กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่ าตอบแทนและธรรมาภิบาล
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) เป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้ รับ
การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่าการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บ ริ ห ารระดับ สูงเป็ นไปอย่างเป็ นธรรม
เหมาะสม และโปร่ งใส รวมทัง้ กํากับให้ บริ ษัทมีการดําเนินการด้ านต่างๆ ตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท ได้
สอดคล้ องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โครงสร้ างของคณะกรรมการสรรหาฯ
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการสรรหาฯ
้
และกําหนดประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
ประกอบด้ วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้ อยครึ่งหนึง่ ควรเป็ นกรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ควรเป็ นกรรมการอิสระ
ผู้จดั การฝ่ ายบุคคลเป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

อํานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบ
ด้ านการสรรหา
1. กํ า หนดวิธี ก ารสรรหาบุค คลเพื่ อ ดํ ารงตํ า แหน่ ง กรรมการ และประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร โดยพิ จ ารณาจาก
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ ของบริ ษัท มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของบริ ษัท สามารถอุทิศเวลาการทํางานให้ บริษัทได้
2. สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะมาดํารงตําแหน่งเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ผ้ ูประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้
ด้ านการกําหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาโครงสร้ าง จํานวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั
เงิน ที่ เหมาะสมให้ แก่ป ระธานกรรมการ กรรมการบริ ษั ท และประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร โดยทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั พิจารณาเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน กับบริ ษั ท และบริ ษั ทจดทะเบี ยนอื่นในตลาดหลักทรัพ ย์ ที่มีมูลค่าตลาด (Market
Capitalization) ใกล้ เคี ย งกับ บริ ษั ท และนํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และนําเสนอผลการประเมินตาม
เกณฑ์นนๆ
ั ้ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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3. พิ จ ารณาความเหมาะสมและเงื่ อ นไขต่างๆ เกี่ ย วกับ การเสนอขายหุ้น ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น หรื อ
หลัก ทรั พ ย์ อื่ น ที่ เป็ นค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการและพนัก งาน และให้ ค วามเห็ น ชอบกรณี มี ก ารจัด สรรให้
กรรมการหรื อ พนักงานรายใดเกิน กว่าร้ อยละ 5 ของหลักทรัพ ย์ ทัง้ หมดที่ จะจัดสรรในคราวนัน้ โดยต้ องไม่มี
กรรมการสรรหาฯ รายใดได้ รับการจัดสรรเกินกว่าร้ อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทงหมดที
ั้
่จะจัดสรรในคราวนัน้
4. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
ด้ านธรรมาภิบาล
1. สอบทานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ รวมทังนโยบายและแนวปฏิ
้
บตั ิในการดําเนินงานด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัทฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนวปฏิบตั ิ และ/หรื อนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษัท ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
4. กํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการนํานโยบายกํากับดูแลกิจการไปดําเนินการในเชิงปฏิบตั ิ
5. ติดตามงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ดําเนินการเรื่ องอื่นใด ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
การประชุม
1. ต้ องจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ ต่อปี
2. ต้ องมี ก รรมการสรรหาฯ มาประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการสรรหาฯ ทั ง้ หมดจึ ง จะครบเป็ น
องค์ประชุม
3. การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมากโดยกรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งมี 1 เสียง ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
4. กรรมการผู้ใดมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่ องนัน้ ยกเว้ นเป็ นการพิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการ
บริษัททังคณะ
้
การทบทวนและปรั บปรุ งกฎบัตร
ให้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาทบทวนกฎบัตรนี ้ตามความจําเป็ นและสมควร และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไข (ถ้ ามี)
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