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กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) เห็นควรให้ กาหนดกฎบัตร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้ าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบตั ิตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายเพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นธรรม
เหมาะสม และโปร่ งใส เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้ างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีสว่ น
ได้ เสีย
2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
2.1 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้ วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้ อย 3 คน และอย่าง
น้ อย 1 คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการ
อิสระ ในกรณีที่มกี รรมการที่เป็ นผู้บริ หารก็ควรเป็ นส่วนน้ อยของจานวนกรรมการทังคณะ
้
ทังนี
้ ้
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หารดังกล่าวไม่ควรร่วมพิจารณาเรื่ องค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การ
2.2 คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทน โดยให้ มวี าระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่ มีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ และเมื่อ
ครบวาระดารงตาแหน่งอาจได้ รับการพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใหม่ได้ ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริ ษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม
2.3 กรณีที่ตาแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ตามข้ อ 2.2 ได้ แก่ การพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการบริษัทฯ การลาออก หรื อการถูกถอดถอน ให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
แต่งตังบุ
้ คคลทีม่ ีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนเป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อให้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ ใน
กฎบัตรนี ้ โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะอยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยูข่ องกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึง่ ตนเข้ ามาแทน
3. ขอบเขตหน้ าที่
3.1 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
ทังนี
้ ้
เพื่อให้ รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสม โดยดาเนินการ ดังนี ้
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้ อยูใ่ นปัจจุบนั
2. พิจารณาข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษัทฯ
3. กาหนดหลักเกณฑ์ให้ มีความเหมาะสมเพื่อให้ เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้ มีความเป็ น
ธรรมและเป็ นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้ งานของบริ ษัทฯ ประสบผลสาเร็ จ
4. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจานวนเงินและสัดส่วน
การจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้ มีความเหมาะสม
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3.2
3.3
3.4

5. พิจารณาให้ การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกาหนดหรื อ
ข้ อแนะนาที่เกี่ยวข้ อง
ประเมินผลกรรมการผู้จดั การและนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย

4. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยตรง ตามหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริ ษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ต่อ
บุคคลภายนอก
5. การประชุม
5.1 ควรมีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อผู้บริ หาร หรื อพนักงานของ
บริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ที่เห็นสมควรเข้ าร่วมประชุมให้ ความเห็น หรื อส่งเอกสาร ข้ อมูลตามที่เห็น
ว่าเกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ น
5.2 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกครัง้ องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็ นจานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ทังหมดที
้
่มีอยูใ่ นตาแหน่งขณะนัน้ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
5.3 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทีม่ ีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พจิ ารณาเรื่องใด มิให้ ออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่ องนัน้ ๆ
5.4 ในการออกเสียง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนลงมติโดยมีสทิ ธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้
คะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนมีสทิ ธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็ นการชี ้ขาด
6. การรายงาน
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ รับทราบ และ
จัดทารายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
และลงนามโดย
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จะทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจาปี ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
กฎบัตรนี ้ได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนครัง้ ล่าสุด
ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2563 เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
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