บริษัท เชี ยงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ออกข้อกาหนดเพื่อการดารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 มกราคม 2541 กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยแนวปฏิบตั ิระบุวา่
คณะกรรมการบริ ษทั ควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็ นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา และพิจารณากาหนดค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งและอนุมตั ิค่าตอบแทน
1. การแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูเ้ สนอและแต่งตั้ง โดยคัดเลือกบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
2.1
ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่
2.2
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ
2.3
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั ไม่ควรเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. จานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 5 คน
4. วาระการดารงตาแหน่ง
วาระละ 3 ปี โดยให้สอดคล้องกับการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ควรประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถกาหนดจานวนครั้งของการ
ประชุมได้ตามความเหมาะสมที่จะทาให้ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามกฏบัตรที่วางไว้
6. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.1
การสรรหา
6.1.1 กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งสรรหาให้เป็ นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้
6.1.2 พิจารณาความเหมาะสมของความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม ในคณะ
กรรมการว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติลกั ษณะใดบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั มี
องค์ประกอบตามที่คาดหวัง
6.1.3 พิจารณาความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่า กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนหรื อคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็ นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่า จาเป็ นต้องสรรหากรรมการ
อิสระใหม่หรื อไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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6.1.4

พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ หากเป็ นกรรมการเดิม ควรอาศัยผลประเมินจากการประเมินตนเองของ
กรรมการ ประกอบการพิจารณาในการเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระ ส่วนบุคคลที่จะ
ถูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการใหม่ ควรพิจารณาจากจานวนบริ ษทั ที่บุคคลนั้นดารงตาแหน่งอยูก่ ่อนที่จะเป็ น
กรรมการบริ ษทั
6.2
สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา
6.2.1 กาหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
พิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดารงตาแหน่งต่อ เปิ ดรับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุน้ การใช้บริ ษทั ภายนอก
ให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ หรื อการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อ
บุคคลที่เหมาะสม เป็ นต้น
6.2.2 ดาเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา
และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้
6.2.3 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฏหมายและข้อกาหนดของหน่วยงาน
ที่มีอานาจควบคุม
6.2.4 ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อจะได้มนั่ ใจว่าบุคคล
ดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั หากได้รับการแต่งตั้งจากผูถ้ ือหุน้
6.2.5 เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
6.2.6 คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูง
โดยเฉพาะกรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารก็ได้
6.3
การกาหนดค่าตอบแทน
6.3.1 จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบาย ในการกาหนดค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
6.3.2 กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทั้งที่เป็ นตัวเงิน และมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ น
รายบุคคล โดยการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ผลงาน และความจูงใจให้สามารถดาเนินงานได้สาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมายทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยเปรี ยบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมเดียวกัน หรื อบริ ษทั ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน หรื อรายงาน
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หรื อเท่ากับค่าตอบแทนในปี ที่
ผ่านมา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
6.3.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน้าที่ให้คาชี้แจง ตอบคาถาม เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ
บริ ษทั ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
6.3.4 รายงานนโยบาย หลักการ / เหตุผล ของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ ริ หาร ตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของบริ ษทั ฯ
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6.3.5

ปฏิบตั ิการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย โดยฝ่ าย
บริ หาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงาน หรื อนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมฯ ครั้งที่
2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 และมีมติทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562

(นายประยูร พลพิพฒั นพงศ์)
ประธานกรรมการ
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