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นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ด้านการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั กรรมการชุ ดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มี
ความเป็ นธรรมกับ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ ก กลุ่ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
และวิธี ใ นการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน รวมถึ ง ปฏิ บ ัติ ง านอื่ น ๆ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย และนํา เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี

1. หลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กกรรมการใหม่ และกระบวนการแต่ ง ตั้ ง กรรมการบริ ษั ท

กรรมการชุ ดย่ อย และผู้บริหารระดับสู ง
1.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่ งใสและชัดเจน

เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาํ หนดไว้ ดังนี้
1.1.1 เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น รายย่อยเสนอชื่ อ บุ คคลที่ มี คุณสมบัติ เหมาะสม เพื่อรั บ การพิจ ารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการและการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
1.1.2 คุ ณ สมบัติ ต ามกฎหมายและข้อ กํา หนดที่ เ กี่ ย วข้อ ง ได้ แ ก่ พ.ร.บ. บริ ษัท มหาชนจํา กัด ,
พระราชบัญญัติหลัก ทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์พ.ศ. 2535, ข้อบัง คับ บริ ษทั ฯ และหลัก การ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
1.1.3 พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริ ษทั ฯ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.1.4 ให้ความสําคัญต่อผูท้ ี่มีทกั ษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย
ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และมีความจําเป็ นอย่างยิ่งต่อธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อให้องค์ประกอบ
คณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
1.1.5 พิจารณาความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) เป็ นส่ วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่

1.1.6 พิจารณาความรู้ ความสามารถ ที่จาํ เป็ นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยงั ขาดอยู่
โดยพิ จารณาทักษะความเชี่ ยวชาญ (Board Skill Matrix) ทั้ง ด้า นกฎหมาย การบัญชี การเงิ น
เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และการบริ หารจัดการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์
แก่การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
1.1.7 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ หากเป็ นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระ
อาจพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในช่วงที่ดาํ รงตําแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจํานวนบริ ษทั
ที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสภาพธุ รกิจของบริ ษทั ซึ่ ง
ไม่ควรเกิน 5 บริ ษทั จดทะเบียน เพื่อให้มนั่ ใจว่าประสิ ทธิ ภาพการทํางานจะไม่ลดลง
1.1.8 การแต่งตั้งกรรมการอิสระจะพิจารณาความเป็ นอิสระของบุคคลที่เสนอให้เป็ นกรรมการอิสระ
ตามหลัก เกณฑ์ ที่ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.)
กําหนด โดยมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระตามที่กาํ หนดไว้ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1.1.9 ผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมา (ถ้ามี)
1.1.10 การให้ขอ้ เสนอแนะความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์

1.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสู ง

คณะกรรมการควรดําเนิ นการให้มนั่ ใจว่าการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หาร

ระดับสู งให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่จาํ เป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย
1. คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารง
ตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2.

คณะกรรมการสรรหากํากับติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดูแลให้มีผบู้ ริ หารระดับสู งที่

เหมาะสมโดยอย่างน้อยคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการสรรหาควรร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง
3. คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีแผนสื บทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรี ยมสื บทอด
ตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง

4. คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หารระดับสู งได้รับ
การอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
5.

คณะกรรมการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิ บตั ิในการไปดํารงตําแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของ

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หารระดับสู งอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตําแหน่งกรรมการและจํานวน
บริ ษทั ที่สามารถไปดํารงตําแหน่งได้

2. หลักเกณฑ์ และวิธีการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัท กรรมการชุ ดย่ อย ผู้บริหาร

ระดับสู ง และบุคลากรอืน่ ๆ

2.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่ อย

2.1.1 ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ พิ จ ารณาจากหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการและการทํางานของกรรมการ โดยได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้
2.1.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่าย
ค่าตอบแทน และจํานวนค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้
อนุมตั ิ และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิต่อไป
2.1.3 บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใสโดยค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ใน
ระดับที่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติไว้

2.1.4 ประเภทค่าตอบแทน ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ
• ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)
• ค่าบําเหน็จประจําปี (Retainer Fee)
2.1.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุ ดย่อย จะต้องได้รับการอนุ มตั ิโดยที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้

2.2 ค่ าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสู งและบุคลากรอืน่ ๆ

คณะกรรมการกํา หนดโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ นเครื่ องจู ง ใจให้ก รรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และ

ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร รวมถึงผลประโยชน์ของกิจการ
ในระยะยาว
2.2.1 พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่ วนค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน ผลการดําเนินงานระยะสั้น
เช่ น โบนัส และผลการดําเนิ นงานระยะยาว เช่น การให้สินเชื่ อเพื่อการซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ที่
เสนอขายแก่กรรมการ เป็ นต้น
2.2.2 กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนโดยคํานึ งถึงปั จจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสู งกว่าหรื อ
เท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดําเนินงานของกิจการ เป็ นต้น
2.2.3 กําหนดนโยบายเกี่ ยวกับเกณฑ์การประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และสื่ อสารให้เป็ นที่
รับทราบ อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) เห็ น ชอบหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลงานกรรมการผู ้จ ัด การใหญ่ โดยเกณฑ์ ก าร
ประเมิ น ผลงานควรจู ง ใจให้ ก รรมการผู้จ ัด การใหญ่ บ ริ ห ารกิ จ การให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
2) ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นประจําทุกปี หรื อมอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่า ตอบแทนเป็ นผูป้ ระเมิ น และประธานกรรมการหรื อกรรมการ
อาวุโสเป็ นผูส้ ื่ อสารผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพื่อการพัฒนาให้กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ทราบ
3) อนุ มตั ิ ค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยพิจารณาผลประเมินการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย
2.2.4 คณะกรรมการควรเห็ นชอบหลักเกณฑ์และปั จจัย ในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุ ม ตั ิ
โครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง และติดตามให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ประเมิน
ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว

2.3 ค่ าตอบแทนพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการจัดทํา คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิงานขึ้น เพื่อประเมินผลการ
ปฏิ บตั ิ ง านของพนัก งาน เพื่ อใช้เป็ นเครื่ องมื อในการประเมิ นผลงาน ในการจ่า ยค่า ตอบแทน การปรับ ค่าจ้า ง
เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ให้แก่พนักงาน โดยคํานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลสําเร็ จของงานตามที่
ได้รับมอบหมาย การประเมินทักษะและคุณลักษณะด้านต่างๆ รวมถึ งการลา และการปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบวินยั
ขององค์กร และเพื่อให้การประเมินการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรเป็ นไปตามระเบียบและระบบเดียวกัน ประเมิน
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสําหรับการพัฒนา ให้สอดคล้องกับนโยบายบริ ษทั นําข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ประกอบการพัฒนาบุคลากร และระดับสมรรถนะ (Competency) ให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีขอบเขตการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ โดยมีหวั ข้อการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน แบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 : การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลสําเร็ จของงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย (Key Performance Indicators)
ส่ วนที่ 2 : การประเมินทักษะและคุณลักษณะของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Personal Competency in the Job)
ส่ วนที่ 3 : การประเมินด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมบริ ษทั (Activities)
ส่ วนที่ 4 : การประเมินด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบวินยั ในการทํางาน (Disciplinary Action)
โดยระดับผลงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งบุคลากรจะได้รับการประเมิน โดยใช้เกณฑ์
การให้น้ าํ หนักผลการปฏิ บตั ิงานทั้ง 4 ส่ วนในเบื้องต้น โดยแบ่งเป็ นช่ วงคะแนนการประเมิน โดยบริ ษทั ฯ มี
หลักเกณฑ์การพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้าง เงินเดือน และโบนัสประจําปี อย่างชัดเจน และเป็ นธรรม

3. การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั อืน่ ของตําแหน่ งในระดับกรรมการผู้จดั การขึน้ ไป

การดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั อื่นของตําแหน่ งในระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึ้นไป ในจํานวนที่มาก
เกินไป อาจมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้กาํ หนดนโยบายว่าด้วยการไปดํารง
ตําแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของตําแหน่งในระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึ้นไป เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาสําหรับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้

3.1 ตํา แหน่ ง ในระดับ กรรมการผู้จ ัด การขึ้ นไป สามารถดํา รงตํา แหน่ ง ในบริ ษัท อิ น เตอร์ ลิ้ ง ค์
คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมได้

3.2 การดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่น ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันหรื อคล้ายคลึงกันกับธุ รกิจหรื อ
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นก่อนเสนอขอ
อนุมตั ิ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบตามลําดับ ก่อนเข้ารับการดํารงตําแหน่งนั้น
นโยบาย หลัก เกณฑ์แ ละวิธี ใ นการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนนี้ ได้รับ อนุ ม ตั ิ โ ดยมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2560 และได้รับการพิจารณาทบทวนและอนุ มตั ิ โดยมติที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2562 มีผลบังคับใช้วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต้นไป

