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 เพื่อให้สอดคลอ้งกับนโยบายกาํกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่เก่ียวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนใหก้ับ

กรรมการ ใหด้าํเนินการอย่างมีความโปรง่ใสและเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทกุกลุ่ม  ตลอดจนเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานใน

ระยะยาวและสอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจและการพฒันาอย่างยั่งยืนของบรษัิทฯ  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งรบัผิดชอบในการกาํหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรรมการบรษัิทใหค้วามเห็นชอบ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) หลักเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการบริษัท  

1.1 คดัเลือกบคุคลที่เหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ ดว้ยการเสนอรายช่ือบคุคลที่มีคณุวฒิุ ประสบการณ ์ศกัยภาพ 

โดยอาจพิจารณาจากทาํเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจดัทาํ

ขอ้มลูดงักล่าว หรือช่องทางอื่นๆ ที่บรษัิทฯ เห็นสมควร โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ความรู ้

ความเช่ียวชาญหลากหลายที่สอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท มีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศัน์

กวา้งไกล รวมทัง้สามารถอทุศิเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ย่างเพียงพอ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาฯ จะตอ้งสรรหาและเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมที่จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั

อนัเน่ืองมาจากความแตกต่างทางดา้นเพศ อาย ุเชือ้ชาติ หรือ สญัชาติ คณะกรรมการบรษัิทตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒิุ

ในสาขาตา่งๆ เพื่อผสมผสานความหลากหลายทางดา้นอาย ุการศกึษา 

นอกจากนีบ้รษัิทไดก้าํหนดคณุสมบติัดา้นทกัษะที่จาํเป็นตอ่การสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ไวด้งันี ้

1. ความรูด้า้นธุรกิจหลกัทัง้ 4 ของบรษัิท 

2. ดา้นกลยทุธ ์การตลาด และการแข่งขนั 

3. ดา้นบญัชี การเงิน 

4. ดา้นเทคโนโลยี และ IT 

5. ดา้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

6. ดา้นบรหิารความเส่ียง 

7. ดา้นบรหิารทรพัยากรบคุคล 

8. ดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาสูค่วามยั่งยืน 

1.2 การมีคุณสมบติัสอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที่เก่ียวขอ้ง กบัขอ้บงัคบับริษัทฯ กฎบตัร รวมถึงนโยบายและหลกัการ

กาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบรษัิท  นอกจากนัน้การคดัเลือกกรรมการอิสระ ตอ้งพิจารณาคณุสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของ

กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมถึงประกาศ 

ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบียบที่เก่ียวขอ้งดว้ย 

1.3 การมีสว่นไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ของกรรมการที่มีตอ่บรษัิท 
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1.4 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอรายช่ือบคุคลที่มีคณุสมบติั ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตาม

คุณสมบัติที่บริษัทฯ กาํหนด เพื่อเขา้รบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

www.harn.co.th ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี พรอ้มทัง้ประกาศข่าวในเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์  

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือและประวติับคุคลเขา้มายงับรษัิทฯ  ซึ่งบรษัิทฯ ไดก้าํหนดสดัสว่นของการถือหุน้ขัน้ตํ่าสาํหรบัผูถื้อหุน้

ที่มีสิทธิเสนอช่ือกรรมการลว่งหนา้ โดยตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทฯ 

1.5 ตอ้งมีประวติัการศกึษา และประสบการณก์ารประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนใ์น

การตดัสินใจของคณะกรรมการบรษัิท 

1.6 ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบรษัิท ก่อนที่จะมีกรรมการครบวาระเป็นประจาํทกุปี 

1.7 นาํเสนอรายช่ือเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือให้

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเสนอช่ือกรรมการรายเดิมเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีก

วาระหนึ่ง จะตอ้งพิจารณาถึงเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

• การอทุิศเวลาของกรรมการ 

• ผลการปฏิบติัหนา้ที่ในปีที่ผ่านมา 

• การใหข้อ้เสนอแนะ ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน ์

• การเขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆ ของกรรมการแตล่ะคน 

1.8 ดูแลให้การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไวใ้นขอ้บังคับของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ตอ่ไป 

1.9 สามารถแต่งตัง้ที่ปรกึษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ทัง้นีจ้ะตอ้งพิจารณาถึงความเป็นอิสระ หรอืไม่

มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยเปิดเผยขอ้มลูไวใ้นรายงานประจาํปี 

2. การพจิารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

2.1 คา่ตอบแทนกรรมการจะสอดคลอ้งกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ประสบการณ ์ภาระหนา้ที่ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ 

(Accountability and Responsibility) ของกรรมการแตล่ะคณะ รวมถึงประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัจากกรรมการแตล่ะคน 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะพิจารณากลั่นกรองนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ

ที่ชดัเจน และนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอขออนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ทกุปี ประจาํปี โดยตอ้ง

สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับรษัิท หมวดที่ 4 วา่ดว้ยเรื่องคณะกรรมการ ขอ้ 30  

2.3 พิจารณาบนหลกัเกณฑข์องความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้ 

