1. วัตถุประสงค์
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กาหนดขึน้ เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่
ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล เป็ นธรรม ตลอดจนสอดคล้องตามแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. องค์ประกอบและการแต่งตัง้
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระจานวนเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของกรรมการทัง้ คณะ และประธานกรรมการต้องเป็ นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. คุณสมบัติ
1. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องมีความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศให้กบั การปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
2. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องยึดถือปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. วาระการดารงตาแหน่ง
1. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องมีความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศให้กบั การปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
1. ครบกาหนดตามวาระ
2. พ้นจากการเป็ นกรรมการบริษัท
3. ลาออก
4. ตาย
5. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
2. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท
5. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการสรรหา
1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของกรรมการอิสระ
2. ดูแลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผูท้ รงคุณวุฒิท่มี ีความรูค้ วามสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู ้
ความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จากัดเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ ทักษะ
ทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ

3. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รบั ก าร
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุมตั ิแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
4. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สมควรไ ด้รบั
การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
5. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริษัท โดยมีกาหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
6. จัดให้มีแผนสืบทอดตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
7. พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านการบริหารทุนมนุษย์และการบริหารองค์กรให้มีความสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
6. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกาหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุมตั ิแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
2. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และ
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณาการกาหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนด
ค่าตอบแทน
7. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอื่น ๆ
1. สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาประจา และ/หรือว่าจ้างที่ ปรึกษาเฉพาะโครงการ เพื่ อให้คาแนะนาในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบได้ในกรณีท่ีพิจารณาว่าจาเป็ นและสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนสามารถพิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ตามความจาเป็ นและสมควร
2. ทบทวนและแก้ไ ขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้ส อดคล้องกับภาวการณ์ และน าเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัท
3. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ใดเกี่ยวกับการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8. การประชุม
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมตามความจาเป็ นและสมควรแก่หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎ
บัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ โดยกาหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี
2. ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และระเบียบ
วาระที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่นื และกาหนดวันประชุมให้เร็วขึน้ กว่านัน้ ได้

3. ในการประชุมแต่ละครัง้ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทั้งนี ้
ประธานกรรมการจะทาหน้าที่เป็ นประธานในการประชุ ม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
4. มติท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ในกรณีท่ีเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
5. ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนหรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายทาหน้าที่จดบันทึกการประชุม
9. การรายงาน
1. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. รายงานผลการดาเนินงานให้ผถู้ ือหุน้ ทราบในแบบแสดงข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานงานประจาปี (แบบ 56-2) ของบริษัท
โดยต้องระบุรายละเอียดต่อไปนีใ้ นรายงานดังกล่าว
1. รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. จานวนครัง้ การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคน
4. เนือ้ หาโดยสรุปของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5. ผลการดาเนินงานโดยสรุปของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทัง้ นี ้ ให้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนฉบับนี ้ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้นไป

