บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบาย พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนของพนักงาน กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม ชัดเจนโปร่งใส โดยทบทวน
ความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท กาหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม
และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสาเร็จ ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุก
ประเภท
เช่น ค่าตอบแทนประจา ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม พิจารณา
เกณฑ์การประเมินผลงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาปรับผลตอบแทนประจาปี
โดยจะต้องคานึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้ความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่าของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
2. องค์ประกอบและวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
2.1 บริ ษั ทมีค ณะกรรมการก าหนดค่ าตอบแทนคณะหนึ่ง ประกอบด้ ว ยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ให้
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2.2 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการในคณะแต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 คน
2.3 กรรมการคนใดจะออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท
2.4 นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว (วาระละ 2 ปี) กรรมการอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด
- ศาลมีคาสั่งให้ออก
2.5 ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน
3. คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
3.1 จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้ ง ที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) หรื อ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
3.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
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3.3 สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
3.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบของตน
4. ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4.1 ก าหนดนโยบาย หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารในการสรรหากรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4.2 กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นที่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงโดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณา และส่งนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องได้เมื่อทวงถาม
4.3 กาหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจาปีโดยจะต้องคานึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้ความสาคัญกับ
การเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
4.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
5. การประชุม
5.1 การประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้กาหนดวันและเวลาไว้ล่ วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้
กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง
5.2 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประธานกรรมการอาจเรียก
ประชุมวาระพิเศษเพิ่มได้ตามความจาเป็น
5.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ให้ประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียก
ประชุม โดยจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็ น รี บ ด่วน เพื่อรั กษาสิ ทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ
กาหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวใดเป็ นการประชุม
ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การจั ด ส่ ง เอกสารประกอบการประชุ ม สามารถด าเนิ น การโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อนี้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บ
สาเนาหนั งสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลั กฐานด้ว ย โดยอาจจัด เก็บใน
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
5.4 องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้ า ที่ ไ ด้ ถ้ า มี ร องประธานกรรมการ ให้ ร องประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้า ไม่ มี ร องประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุม
5.5 มติทั้งปวงของที่ประชุมกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมกรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
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5.6 การประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง สานักงานใหญ่ของบริษัท
หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
5.7 บริษัทจะดาเนินการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และจัดเก็บ
รวบรวมเอกสารที่ รั บ รองแล้ ว เพื่ อ ใช้ ใ นการอ้ า งอิ ง และสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุ ม
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนทุกครั้ง บริษัทจะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา
6. ค่าตอบแทน
บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
7. การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ
ครั้ง
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