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เพื่ อให้สอดคล้องกับนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษั ท ที่ เกี่ ยวกับ การสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับ
กรรมการ ให้ดาํ เนินการอย่างมีความโปร่งใสและเป็ นธรรมแก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานใน
ระยะยาวและสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งรับ ผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
ุ วุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ
1.1 คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
โดยอาจพิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทํา
ข้อมูลดังกล่าว หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยพิจารณาจากบุคคลทีม่ ีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู ้
ความเชีย่ วชาญหลากหลายทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาํ เนินธุรกิจของบริษัท มีทศั นคติทดี่ ีต่อองค์กร มีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์
กว้างไกล รวมทัง้ สามารถอุทศิ เวลาและความพยายามในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเพียงพอ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องสรรหาและเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะดาํ รงตาํ แหน่งกรรมการ โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ
อันเนือ่ งมาจากความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ เชือ้ ชาติ หรือ สัญชาติ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิใน
สาขาต่างๆ เพือ่ ผสมผสานความหลากหลายทางด้านอายุ การศึกษา
นอกจากนีบ้ ริษัทได้กาํ หนดคุณสมบัตดิ า้ นทักษะทีจ่ าํ เป็ นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ไว้ดงั นี ้
1. ความรูด้ า้ นธุรกิจหลักทัง้ 4 ของบริษัท
2. ด้านกลยุทธ์ การตลาด และการแข่งขัน
3. ด้านบัญชี การเงิน
4. ด้านเทคโนโลยี และ IT
5. ด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
6. ด้านบริหารความเสีย่ ง
7. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
8. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสูค่ วามยั่งยืน
1.2 การมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกาํ หนดทีเ่ กี่ยวข้อง กับข้อบังคับบริษัทฯ กฎบัตร รวมถึงนโยบายและหลักการ
กาํ กับดูแลกิจการทีด่ ีของบริษัท นอกจากนัน้ การคัดเลือกกรรมการอิสระ ต้องพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
1.3 การมีสว่ นได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการทีม่ ตี อ่ บริษัท
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1.4 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตาม
คุณ สมบัติท่ีบริษัทฯ กําหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญ ชวนในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
www.harn.co.th ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี พร้อมทัง้ ประกาศข่าวในเวปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อและประวัติบคุ คลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กาํ หนดสัดส่วนของการถือหุน้ ขัน้ ตํ่าสําหรับผูถ้ ือหุน้
ที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ
1.5 ต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ใน
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
1.6 ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีกรรมการครบวาระเป็ นประจําทุกปี
1.7 นําเสนอรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ หากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเข้าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึ่ง จะต้องพิจารณาถึงเรื่องดังต่อไปนี ้
• การอุทิศเวลาของกรรมการ
• ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ท่ผี ่านมา
• การให้ขอ้ เสนอแนะ ความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
• การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคน

1.8 ดูแ ลให้การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็ น ไปตามวิธีการที่ ระบุไว้ในข้อ บังคับ ของบริษั ท ฯ เสนอต่อที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ต่อไป
1.9 สามารถแต่งตัง้ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้ นีจ้ ะต้องพิจารณาถึงความเป็ นอิสระ หรือไม่
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจําปี
2. การพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ
(Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณากลั่นกรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ชดั เจน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกปี ประจําปี โดย
ต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการ ข้อ 30
2.3 พิจารณาบนหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2.4 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ต้องมีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายของบริษัท เปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั ิ
อยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการทีใ่ กล้เคียงกัน และเพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ ีคณ
ุ ภาพตามทีต่ อ้ งการ พร้อม
กันนี ้ ยังพิจารณาถึงหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีไ่ ด้รบั เพิ่มขึน้ สาํ หรับกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ตาํ แหน่งในคณะกรรมการชุด
ย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหาร เป็ นต้น
2.5 ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานของบริษัทฯ
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2.6 ค่าตอบแทนกรรมการต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดํารงคุณ สมบัติของกรรมการอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
3. หลักการจ่ายค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนอาจกําหนดเป็ นจํานวนที่แน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ดังนี ้
3.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ตําแหน่ง
1. ค่าตอบแทนประจํากรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการชุดย่อย
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาห์ละ 3 วัน)
2. เบีย้ ประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
3. โบนัส

ค่าตอบแทน
30,000 บาท /เดือน
25,000 บาท /เดือน
20,000 บาท /เดือน
120,000 บาท /เดือน
15,000 บาท /ครัง้
10,000 บาท /ครัง้
ไม่มี

3.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อ่นื - ไม่มี 3.3 ค่าตอบแทนต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรือ่ งคณะกรรมการ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี ้
• หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
• มีความเหมาะสมเมือ่ เทียบเคียงกับบริษัทมหาชนอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลประกอบการและดาํ เนินธุรกิจใกล้เคียงกัน
• มีความเป็ นธรรมและโปร่งใส เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามทีต่ อ้ งการ
• มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

3.4 กรรมการที่มีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็ นพนักงานของบริษัทซึง่ ได้รบั เงินเดือนประจํา
3.5 กรรมการบริษัทที่ดาํ รงตําแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนตามตําแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูง ที่สดุ
เพียงตําแหน่งเดียว
3.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูเ้ สนอค่าตอบแทนกรรมการประจาํ ปี ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นชอบ เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาํ ปี อนุมตั ิ รวมถึงสรุปผลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของปี ทีผ่ ่านมา
ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินวงเงินทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ปี ทผี่ า่ นมา เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบถึงจาํ นวนเงิน
ทีไ่ ด้จ่ายไปจริง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี ้
• ผลการดําเนินงานของบริษัทปี ท่ผี ่านมา
• กําหนดเวลาที่เหมาะสมในการจ่าย
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• รายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจําปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงดํารงตําแหน่งอยู่

กรณี ท่ีกรรมการคนใดเพิ่งเข้าดํารงตําแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจําปี อาจจะจ่ายตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาของการดํารงตําแหน่งของกรรมการคนนัน้

4. การส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้กรรมการบริษัทปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะจัดอบรมแก่กรรมการใหม่ และสนันสนุนการเข้าอบรม
สัมมนาในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
จัดการปฐมนิเทศแก่กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่ โดยมีเนือ้ หาประกอบด้วย ลักษณะและข้อมูลธุรกิจ แนวทางการดาํ เนินงาน
กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง การกาํ กับดูแลกิการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องกรรมการ
พร้อมกับจัดทาํ เป็ นคูม่ อื และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง และส่งมอบให้แก่กรรมการ เพือ่ ใช้เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าที่
การอบรมกรรมการ
สนันสนุนให้กรรมการได้รบั การศึกษาและอบรม เพือ่ เพิ่มพูนความรู แ้ ละทักษะทีเ่ กี่ยวข้องอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ทีเ่ ป็ นการอบรม
ทีจ่ ดั ขึน้ ภายในบริษัท และหลักสูตรการอบรมสัมมนาภายนอก อาทิเช่น หลักสูตรต่างๆ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย เป็ นต้น

