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1. คานิยาม
“บริษัท” หมายความว่า บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริ ษัท ”

หมายความว่า คณะกรรมการ บริ ษัท เอ็นอี พี อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ

อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
“กรรมการบริ ษัท” หมายความว่า กรรมการ บริ ษัท เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
“กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน” หมายความว่า กรรมการบริ ษัทที่ ทาหน้ าที่สรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดั การ
“การสรรหา” หมายความว่า สรรหาและกลั่น กรองบุค คลที่ มี ค วามรู้ ทัก ษะ ประสบการณ์ และ
คุณ ลักษณะที่ จ าเป็ นต่อการขับเคลื่ อนองค์ก รไปสู่เ ป้าหมาย มาดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัทและกรรมการ
ผู้จดั การ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
“การกาหนดค่าตอบแทน” คือ การพิจ ารณาหลักเกณฑ์ ในการจ่าย และรู ปแบบค่าตอบแทนของ
กรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าบริ ษัทมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนอย่าง
โปร่งใสและเป็ นธรรม
2. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรให้ กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อ
รวบรวมองค์ประกอบ หน้ าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเพื่อให้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นธรรม เหมาะสม และโปร่ งใส
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้ างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
3. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 คน และ
อย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี ้ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้ องเป็ นบุคคลที่ มี
ความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
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ว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศในการสรรหาและพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
4. การแต่ งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ ง และ การพ้ นจากตาแหน่ ง
4.1 การแต่งตัง้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทให้ ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
4.2 วาระการดารงตาแหน่ง
4.2.1 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการ
บริษัท
4.2.2 ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระกรรมการบริ ษัทและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้ คณะกรรมการ
บริ ษั ท แต่ ง ตัง้ กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า งในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแทน
ดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ที่ตนแทน
4.3 การพ้ นจากตาแหน่ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ


ตาย



ลาออก



พ้ นจากการเป็ นกรรมการบริษัท



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง



ครบกาหนดตามวาระ
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5. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
5.1 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา รวมทังคั
้ ดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและสมควรได้ รับ
การเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้
5.2 พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทาหน้ าที่เป็ นกรรมการเฉพาะเรื่ อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของ
กรรมการเฉพาะเรื่ อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ยกเว้ นคณะกรรมการสรรหาซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้
5.3 พิจ ารณาคัด เลื อ กบุค คลที่ เ หมาะสมที่ จ ะดารงต าแหน่ง กรรมการผู้จัด การ และน าเสนอต่อที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
5.4 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5.5 พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การปรับ อัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการ
นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5.6 ประเมิ น ผลการปฏิ บัติง านของคณะกรรมการสรรหาและจัด ให้ มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานต่อ
คณะกรรมการบริษัท
5.7 ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
6. การประชุม
6.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ ตามความจาเป็ น
และความเหมาะสม โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ที่
เห็นสมควรเข้ าร่วมประชุม ให้ ความเห็น หรื อส่งเอกสารข้ อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ น
6.2 วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้ องจัดส่งให้ แก่คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนล่วงหน้ าก่อนการประชุมอย่างน้ อย 7 วันทาการ เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ
หรื อประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
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6.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทุกครัง้ องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนทังหมดที
้
่มีอยูใ่ นตาแหน่งขณะนัน้ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
6.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ไ ด้ ให้ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ ม าประชุม เลื อกกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
6.5 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาเรื่ องใด มิให้ ออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่ องนันๆ
้ ยกเว้ นกรณีการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริษัททังคณะ
้
6.6 ในการออกเสียง กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้
คะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง เพื่อเป็ นการชี ้ขาด
7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะต้ องรายงานผลการปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ คณะกรรมการบริษัท
8. การประเมินผล
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะจัดให้ มีขึน้ ทุกปี
โดยผลคะแนนและข้ อคิดเห็นของกรรมการจะนาไปใช้ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่า ตอบแทน อี กทัง้ เพื่ อให้ การทางานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมี
ประสิทธิผลมากขึ ้น
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
พลเอก
(อัครเดช ศศิประภา)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
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