รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

นางพิสมัย บุณยเกียรติ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้ วย
สมาชิกซึง่ เป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย นางพิสมัย
บุณยเกียรติ เป็ นประธานกรรมการ นายเจน วองอิสริ ยะกุล และ
นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง โดยในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุม
เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจํานวน 2 ครัง้ ได้ ทบทวน
หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ
พื ้นฐานและคุณสมบัติที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัท รวมทังมี
้ ภาวะผู้นํา มีวิสยั ทัศน์ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติ
การทํางานที่โปร่ งใส ตลอดจนไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับของบริ ษัท และได้ พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีความสามารถใน
การเป็ นกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนจากฐานข้ อมูลกรรมการ (Director
Pool) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ซึง่ ปรากฎว่าในปี 2562 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทแต่อย่างใด คณะกรรมการได้
พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน
ได้ แก่
และเห็นว่าสมควรกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
นายสนิท เอกแสงกุล นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล และ ศาสตราจารย์
ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ซึง่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิการ
แต่งตังกรรมการกลั
้
บเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามที่เสนอ รวมทังได้
้
มีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ โดยพิจารณาจาก
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
รวมถึงผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท และปั จจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท
นอกจากนี ้คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ได้ เปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อยและคณะ
ผู้บริ หารไว้ ในรายงานประจําปี นี ้แล้ ว
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการ
้
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบอีกวาระหนึง่ และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี ้
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
1.
นางพิสมัย บุณยเกียรติ
ประธานกรรมการ
2.
นายเจน วองอิสริยะกุล
กรรมการ
3.
นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง
กรรมการ
ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรื อที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ ามี) หรื อจ้ างที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณี
จําเป็ น ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริษัท
2. มีอํานาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผู้บริหาร หรื อพนักงานที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทมาชี ้แจง ให้ ความเห็น ร่วมประชุม
ตลอดจนให้ สง่ เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจําเป็ น
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแต่งตังขึ
้ ้นโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ
3 ปี มีขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้ าง
ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กําหนดคุณสมบัติไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรื อนําเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการบริ ษัท
ที่ครบวาระ และ/หรื อมีตําแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตังเพิ
้ ่มเติม
4. กําหนดค่าตอบแทนที่จําเป็ นและเหมาะสมทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษัทในแต่
ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรี ยบเทียบกับบริษัทใน
ธุรกิจที่คล้ ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและ
นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้

6. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการบริษัททราบ
อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของทุนชําระแล้ วของบริษัท บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม หรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ให้
นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้ องเป็ นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างแท้ จริง
3. เป็ นกรรมการที่ไม่มีสว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
หรื อร่วมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หากจําเป็ นต้ องมีกรรมการที่เป็ นผู้บริหารอยูใ่ นคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนก็ควรเป็ นส่วนน้ อยของกรรมการทังคณะ
้
และประธานกรรมการบริษัทต้ องไม่
เข้ าร่วมเป็ นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
4. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในด้
้ านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะข้ างต้ นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เว้ นแต่คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาอย่าง
้
มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และ
รอบคอบแล้ วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียนันจะไม่
การให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ
6. สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ แสดงความเห็น หรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจาก
้ ้ ที่
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของผู้บริหาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท รวมทังผู
เกี่ยวข้ อง หรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

