กระบวนการและหลักเกณฑ์ การสรรหาบุคคลเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้ าที่ในการสรรหาบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท โดยพิจารณาจากบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่
หลากหลาย ซึง่ จะช่วยส่งเสริ มองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทให้ มีความเหมาะสม เอื ้อประโยชน์ ตอ่ การดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
ในกรณีที่มีตาแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุ คคล
ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดงั ต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการ ประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
2. คณะกรรมการ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
้
และต้ องมีจานวน
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการอิสระ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
4. กรรมการ ต้ องมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริ บรู ณ์
5. บุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติ
บริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบี ย บของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลัก เกณฑ์การ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
6. บุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ต้ องมีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม
2554 เรื่ องการแต่งตัง้ ข้ าราชการระดับสูงหรื อบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรั ฐวิส าหกิ จ และ/หรื อนิ ติบุคค ลที่
รั ฐวิสาหกิจเป็ นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง และผู้ที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการตามมติคณะรั ฐมนตรี ดงั กล่าวจะดารง
ตาแหน่งกรรมการเกินกว่า 3 แห่งมิได้

7. บุคคลที่ ไ ด้ จ ะรั บการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ ต้ องเป็ น ผู้ มีความรู้ ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ ที่
หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้ แก่บริ ษัท และต้ องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ ความสามารถที่จาเป็ น ของคณะกรรมการ โดยประกอบไปด้ วย ผู้ที่มีความรู้ ด้ านธุรกิ จ
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีอย่างน้ อย 3 คน ผู้มีความรู้ ด้านกฎหมายอย่างน้ อย 1 คน และผู้มีความรู้ ด้านบัญชีและการเงิน
อย่างน้ อย 1 คน
8. บุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ต้ องมีคณ
ุ ลักษณะ และภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริ มการ
ดาเนินงานด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้ างคุณค่าให้ แก่บริ ษัท อาทิ คุณธรรม จริ ยธรรม ความเป็ นอิสระ ความ
กล้ าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้ างสรรค์ การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care
and Duty of Loyalty) การทุ่มเท อุทิศเวลาแก่บริ ษัท อายุที่เหมาะสม สุขภาพร่ างกายที่แข็งแรงเพื่อให้ มีความพร้ อม
สาหรับการประชุมและปฏิบตั ิตนในฐานะกรรมการให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคม
9. หากเคยดารงตาแหน่งกรรมการ จะพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ
และการให้ ข้อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทด้ วย
10. กรรมการและกรรมการอิสระ มีวาระการดารงตาแหน่งไม่เกิน 3 วาระ ติดต่อกัน
11. คณะกรรมการ จะต้ องผสมผสานความหลากหลายในด้ านต่างๆ เช่น อายุ ประวัติการศึกษา เชือ้ ชาติ
สัญชาติและเพศ
ในการเลือกตังกรรมการทดแทนกรรมการที
้
่ครบวาระนัน้ บุคคลที่ถกู เสนอชื่อเป็ นกรรมการจะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจาปี

___________________________

ความหลากหลายในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้ าที่ในการสรรหาบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท โดยพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และ
คุณลักษณะเฉพาะด้ านที่จาเป็ นในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ซึง่ จะช่วยส่งเสริ มองค์ประกอบคณะกรรมการให้ มี
ความเหมาะสม เอื ้อประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท โดยในกระบวนการสรร
หาดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของ
กรรมการแต่ท่านอีกด้ วย
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้ องสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดารง
ตาแหน่งกรรมการ โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากความเเตกต่างด้ านเพศ อายุ เชื ้อชาติ สัญชาติ
คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความหลากหลายทางด้ าน
อายุ ประวัติการศึกษา พร้ อมกับความรู้ ความสามารถ และความชานาญที่จาเป็ นในสาขาต่างๆ โดยควรประกอบด้ วยผู้
ที่มีความรู้ ด้านธุรกิจปิ โตรเลียม ธุรกิจปิ โตรเคมี และพลังงาน เป็ นต้ น และควรมีความรู้ ทางด้ านอุตสาหกรรม บัญชีและ
การเงิน กฎหมาย การบริ หารรัฐกิจ และการบริ หารจัดการธุรกิจ
นอกเหนื อ ไปจากการพิ จ ารณาคุณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น กรรมการในข้ างต้ น แล้ ว
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องตามที่ปรากฎในคู่มือการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท เช่น อายุของผู้ดารงตาแหน่งกรรมการ (ต้ องมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริ บูรณ์ ) ความเป็ นอิสระ
(ต้ องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด)
้
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ (ไม่เกิน 3 วาระ
ติดต่อกัน หากดารงตาแหน่งติดต่อกัน 9 ปี ขึน้ ไป จะไม่ได้ รับการพิ จารณาเสนอชื่ อให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอีก)
ข้ อจากัดการดารงตาแหน่งกรรมการ (บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ จะต้ องดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมกันไม่เกิน 5 บริ ษัท) เป็ นต้ น
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