ชื่อเอกสาร :
วันที่มีผลบังคับใช้:

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
8 กุมภาพันธ์ 2565

องค์ประกอบ
1. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทและ
อย่างน้ อยร้อยละ 50 ของกรรมการทัง้ ชุ ด จะต้องเป็ นกรรมการอิสระ ตามคุณสมบัติท่สี านักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) กาหนด
2. ประธานกรรมการสรรและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็ นกรรมการอิสระหรือกรรมการทีม่ ใิ ช่ผบู้ ริหารเท่านัน้
3. คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้ก าหนดบทบาทหน้ าที่แ ละความรับ ผิด ชอบ รวมถึง วาระการด ารงต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี โดยทีก่ รรมการทีค่ รบ
กาหนดตามวาระสามารถได้รบั เลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งได้
2. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีป่ ระสงค์จะลาออกในระหว่างการดารงตาแหน่งจะต้อง
ส่งหนังสือลาออกล่วงหน้าถึงประธานกรรมการบริษทั โดยทีบ่ ุคคลผูซ้ ง่ึ จะได้รบั การพิจารณาคัดเลือกให้เข้ามา
ทดแทนตาแหน่งทีว่ ่างอยู่ จะต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั เท่านัน้
3. ในกรณีทส่ี มาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านครบกาหนดตามวาระ โดยทีไ่ ม่ได้เป็ น
เพราะการขาดคุณสมบัตหิ รือมีขอ้ ต้องห้ามตามกฎหมายกาหนด ให้สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนดังกล่าวยังคงดารงอยู่ในตาแหน่งจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ กรรมการชุดใหม่
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2. กาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการ
3. สรรหาผูท้ จ่ี ะดารงตาแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมตั ิ
4. พิจารณาและอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง 2 ลาดับลงมานับจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง จานวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและทีม่ ใิ ช่ตวั
เงินของประธานกรรมการบริษทั กรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
6. พิจารณาและอนุมตั โิ ครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง 2 ลาดับลงมานับจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
7. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง 2 ลาดับลงมานับจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
8. พิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ก่อนนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั นอกจากนี้ ยังรวมถึงการพิจารณาอนุมตั ผิ ลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูง 2 ลาดับ
ลงมานับจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ตามข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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9. นาเสนอผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
10. กาหนดแผนการสืบทอดตาแหน่งสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูงคนสาคัญ โดยหมายรวมถึงบุคคลในตาแหน่งสาคัญทีอ่ าจ
มิใช่ผบู้ ริหารด้วย จากนัน้ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
11. รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปี ละ
1 ครัง้ และนาเสนอผลการปฏิบตั งิ านดังกล่าวต่อผูถ้ อื หุน้ ผ่านรายงานประจาปี
12. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
13. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี และ
เตรียมพร้อมสาหรับการตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
14. ดาเนินการใดๆ ก็ตามทีเ่ กีย่ วข้องกับการสรรหาและการกาหนดค่าตอบแทนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั รวมถึงกิจการอื่นๆ ตามทีก่ ฎหมายและระเบียบปฏิบตั โิ ดยภาครัฐจะพึงกาหนด
การประชุม
1. นอกจากจะการกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องดาเนินการ
ตามขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ติ ามซึง่ กฎหมายกาหนด
2. ให้มกี ารจัดประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเรียกการ
ประชุมตามทีก่ รรมการท่านอื่นร้องขอให้มกี ารจัดประชุมขึน้
3. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาจะต้องถูกนาส่งให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุก
ท่าน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม หรือตามทีจ่ ะตกลงกันในภายหลัง
4. บริษทั ฯ มีหน้าทีท่ าให้ม ั ่นใจว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอและทันต่อ
เวลา เพื่อสนับสนุนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องมี
ความครบถ้วนและน่าเชื่อถือ ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจร้องขอข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเพิม่ เติมได้ และคณะกรรมการบริษทั รวมถึงกรรมการแต่ละท่าน จะต้องสามารถเข้าถึงฝ่ ายจัดการได้
อย่างอิสระ
5. กาหนดให้เลขานุการบริษทั หรือบุคคลอื่นทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องถูกจัดทาภายในระยะเวลาอันเหมาะสม
และจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดไว้อย่างเพียงพอ โดยครอบคลุมถึงเรื่องทีม่ กี ารพิจารณาและมติของทีป่ ระชุม
ประเด็นหรือข้อกังวลทีถ่ ูกนามาพิจารณา และความคิดเห็นของทีป่ ระชุม ร่างรายงานการประชุมและรายงานการ
ประชุมฉบับสมบูรณ์จะต้องถูกนาส่งให้กบั สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านเพื่อ
พิจารณาและเก็บรักษาไว้
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การกากับดูแลและการทบทวน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีการทบทวนข้อกาหนดและรายละเอียดของกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นประจาทุกปี หากมีการแก้ไข จะต้องนาเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
อานาจหน้ าที่
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั ให้ดาเนินการตามหน้าที่
และความรับผิดชอบตามซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัต รฉบับนี้ โดยสามารถสอบถามและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้จาก
พนั ก งานบริษัท ทุ ก คน ทัง้ นี้ พนั ก งานมีห น้ าที่ต้อ งให้ก ารสนั บ สนุ น สิ่ง ที่ค ณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนร้องขอ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้สามารถแต่งตัง้ ที่
ปรึกษาอิสระภายนอกเพื่อเข้ามาช่วยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานได้ โดยบริษัทฯ เป็ นผู้รบั ผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจะต้องเป็ นผูก้ าหนดหลักเกณฑ์ คัดเลือก แต่งตัง้ และ
กาหนดเงือ่ นไขในการว่าจ้างทีป่ รึกษาอิสระภายนอกดังกล่าว

(นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิรกิ ุล)
ประธานคณะกรรมการบริษทั
บริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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