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 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่เกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาคาตอบแทนใหกับ
กรรมการ ใหดําเนินการอยางมีความโปรงใสและเปนธรรมแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  ตลอดจนเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานในระยะยาวและสอดคลองกับทิศทางและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  รับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑและนโยบายใน
การสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ  ดังตอไปนี้ 
1)   หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษัท 

1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ 
ดวยการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ ศักยภาพ โดยอาจพิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหนวยงานอ่ืนๆ ที่มีการจัดทําขอมูลดังกลาว หรือชองทางอ่ืนๆ ที่บริษัทฯ 
เห็นสมควร  โดยใหความสําคัญตอผูมีทักษะ ประสบการณที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  เพื่อ
เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล โดยจัดทํา Board Skill Matrix  ซึ่งจะชวยใหการสรรหากรรมการมีความ
สอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจ 

 นอกจากนั้นการคัดเลือกกรรมการอิสระ ตองพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ 
ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของดวย 

1.2 เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กําหนด  เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท  โดยจะประกาศเชิญ
ชวนในเว็ปไซตของบริษัทฯ www.harn.co.th ต้ังแตวันที่  1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป  พรอมทั้ง
ประกาศขาวในเวปไซตของตลาดหลักทรัพยฯ  เพื่อใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเขามายังบริษัทฯ  ซึ่ง
บริษัทฯ ไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนข้ันตํ่าสําหรับผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการลวงหนา โดยตองถือหุน
รวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

1.3 ตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อ
ประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑและวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบรษัิท 
กอนที่จะมีกรรมการครบวาระเปนประจําทุกป 

1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ หากคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง จะตองพิจารณาถึงเรื่องดังตอไปนี ้

ผูจัดทํา/แกไข ผูทบทวน/อนมัุติ 

วรินกาญจน ธีระอัมรานนท - ลงนาม - วิรัฐ สุขชัย - ลงนาม - 
วันที่ลงนาม 12 กันยายน 2562 วันที่ลงนาม 12 กันยายน 2562 
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• การอุทิศเวลาของกรรมการ 

• ผลการปฏิบัติหนาที่ในปที่ผานมา 

• การใหขอเสนอแนะ ความคิดเห็นที่เปนประโยชน 
• การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของกรรมการแตละคน 

1.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนดูแลใหการเลือกและแตงต้ังกรรมการเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวใน
ขอบังคับของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงต้ังตอไป 

1.7 สามารถแตงต้ังที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  ทั้งนี้จะตองพิจารณาถึงความเปน
อิสระ หรือไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยเปดเผยขอมูลไวในรายงานประจําป 

2. การพิจารณาโครงสรางคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

2.1 คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาที่ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแตละคณะ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับจากกรรมการแตละคน 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะพิจารณากลั่นกรองนโยบายและหลักเกณฑการจาย
คาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนทุกป  ประจําป โดยตองสอดคลองกับขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 วาดวยเรื่องคณะกรรมการ ขอ 30  

2.3 พิจารณาบนหลักเกณฑของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งอยูในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบไดกับ
ระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกลเคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มี
คุณภาพตามที่ตองการ พรอมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับเพิ่มข้ึน สําหรับกรรมการที่ไดรับ
มอบหมายใหรับตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร เปนตน 

2.4 การจายคาตอบแทนกรรมการ ตองมีความเหมาะสมกับความสามารถในการจายของบริษัท 

2.5 คาตอบแทนกรรมการ ตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการในอันที่จะไดรับ
คาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานของบริษัทฯ 

2.6 คาตอบแทนกรรมการตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

3. หลักการจายคาตอบแทน  
 คาตอบแทนอาจกําหนดเปนจํานวนที่แนนอน หรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรอืจะใหมีผล
ตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ดังนี้ 
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3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 ตําแหนง คาตอบแทน 

1. คาตอบแทนประจํากรรมการบริษัท / กรรมการชุดยอย 

 - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท /เดือน 

 - ประธานกรรมการชุดยอย 25,000 บาท /เดือน 

 - กรรมการบริษัท / กรรมการชุดยอย 20,000 บาท /เดือน 

 - กรรมการบรษัิท (ทํางานสปัดาหละ 3 วัน) 120,000 บาท /เดือน 

2. เบี้ยประชุมกรรมการบรษัิท / กรรมการชุดยอย 

 - ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครั้ง 

 - กรรมการบริษัท / กรรมการชุดยอย 10,000 บาท /ครั้ง 

3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท ไมมี  

3.2 คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงินหรือสิทธิประโยชนอ่ืน  -  ไมมี  - 
3.3 กรรมการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซึ่งไดรับเงินเดือนประจํา 

3.4 กรรมการบริษัทที่ ดํารงตําแหนงอ่ืนๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามตําแหนงที่ มี
คาตอบแทนสูง ที่สุดเพียงตําแหนงเดียว 

3.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูสรุปผลการจายคาตอบแทนประจําป ทั้งนี้ตองไมเกินวงเงินที่
ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนปที่ผานมา และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเหน็ชอบ เพื่อรายงาน
ตอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบถึงจํานวนเงินที่ไดจายไปจริง โดยพิจารณา ปจจัยตางๆ ดังตอไปนี ้
• ผลการดําเนินงานของบริษัทปที่ผานมา 

• กําหนดเวลาที่เหมาะสมในการจาย 

• รายละเอียดและเง่ือนไขการจาย อาทิ การจายผลตอบแทนประจําป ใหจายใหกรรมการทุกคนที่ยังคงดํารง
ตําแหนงอยู กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเขาดํารงตําแหนงและยังไมครบป การจายผลตอบแทนประจําป อาจจะ
จายตามสัดสวนของ ระยะเวลาของการดํารงตําแหนงของกรรมการคนนั้น  

 


