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เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทฯ มีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่
จําเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย ตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ ของบริษัทใน หมวด 4 การสรรหาและพัฒนา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการบริหารบุคลากร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบาย
ในการสรรหา การพัฒนา ค่าตอบแทน และการประเมินผลงานที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี ้
1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
• มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับธุรกิจ
• มีประสบการณ์ในธุรกิจ Trading และการบริหารจัดการองค์กร
• มีประสบการณ์ในการเป็ นผูน้ าํ ขององค์กร มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ สูง
• การมีสว่ นได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่มีตอ่ บริษัทฯ
• การดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารในบริษัทอื่น ยกเว้นตําแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากําไร และต้องไม่ขดั

กับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
2. การพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ใน
ด้า นการเงิ น สั งคม และสิ่ ง แวดล้อ ม โดยผ่ า นวงจรความยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ Smart Business Smart People Smart
Environment โดยมี ตัวชี ้วัด ต่ างๆ อาทิ กําไรสุท ธิ การเติ บ โตของยอดขาย ส่ วนแบ่ งการตลาด การขยายตลาดไปยังต่ างประเทศ
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ ต่อรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ ความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนาระบบการทํางานและ
กระบวนการจัดการธุรกิจสู่ความเป็ นเลิศอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว ฯลฯ เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืนภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีโปร่งใส และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
รวมถึงกลยุทธ์ของบริษัท และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กบั ผูถ้ ือหุน้
นอกจากนี ้ การบริหารค่าตอบแทนยังมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ ยวข้อง เกิดความมั่นใจว่า
บริษัทสามารถที่จะดึงดูด และรักษาพนักงานที่ดี มีฝีมือ ให้มาทํางาน และอยู่สร้างผลงานให้กบั บริษัทอย่างต่อเนื่อง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รบั ผลประโยชน์ทั้งที่เป็ นตัวเงินและผลประโยชน์/สวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
เช่นเดียวกันกับพนักงาน
2.1 เงินเดือน
ค่าตอบแทนที่ได้รบั เป็ นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามตําแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะความชํานาญเฉพาะตัว
บุคคล ซึ่งจ่ายเป็ นเงินสดเข้าบัญชีทกุ เดือน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีการทบทวนเป็ นประจําทุกปี จากการ
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน ตามการประเมินผลตามดัชนีวดั ผลการปฏิบตั ิงานข้างต้น และอัตราการขึน้ เงินเดือนในตลาดแรงงาน
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2.2 โบนัสตามผลงาน
เป็ นรางวัลตอบแทนที่แปรผันตามความสําเร็จของผลงานในระยะสัน้ เมื่อเทียบกับแผนงานประจําปี ที่ได้กาํ หนดไว้
เงินโบนัสตามผลงานนีจ้ ะพิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน ตามการประเมินผลตามดัชนีวดั ผลการปฏิบตั ิงานข้างต้น ซึ่งเป็ นผลรวมจาก
ตัววัดผลที่หลากหลาย และมีการถ่วงนํา้ หนักตามความสําคัญของแต่ละปั จจัย โดยเป็ นการตัดสินผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมของบริษัท
และผลการปฏิบตั ิงานเฉพาะตําแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ
เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย และเป็ นการช่วยเหลือในกรณี เจ็บป่ วย หรือประสบปั ญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือ
เสียชีวิต รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ ที่แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ได้จดั สรรผลตอบแทนอื่นๆ ในรูปแบบทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ดังนี ้
• เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
• เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
• โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP)
• ค่ารถประจําตําแหน่ง
• แผนประกันชีวติ และสุขภาพ
• การรักษาพยาบาล
• การตรวจสุขภาพประจําปี
• สวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในตลาดแรงงาน และตามที่กฎหมายกําหนด
3. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิ านประจําปี
พิจารณาจากประเภทดัชนีวดั ผลการปฏิบตั ิงาน 2 ประเภท และเปลี่ยนแปลงนํา้ หนักคะแนน KPI แต่ละตัวที่ใช้ประเมินผลให้
เหมาะสม โดยมีสดั ส่วนการวัดผล ดังนี ้
•

KPI = Key Performance Indicator (นํา้ หนัก 70%)
เป็ นการประเมินโดยวัดจากคะแนนการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่สอดคล้องกับค่าตอบแทนตามข้อ 2.

•

API = Appraisal Indicator (นํา้ หนัก 30%)
เป็ นการประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร)

ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อให้มีผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนในรอบเดือนมีนาคม
ปี เดียวกัน

