บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)

กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ ำตอบแทน

ได้รับอนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป

บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการกากับดู แลกิ จการที่ดี (Good Corporate
Governance) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิตามหมวด 3/1 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่สนับสนุ นการปฏิ บตั ิ งานของ
คณะกรรมการบริ ษทั ในการกากับดูแลกิจการที่ดี
การสรรหา เพื่อสรรหาและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่ งใส
การกาหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์ในการจ่าย และรู ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ
บริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั มีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม

2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการบริ ษทั และ/หรื อบุ คคลอื่ นให้ดารงตาแหน่ งดังกล่ าว ทั้งนี้ ต้องมี ความรู ้ และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั

3. วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
3.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่
มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนชุ ดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนชุ ดเดิ มปฏิ บตั ิหน้าที่ต่อไป
จนกว่า คณะกรรมการบริ ษ ัท จะได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนชุ ด ใหม่ แ ทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนชุ ดเดิ มที่ หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทาภายใน 2
เดื อนนับแต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนชุ ดเดิ ม กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
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3.2 ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึ ง
คราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน แทนตาแหน่งที่วา่ งในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไป บุคคลซึ่ งเข้าเป็ น
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแทนดังกล่ าว จะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ เหลื ออยู่ของ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ตนแทน
3.3 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ครบกาหนดตามวาระ
(ข) ลาออก
(ค) ถึงแก่กรรม
(ง) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
3.4 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ ง ให้แจ้งต่อ
บริ ษทั ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. กำรประชุม
4.1 วาระการประชุม มีการกาหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุ มเป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องประชุมกันอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และอาจเรี ยก
ประชุมเพิ่มเติมตามความจาเป็ น
4.3 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ในการประชุ มคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนมาประชุ ม ไม่ น้อยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของจานวนกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุ ม ในกรณี ที่ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ไม่อยูใ่ นที่ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่มาประชุ ม
เลือกกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
4.4 การลงคะแนนเสี ยง มติที่ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้ถือเสี ยงข้าง
มากของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่ วมประชุม กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสี ยใน
เรื่ องที่ พิจารณา ไม่มีสิทธิ แสดงความเห็ นและออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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5. อำนำจดำเนินกำร
5.1 มีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่ วมประชุ ม หรื อ
ส่ งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น
5.2 ปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญ หรื อ ที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อ จ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญภายนอก
ในกรณี จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั

6. หน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
การสรรหา
6.1 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
6.2 ตรวจสอบประวัติ แ ละข้อ มู ล ต่ า งๆ ของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การคัด เลื อ ก โดยค านึ ง ถึ ง ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็ นไปตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดทาความเห็นหรื อข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
6.4 เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
6.5 ปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขกฎบัต รคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.6 ปฏิบตั ิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การกาหนดค่าตอบแทน
6.1 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละปี
6.2 พิจารณากาหนดวงเงิ นค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาจากผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั วงเงิ นค่าตอบแทนที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และจานวนเงิ นค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่
ผ่านมา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่ออนุมตั ิ
6.3 พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน อานาจหน้าที่
และปริ มาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้อนุมตั ิและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
6.4 พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการชุ ดย่อยต่างๆ (ที่มิได้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ) โดย
พิจารณาจากผลการปฏิ บตั ิงาน อานาจหน้าที่ และปริ มาณความรับผิดชอบ และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
6.5 ปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขกฎบัต รคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.6 ปฏิบตั ิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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กฎบัต รคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนฉบับ นี้ ได้รั บ อนุ ม ัติ โ ดยมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2560
เป็ นต้นไป

ลงชื่อ

บุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
(นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
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