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(1) วัตถุประสงค์
 รับผิดชอบโดย
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ควรให้ ก าหนดกฎบัต รคณะกรรมการสรรหา และก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้ าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบตั ิตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย เพื่อให้ คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นธรรม เหมาะสม และโปร่ งใส มีระบบบริ หารจัดการที่มี
ประสิทธิ ภาพ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้ างความมัน่ ใจและความ
น่าเชื่อถือต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย และเพิ่มมูลค่าและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท
กฎบัตร

(2) องค์ ประกอบ
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วย ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน มี สมาชิกอีกอย่างน้ อย 2 คน ซึ่งทังหมดมาจากการแต่
้
งตังของที
้
่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
(3) คุณสมบัติ
1. ประธานกรรมการบริ ษัท ไม่เป็ นประธานและสมาชิ ก ในคณะกรรมการสรรหา และ
กาหนดค่าตอบแทน
2. สมาชิกในคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน เป็ นกรรมการอิสระข้ างมาก
(4) วาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน แต่ละคนจะพ้ นจากตาแหน่ง เมื่อสิ ้นวาระการ
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทในแต่ละสมัยของตน ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อาจ
แต่งตังกรรมการสรรหา
้
และกาหนดค่าตอบแทน ที่สิ ้นสุดวาระนัน้ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
กลับเข้ าทาหน้ าที่กรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน อีกก็ได้
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(5) หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ด้ านการสรรหา
1. ให้ คาแนะนาเรื่ องจานวนกรรมการบริ ษัทที่เหมาะสมกับขนาด ประเภทของธุรกิจและ
องค์ ป ระกอบที่ เ หมาะสมกั บ องค์ ก ร รวมถึ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ สอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องประกอบด้ วยบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้ านที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจที่บริ ษัทดาเนินกิจการอยู่ และมี
ประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ
2. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อ
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
โดยพิจารณาคุณสมบัติที่มีเหมาะสมและหลากหลาย ทังด้
้ านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ
อายุ ประสบการณ์ เพศ เชื ้อชาติ ศาสนา ถิ่นกาเนิด ความเชี่ยวชาญ และความสามารถ
เฉพาะด้ านที่จาเป็ น ตลอดจนการมีส่วนร่ วมในการสร้ างคุณประโยชน์ เพื่อพิจารณา
แต่งตังเมื
้ ่อตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัท ว่างลง หรื อมีการแต่งตังกรรมการเพิ
้
่ม และ
เสนอต่อ ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น เพื่ อแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการบริ ษัท
3. พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่อแต่งตังเป็
้ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ รวมทัง้ แผน
สืบทอดแผนงาน ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านการกาหนดค่าตอบแทน
4. พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการกาหนดค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิ จ(President) หรื อ
ตาแหน่งเทียบเท่าในขณะนัน้ แล้ วนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ ขอ
อนุมัติ รวมทัง้ สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ห ลัก เกณฑ์ ส าหรั บ การก าหนดค่ า ตอบแทนที่
เหมาะสมอยูเ่ สมอ
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5. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี และโบนัสประจาปี ให้ แก่กรรมการ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ (President) หรื อ
ตาแหน่งเทียบเท่าในขณะนัน้ แล้ วนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิ
6. พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนประจาปี และโบนัสประจาปี
ให้ แก่พนักงาน แล้ วนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทตามทีเ่ ห็นเหมาะสมหรื อเมื่อได้ รับการร้ องขอ
8. พิ จ ารณาก าหนดเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จะท าการเสนอขายหลัก ทรั พ ย์
ที่ออกใหม่ เพื่อจูงใจให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ ให้ แก่กรรมการและพนักงาน แล้ วนาเสนอต่ อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิ
ด้ านทัว่ ไป
9. ว่ า จ้ างผู้ เชี่ ย วชาญภายนอก เพื่ อ มาเป็ นที่ ป รึ ก ษาและเข้ าร่ ว มในการประชุ ม
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ภายใต้ การอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
10. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
(6) การประชุม
1. ประธานคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ต้ องประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2
ครัง้ หรื ออาจเรี ยกประชุมในเวลาใดก็ได้ ตามทีเ่ ห็นสมควร ในการประชุมคณะกรรมการ
สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ของบริ ษัททุกครัง้ ประธานคณะกรรมการสรรหา และ
กาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม
2. การประชุม คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วม
ประชุมจานวนมากกว่ากึ่งหนึง่ จึงถือเป็ นองค์ประชุม
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กฎบัตร
3. มติของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ให้ ถือตามเสียงข้ างมาก
ของกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานกรรมการสรรหา และ
กาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้ชี ้ขาด

-ลายมือชื่อ(นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี)
ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
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