หมวด 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร

ได้รบั การอนุ มัติ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง� ที� 2/2565 เมื�อวันที� 23 มีนาคม 2565
โดยให้มีผลใช้บังคับ ตัง� แต่วน
ั ที� 28 มีนาคม 2565 เป็ นต้นไป

หมวด 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
Ensure Effective CEO and People Management
4.1 คณะกรรมการจะดํา เนิ น การให้ม่ ัน ใจว่ า มี ก ารสรรหาและพัฒ นา ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร ให้มี ค วามรู ้ ทัก ษะ
ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จาํ เป็ นต่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
4.1.1

บริษั ท มี น โยบายที่ จ ะสรรหา ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร โดยคัด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิ จ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
จะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.1.2

คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกและแต่งตัง้ บุคคลเข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ
บริษัท บรรจุเข้าเป็ นผูบ้ ริหาร และพนักงานในระดับต่างๆ

4.1.3

เพื่ อ ให้ก ารดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งในระยะยาว คณะกรรมการกํา หนดให้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน รายงานเพื่อทราบเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ถึงแผนการพัฒ นาและสืบทอดงาน ซึ่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็ นแผนที่ต่อเนื่องถึงผูส้ ืบทอดงานในกรณี ที่ตนไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้

4.1.4

คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสําหรับพัฒนาผูบ้ ริหารโดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเป็ นประจําทุกปี ถึงสิ่ง
ที่ได้ทาํ ไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคูก่ นั ไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

4.1.5

นอกจากนี ้ คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผูบ้ ริหารเข้าไปเป็ นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุม่ บริษัท ในกรณีที่ผบู้ ริหาร
ของบริษัทจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้นการดํารง
ตําแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากําไร ทัง้ นี ้ การดํารงตําแหน่งต้องไม่ขดั กับบทบัญญัติของกฎหมาย
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ตาํ แหน่งงานในบริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
ภายนอก

4.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
4.2.1

ค่า ตอบแทนของประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร ควรเป็ นไปตามหลัก การและนโยบายที่ ค ณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกําหนด และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่
เป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบตั ิงาน หากได้รบั
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายเพิ่ มมากขึน้ อีก ทัง้ ต้องเป็ น อัต ราที่ แข่งขัน ได้กับ กลุ่มธุรกิ จ เดี ยวกัน เพื่อ ดูแ ลรักษาผูบ้ ริหารที่ มี
คุณภาพ ทัง้ นี ้ ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทและผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ด้วย
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4.2.2

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารทัง้ หมด เป็ นผูป้ ระเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นประจําทุกปี เพื่อนําไปใช้ในการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็ น
รูปธรรม ซึง่ รวมถึงผลปฏิบตั ิงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และ
การพัฒ นาผูบ้ ริหาร โดยคณะกรรมการบริษั ทเป็ นผูพ้ ิจารณาให้ค วามเห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธาน
กรรมการเป็ นผูแ้ จ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

4.2.3

กํากับ ดูแลให้มี ก ารกําหนดโครงสร้า งค่าตอบแทน การประเมิ นผลที่เหมาะสม ของบริษั ท โดยเปรีย บเที ย บกับ
ค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน และสรุปผลให้คณะกรรมการทราบ

4.3 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดําเนินงานของ
กิจการ
4.3.1

คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีผลต่ออํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการ
กิจการ โดยอาศัยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ 3 คน จากจํานวนกรรมการทัง้ สิน้ 9 คน ซึง่ เป็ น
จํานวนที่ ไม่ น ้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษั ท เป็ น การถ่ วงดุลอํานาจที่ ดี รวมถึ งส่งเสริม
วัฒนธรรมในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีนโยบายกํากับดูแลกิจการ และนโยบายอื่นๆ กํากับอย่างเคร่งครัด

4.3.2

คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 4.3.1 เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ของคณะกรรมการ เช่น การมีบคุ คลที่เหมาะสมมาสืบทอดตําแหน่ง

4.3.3

คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

4.4 คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจาํ นวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่
เหมาะสม
4.4.1

คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุก
ระดับ มี ค วามรู ้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสมและได้รบั การปฏิ บัติ อย่างเป็ น ธรรม เพื่ อ รัก ษาบุคลากรที่ มี
ความสามารถขององค์กรไว้

4.4.2

คณะกรรมการดูแลให้มีสวัสดิการที่เทียบเคียงได้กับบริษั ทอื่นในตลาดแรงงานที่มีขนาดใกล้เคียงกัน การจัดตัง้
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพหรือกลไกอื่น เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสําหรับรองรับการเกษี ยณ รวมทัง้
สนับสนุนให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน
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