กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นส่วนหนึ่งของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีหน้าที่
ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ สรรหา
คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท ตามกระบวนการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนทีไ่ ด้กาหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ซึง่ จะนาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผู้
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้มมี ติให้กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนขึน้ เพื่อให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ใช้เป็ นหลักและแนวทางในการปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
2. องค์ประกอบ
2.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนประกอบด้ว ยกรรมการไม่น้ อยกว่ า 3 คน
โดยกรรมการมากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดควรเป็ นกรรมการอิสระ
2.3 ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ควรเป็ นกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้ าทีอ่ ย่าง
แท้จริง
2.4 ควรเป็ นกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร (Non-executive Director) เพื่อป้ องกันปั ญหาความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ ถ้า จ าเป็ นต้อ งมีก รรมการที่เ ป็ นผู้บ ริหาร (Executive Director) อยู่ใ น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นส่วนน้อยของจานวนคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
2.5 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน สามารถแต่งตัง้ พนักงานของบริษัท ฯ จ านวน
1 คนทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. คุณสมบัติกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.1 ประธานกรรมการบริษทั ไม่ควรเป็ นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีความ
เป็ นอิสระอย่างแท้จริง
3.2 มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุ จ ริต มีจ ริย ธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิจ มีวิส ยั ทัศ น์
กว้า งไกล ติด ตามการเปลี่ย นแปลงเรื่องที่เ กี่ย วกับ การกาหนดค่า ตอบแทน และการสรรหา
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3.3
3.4
3.5
3.6

กรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง ในระดับสากล เพื่อนามาปรับปรุงนโยบายด้านการสรรหา และ
กาหนดค่าตอบแทนของบริษทั ฯ
มีวุฒภิ าวะและความมันคง
่ และกล้าแสดงความเห็นทีแ่ ตกต่างและเป็ นอิสระ
สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ให้การดาเนินงานของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนสาเร็จตามวัตถุประสงค์
มีความเป็ นอิสระและเป็ นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ท่สี มควรได้รบั การเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ทดแทนกรรมการบริษทั ทีค่ รบวาระ หรือกรณีอน่ื ๆ
ทัง้ นี้คุณสมบัตขิ องกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้อา้ งอิงตามกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษทั และระเบียบข้อบังคับของบริษทั

4. วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้นตาแหน่ ง
4.1 วาระการดารงตาแหน่ ง
4.1.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ า ตอบแทน มีว าระอยู่ใ นตาแหน่ ง ตามวาระการด ารง
ตาแหน่งกรรมการบริษทั
4.1.2 กรณีกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่นื ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตัง้ กรรมการทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนภายใน
3 เดือนนับตัง้ แต่วนั ที่ตาแหน่ งว่างลง เพื่อให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมี
จานวนครบตามทีก่ าหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะอยู่
ในตาแหน่ งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งตน
ดารงตาแหน่งแทน
4.2 การพ้นจากตาแหน่ ง
4.2.1 พ้นจากการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ตามวาระแล้วได้รบั เลือกตัง้ กลับมาเป็ นกรรมการ
บริษทั ใหม่ ให้กรรมการบริษทั ผูน้ นั ้ ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนัน้
ต่อไป จนครบวาระเดิมตามระยะเวลาการดารงตาแหน่งผูน้ นั ้ ยังเหลืออยู่
4.2.2 ลาออกจากการเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยจะต้องแจ้งความจานงในการ
ลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล ทัง้ นี้การลาออก
จะมีผลนับแต่วนั ทีห่ นังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั
4.2.3 เสียชีวติ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ า ตอบแทน แทนโดยอยู่ ใ นต าแหน่ ง เพี ย งเท่ า วาระที่ ย ัง เหลื อ อยู่ ข อง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึง่ ตนแทน
4.2.4 คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
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5. ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5.1 อานาจ
5.1.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน สามารถขอรับคาปรึกษาจากทีป่ รึกษา หรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระภายนอก ในกรณีจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
5.1.2 มีอ านาจเชิญ ฝ่ ายจัด การ หรือ พนั ก งานของบริษัท ฯ ที่เ กี่ย วข้อ งมาชี้แ จงให้ค วามเห็น
ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจาเป็ น
5.2 หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบ
ด้านการสรรหา
5.2.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ รวมทัง้ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการ
ชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง ตามความจาเป็ นและเหมาะสมของบริษทั ฯ
5.2.2 กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษทั กรรมการ
ชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุ มตั ติ ่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
5.2.3 พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมให้ดารงตาแหน่ ง กรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง ทีค่ รบวาระ และ/หรือ
มีตาแหน่ งว่างลง และ/หรือ แต่งตัง้ เพิม่ โดยมีการกาหนดวิธกี ารสรรหา อย่างมีหลักเกณฑ์
และโปร่งใส ตามระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
5.2.4 ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มคี ุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติทก่ี าหนดไว้ เพื่อให้
มันใจว่
่ า บุคคลดังกล่าวมีความยินดีท่จี ะมารับตาแหน่ งกรรมการของบริษัท หากได้รบั การ
แต่งตัง้ จากผูถ้ อื หุน้
5.2.5 เสนอรายชื่อบุ คคลที่คดั เลือกต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษทั แทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ ง
5.2.6 จัด ทาและทบทวนแผนการสืบ ทอดต าแหน่ งและความต่อเนื่ องในการบริหารที่เ หมาะสม
สาหรับตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณารับทราบ
5.2.7 ดาเนินการอื่น ใดทีเ่ กี่ยวกับ การสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
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ด้านการกาหนดค่าตอบแทน
5.2.8 จัด ทาหลักเกณฑ์แ ละนโยบายในการกาหนดค่า ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการชุดย่อย เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุ มตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ แล้วแต่กรณี
5.2.9 กาหนดค่าตอบแทนทีจ่ าเป็ นและเหมาะสมทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการ
บริษทั เป็ นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษทั ฯ ในธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงกัน และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
จากกรรมการ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
ขออนุมตั ิ
5.2.10 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าทีใ่ ห้คาชีแ้ จง ตอบคาถามเกีย่ วกับค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษทั ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
5.2.11 พิจารณาและอนุมตั เิ กณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริห ารสายงานต่า งๆ ตามที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณารับทราบ
5.2.12 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
และรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
5.2.13 กาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสาย
งานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พจิ ารณาไว้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
อนุมตั คิ า่ ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานต่างๆ
5.2.14 พิจารณาและอนุ มตั ิหลักเกณฑ์การขึน้ ค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงิน
รางวัลประจาปี ของพนักงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณารับทราบ
5.2.15 พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีทม่ี กี ารเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้
กรรมการและพนักงานโดยยึดหลักให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ และสร้างแรงจูงใจให้
กรรมการและพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาวและ
สามารถรักษาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้อย่างแท้จริง
5.2.16 ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
6.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และมีอานาจในการ
เรียกประชุมเพิม่ ได้ตามความจาเป็ น
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6.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
จึงจะครบองค์ประชุม
6.3 ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เลือกกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
6.4 การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออก
เสียงเพิม่ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาดทัง้ นี้ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทีม่ สี ่วนได้เสีย
ใดๆ ในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในเรื่อง
นัน้ ๆ
6.5 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้จดั ส่งล่วงหน้าก่อน
การประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี น่ื หรือกาหนดวันประชุม
ให้เ ร็ว กว่ า นัน้ ได้ โดยให้เ ลขานุ การคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน เป็ น ผู้บ ัน ทึก
รายงานการประชุม
6.6 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ทเ่ี กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
ข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทราบได้ และทาง
ฝ่ ายบริห าร และหน่ ว ยงานต่า งๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูล และเอกสารที่เ กี่ย วข้อง ต่ อ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย

7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
7.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผลการประชุ ม หรื อ รายงานอื่ น ใดที่ เ ห็ น ว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ควรทราบ ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ถัดไป
7.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในรายงานประจาปี
และแบบแสดงข้อมูลประจาปี ถึงการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
8.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา
เพือ่ การปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกาหนดบรรทัดฐานทีจ่ ะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบตั งิ านอย่างมี
หลักเกณฑ์
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8.2 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนควรประเมินทัง้ คณะ
และรายบุคคล รวมทัง้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงาน
ประจาปี และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ

บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน)
(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ
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