กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
บริษัท เจนเนอรั ล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee
Committees)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้ านเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้ กบั กรรมการ
บริษัท ให้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็ นธรรมกับผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร
คณะกรรมการบริษัท ได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้ าที่ดงั กล่าว
2. องค์ ประกอบ
2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน ได้ รับ การแต่ง ตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท และ
ประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริ หารอย่างน้ อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทังหมดจะต้
้
องเป็ นกรรมการอิสระ
2.2 กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.3 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน อาจได้ รับการแต่งตังกลั
้ บเข้ ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้ อีกตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้ นตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
2.5 คณะกรรมการบริ ษัท มี อานาจในการเพิ่ม เติม จ านวนกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทนเพื่ อ
ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การตามวัต ถุ ป ระสงค์ หรื อ เพื่ อ ทดแทน กรรมการสรรหาและ พิ จ ารณา
ค่าตอบแทนที่ พ้ น จากต าแหน่งตามข้ อ 1) หรื อ 2) หรื อ 3) ได้ โดยบุค คลที่ ได้ รับ การแต่งตัง้ เข้ าเป็ น
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทนกรรมการท่านเดิมจะอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระ
ที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ ตนแทนเท่านัน้
2.6 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนสามารถแต่งตัง้ เจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษัท 1 คน ทาหน้ าที่
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
3.1 ด้ านการสรรหา
1) กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้มีอานาจในการจัดการ เพื่อ
เสนอให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมตั ิ
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2) คัด เลื อ กและเสนอชื่ อ บุค คลที่ มี คุณ สมบัติ เหมาะสมและเป็ นไปตามระเบี ย บ และกฎหมายที่
เกี่ ยวข้ องกาหนดเพื่ อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้มี
อานาจในการจัดการ ให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ทังนี
้ ้ในการเสนอชื่อกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาถึง
ประสบการณ์อย่างน้ อยด้ านหนึ่งด้ านใดที่สาคัญสาหรับคณะกรรมการบริษัท เช่น การขาย การเงิน บริ หารธุรกิจ
การตลาด การบริ หารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ เป็ นต้ น ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะ
ช่วยให้ การดาเนินการของคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึน้ ความสามารถในการดาเนินการ
ตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้ เห็นถึงความมีประสบการณ์
ในการเป็ นผู้นา รวมทังความช
้
านาญในวิชาชีพในระดับสูง และความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติสว่ นบุคคลอื่น
ที่เหมาะสม
3) เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
4) ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งและความต่อเนื่องในการบริ หารที่เหมาะสม
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง เป็ นประจาทุกปี และรายงานให้ คณะกรรมการบริษัท รับทราบ
3.2 ด้ านค่ าตอบแทน
1) กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรื อวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงเสนอ
ค่าตอบแทนสาหรับตาแหน่ง กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนโปร่งใส และนาเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) กาหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และผู้มีอานาจในการจัดการเพื่อ
พิจารณาผลตอบแทนประจาปี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3) เปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้
จัด ท ารายงานการก าหนดค่ า ตอบแทน โดยอย่ า งน้ อยต้ อ งมี รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ เป้ าหมาย
การดาเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ในรายงาน
ประจาปี ของบริษัท
4) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3.3 อื่นๆ
1) ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังพิ
้ จารณาทบทวนและปรับปรุง
กฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทและรายงานผล
การดาเนิ นงานต่อที่ ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ททุกครัง้ ที่ มี การประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน รวมทังพิ
้ จารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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4. การประชุม
4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมเมื่อต้ องการสรรหากรรมการบริษัท หรื อ
ผู้บริหาร หรื อเมื่อมีเรื่ องการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
4.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะให้ เลขานุการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้ า 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูล อย่างเพียงพอก่อน
เข้ าร่ วมประชุม และมีการจดบันทึก การประชุม เป็ นลายลักษณ์ อักษร ซึ่งมีระบบการจัดเก็บอย่างดี
สืบค้ นง่ายและไม่ส ามารถแก้ ไขข้ อมูลโดยไม่ผ่านที่ ประชุม ได้ โดยพร้ อมให้ คณะกรรมการ หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้ และจัดทารายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม สนับสนุน ติดตามให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณากาหนดค่าตอบแทน
สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ รวมทังประสานงานกั
้
บผู้ที่เกี่ยวข้ องต่อไป
4.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมอย่าง
น้ อยกึ่งหนึง่ จึงถือว่าครบองค์ประชุม
4.4 กาหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4.5 การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะกระทาโดยถือตามเสียงข้ างมาก
กฏบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีนี ้ได้ รับอนุมตั โิ ดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้ นไป
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