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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
และไม่น้อ ยกว่ ากึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการต้อ งเป็ นกรรมการอิ สระ เพื่ อความโปร่งใสและเป็นอิ สระในการปฏิบัติ หน้า ที่
นอกจากนี้ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัท รวมทั้งการทาหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการทาหน้าที่อื่นในฐานะ
กรรมการสรรหา ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงคุณสมบัติตามนิยามที่บริษั ทกาหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่
กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่
มีคุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ เข้ ารั บ การแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งกรรมการและกรรมการผู้จั ด การใหญ่ ข องบริ ษั ท
ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท เพื่อทาหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนและดาเนินการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาหนดไว้ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท หรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกาหนด

2.

องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ
2.1

2.2

สำนักงำนใหญ่
Head Office
สำนักงำนโรงงำน
Site Office

:
:
:
:

องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง
1)

ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน และไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ งหนึ่ งต้ อ งเป็ น
กรรมการอิ ส ระ และก าหนดให้ ป ระธานกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

2)

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อทาหน้าที่กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่พ้นตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทได้อีก

คุณสมบัติ
1)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัต ย์ สุจริต
มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่

2)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

เลขที่ 88 ปำโซ่ ทำวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสี ลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ 10500 ประเทศไทย
88 PASO Tower, 18th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
55 หมู่ 5 สวนอุตสำหกรรม เอส เอส พี ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง 21120 ประเทศไทย
55 Moo 5, SSP Industrial Park, Nonglalog, Bankhai, Rayong 21120, Thailand

โทร. 02-634-2222 แฟ็ กซ์ 02-634-4114
Tel: 02-634-2222 Fax: 02-634-4114
โทร. 038-869-323 แฟ็ กซ์ 038-869-333
Tel: 038-869-323 Fax: 038-869-333

3.

วาระการดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดารงตาแหน่งตาม
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

4.

การพ้นจากตาแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ

5.

6.

4.1

พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระ

4.2

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

4.3

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตาแหน่ง

4.4

ตาย

4.5

ลาออก

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5.1

กาหนดหลั กเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษัท คณะอนุ กรรมการชุ ดต่ างๆ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

5.2

พิจารณาและสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
พิจารณาจากบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดารงตาแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

5.3

กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

5.4

กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในแต่ละปี

5.5

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใด ที่เห็นว่า
คณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท

5.6

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม
6.1

จานวนครั้งการประชุม
1)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัด
ให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการเห็นสมควร

2)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการ เป็น
กรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน หรือ ประธาน
กรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจาเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
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6.2

6.3

6.4

ผู้เข้าร่วมประชุม
1)

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
และให้ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็นประธานในที่ประชุม

2)

ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม

การลงคะแนนเสียง
1)

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ชี้ขาด

2)

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ

การรายงานการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
และรายงานการทาหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจาปี

7.

8.

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
7.1

ให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรายงานผลการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ผลการ
ประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ถัดไป

7.2

ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจาปีและ
แบบแสดงข้อมูลประจาปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดย
เปิดเผยรายละเอียดดังนี้
1)

จานวนครั้งในการประชุม

2)

จานวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

3)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และ
รายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุ ให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ
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9.

ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

- ลายมือชื่อ (นายยรรยง คุโรวาท)
ประธานกรรมการบริษัท
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