กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่ าตอบแทนและธรรมาภิบาล
บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่
ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็นไปอย่างเป็น
ธรรม เหมาะสม และโปร่ งใส รวมทั้งกํากับให้บริ ษทั มีการดําเนิ นการด้านต่างๆ ตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษทั ได้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โครงสร้ างของคณะกรรมการสรรหาฯ
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ และกําหนดประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และอย่างน้อยครึ่ งหนึ่งควรเป็ นกรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ควรเป็ นกรรมการอิสระ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลเป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ด้านการสรรหา
1. กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริ ษทั มีความรู ้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของบริ ษทั สามารถอุทิศเวลาการทํางานให้บริ ษทั ได้
2. สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะมาดํารงตําแหน่ งเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ผูป้ ระชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาแต่งตั้ง
ด้านการกําหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาโครงสร้าง จํานวน รู ปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่
ตัวเงิน ที่เหมาะสมให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และพนักงานโดย
ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั พิจารณาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน
ของบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษทั และบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า
ตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริ ษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และนําเสนอผลการประเมิน
ตามเกณฑ์น้ นั ๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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3. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ ้น ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น หรื อ
หลักทรัพย์อื่น ที่เป็ นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและพนักงาน และให้ความเห็นชอบกรณี มีการจัดสรรให้
กรรมการหรื อพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่จะจัดสรรในคราวนั้น โดยต้องไม่มี
กรรมการสรรหาฯ รายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่จะจัดสรรในคราวนั้น
4. ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดในเรื่ อ งที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนตามที่ ได้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
ด้านธรรมาภิบาล
1. สอบทานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุ รกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการดําเนิ นงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. เสนอแนวปฏิบตั ิ และ/หรื อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. ให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
4. กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการนํานโยบายกํากับดูแลกิจการไปดําเนินการในเชิงปฏิบตั ิ
5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. ดําเนินการเรื่ องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุ ม
1. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้งต่อปี
2. ต้องมี กรรมการสรรหาฯ มาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดจึ งจะครบเป็ น
องค์ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากโดยกรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งมี 1 เสี ยง ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
4. กรรมการผูใ้ ดมี ส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องนั้น ยกเว้นเป็ นการพิจารณาค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ
การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้ตามความจําเป็ นและสมควร และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไข (ถ้ามี)

กฎบัตรนี้จดั ทําและมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 11 กันยายน 2557
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 3 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 4 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
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