำครบองค์ประชุม
6.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะกระทำโดยถือตำมเสี ยงข้ำง
มำกของกรรมกำรที่มำประชุมครบองค์ประชุม โดยกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสี ยงดออกเสี ยงในวำระนั้น
6.4 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีอำนำจเชิ ญฝ่ ำยจัดกำรหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อผู ้
ที่เห็นสมควรเข้ำร่ วมประชุมเพื่อชี้แจง หรื อขอให้ส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้
ข้ อ 7 การรายงาน
7.1 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
7.2 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในรอบปี ที่ผำ่ นมำ
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้
ข้ อ 8 อื่นๆ
8.1 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบ โดยได้รับมติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
8.2 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนสำมำรถขอรับคำปรึ กษำจำกผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระ
หรื ออำจจ้ำงที่ ปรึ กษำเมื่อเห็ นว่ำมีควำมจำเป็ น เพื่อให้กำรปฏิ บตั ิ หน้ำที่ ของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
8.3 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนสำมำรถเข้ำรับกำรอบรมสัมมนำ เพื่อเสริ มสร้ำง
ควำมรู ้ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องต่อกำรดำเนิ นงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้ ด้วยค่ำใช้จ่ำย
ของบริ ษทั
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ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 17 กันยำยน 2564 เป็ นต้นไป

ประกำศ ณ วันที่ 17 กันยำยน 2564

( รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริ ญ )
ประธำนกรรมกำรและ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน (ฉบับแก้ไข ลว. 17 กันยำยน 2564)

หน้ำ 4

