กฎบัตรคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
บริษทั ช.การช่ าง จํากัด (มหาชน)
CH.KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED

บริ ษทั ช. การช่าง จํากัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหารและกําหนดค่ าตอบแทน
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เห็ น ควรให้ ก าํ หนดกฎบัต รคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน
เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิ บตั ิตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนสามารถปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ไ ด้อ ย่ า งเป็ นธรรม เหมาะสม
และโปร่ งใส เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2.

องค์ ประกอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อยสาม (3) คน และ
อย่างน้อยหนึ่ ง (1) คน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กาํ หนดให้กรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
3.

คุณสมบัติ

3.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ า ตอบแทน ต้อ งเป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและ
มี ประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นอย่างดี มี ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มี จริ ยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั อย่างเต็มที่
3.2 คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า ม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษ ทั มหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้ว ยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และกฎหมายอื่ น ใด
ที่เกี่ยวข้อง
4.

การแต่ งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ ง และพ้ นจากตําแหน่ ง

4.1 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยให้มีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
4.2

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ






ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
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4.3 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั
การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
4.4 ในกรณี ที่ตาํ แหน่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ว่างลงให้คณะกรรมการบริ ษทั
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็ นกรรมการบริ หารแทน
5.

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ

5.1 พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนําชื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
5.2 พิ จ ารณาคัด เลื อ กบุ ค คลที่ เหมาะสมที่ จ ะดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ และนํา เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
5.3 พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
5.4 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5.5 พิจารณาการปรั บอัตราเงินเดื อนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และนําเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
5.6 ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
6.

การประชุม
6.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญ
ฝ่ ายจัดการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ ยวข้อง หรื อผูท้ ี่ เห็นสมควรมาร่ วมประชุม ให้ความเห็ น
หรื อส่ งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจําเป็ น
6.2
วาระการประชุ ม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่ งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันทําการ
6.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนทั้งหมดที่มีอยูใ่ นตําแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
6.4 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องที่พิจารณาเรื่ องใด มิให้ออก
เสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ ยกเว้นกรณี การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งคณะ
6.5
ในการออกเสี ยง กรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนลงมติ โดยมี สิท ธิ ออกเสี ยง คนละ
1 เสี ยง และใช้คะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณี ที่การลงมติโดยมีเสี ยงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน มีสิทธิออกเสี ยงอีก 1 เสี ยง เพื่อเป็ นการชี้ขาด
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7.

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
และรายงานการทําหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผูถ้ ือหุ ้นในรายงานประจําปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
7.1
7.2
7.3

จํานวนครั้งในการประชุม
จํานวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาํ หนดไว้

8.

การประเมินผลของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนจะจัดให้มี ข้ ึ น ทุ ก ปี
โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจําปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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