2.4 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งมีความเหมาะสมกบัความสามารถในการจ่ายของบรษัิท เปรยีบเทียบไดก้บัระดบัที่ปฏิบติั

อยู่ในอตุสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกลเ้คียงกนั และเพียงพอที่จะจงูใจและรกัษากรรมการที่มีคณุภาพตามที่ตอ้งการ พรอ้มกนันี ้

ยงัพิจารณาถึงหนา้ที่รบัผิดชอบที่ไดร้บัเพิ่มขึน้ สาํหรบักรรมการที่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัตาํแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อย เช่น 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการบรหิาร เป็นตน้ 

2.5 ค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัที่จะไดร้บัค่าตอบแทน

และผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังานของบรษัิทฯ 
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2.6 ค่าตอบแทนกรรมการตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับการดาํรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

3. หลักการจ่ายค่าตอบแทน  

 คา่ตอบแทนอาจกาํหนดเป็นจาํนวนที่แน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหมี้ผลตลอดไป

จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ดงันี ้

3.1 คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

 ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน 

1. คา่ตอบแทนประจาํกรรมการบรษัิท / กรรมการชดุย่อย 

 - ประธานกรรมการบรษัิท 30,000 บาท /เดือน 

 - ประธานกรรมการชดุย่อย 25,000 บาท /เดือน 

 - กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน 

 - กรรมการบรษัิท (ทาํงานสปัดาหล์ะ 2 วนั) 80,000 บาท /เดือน 

2. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท / คณะกรรมการตรวจสอบ 

 - ประธานกรรมการ 20,000 บาท /ครัง้ 

 - กรรมการ 15,000 บาท /ครัง้ 

3. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง / คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

 - ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครัง้ 

 - กรรมการ 10,000 บาท /ครัง้ 
   

4. โบนสั ไม่มี 
   

3.2 คา่ตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงินหรอืสิทธิประโยชนอ์ื่น  - ไม่มี - 

3.3 คา่ตอบแทนตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับรษัิท หมวดที่ 4 วา่ดว้ยเรื่องคณะกรรมการ รวมถึงปัจจยัตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

• หนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการแตล่ะท่าน 

• มีความเหมาะสมเม่ือเทียบเคียงกบับรษัิทมหาชนอื่นๆ ที่มีผลประกอบการและดาํเนินธุรกิจใกลเ้คียงกนั 

• มีความเป็นธรรมและโปรง่ใส เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการรกัษากรรมการที่มีคณุภาพตามที่ตอ้งการ 

• มีความเหมาะสมกบัความสามารถในการจ่ายคา่ตอบแทนของบรษัิท 

3.4 กรรมการที่มีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการ ตอ้งไม่เป็นพนกังานของบรษัิทซึง่ไดร้บัเงินเดือนประจาํ 

3.5 กรรมการบรษัิทที่ดาํรงตาํแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชดุย่อย จะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนตามตาํแหน่งที่มีค่าตอบแทนสงูที่สดุ 

เพียงตาํแหน่งเดียว 

3.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี ต่อคณะกรรมการบรษัิทพิจารณา

เห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีอนุมติั  รวมถึงสรุปผลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของปีที่ผ่านมา 

ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินวงเงินที่ไดร้บัการอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ปีที่ผ่านมา เพื่อใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบถึงจาํนวนเงิน

ที่ไดจ้่ายไปจรงิ โดยพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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• ผลการดาํเนินงานของบรษัิทปีที่ผ่านมา 

• กาํหนดเวลาที่เหมาะสมในการจ่าย 

• รายละเอียดและเง่ือนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจาํปี ใหจ้่ายใหก้รรมการทุกคนที่ยังคงดาํรงตาํแหน่งอยู่ 

กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเขา้ดาํรงตาํแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจาํปี อาจจะจ่ายตามสัดส่วนของ 

ระยะเวลาของการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการคนนัน้  

4. การส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

 เพื่อใหก้รรมการบรษัิทปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บรษัิทฯ จะจดัอบรมแก่กรรมการใหม่ และสนนัสนนุการเขา้อบรม

สมัมนาในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งอย่างตอ่เน่ือง 

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 จดัการปฐมนิเทศแก่กรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ โดยมีเนือ้หาประกอบดว้ย ลกัษณะและขอ้มลูธุรกิจ แนวทางการดาํเนินงาน 

กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง การกาํกับดูแลกิการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงขอ้มลูที่เป็นประโยชนใ์นการปฏิบติัหนา้ที่ของกรรมการ 

พรอ้มกบัจดัทาํเป็นคูมื่อและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง และสง่มอบใหแ้ก่กรรมการ เพื่อใชเ้ป็นประโยชนใ์นการปฏิบติัหนา้ที่ 

 การอบรมกรรมการ 

 สนนัสนนุใหก้รรมการไดร้บัการศึกษาและอบรม เพื่อเพิ่มพนูความรูแ้ละทกัษะที่เก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง ทัง้ที่เป็นการอบรม

ที่จดัขึน้ภายในบริษัท และหลกัสตูรการอบรมสมัมนาภายนอก อาทิเช่น หลกัสตูรต่างๆ จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย เป็นตน้ 

 




