กระบวนการและขัน้ ตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ
บริษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ คดั เลือกรายชื่อบุคคลที่ถกู เสนอชื่อเป็ นกรรมการ
บริษัท หรื อกรรมการชุดย่อยแล้ ว ให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด และตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ าน ที่เป็ นประโยชน์กบั
บริ ษั ท มี ป ระสบการณ์ ใ นธุ ร กิ จ หรื อ อุ ต สาหกรรมหลั ก ที่ บ ริ ษั ท ด าเนิ น กิ จ การอยู่ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทมีองค์ประกอบตามที่กาหนด โดยจัดทาเป็ น Board Skills Matrix ซึ่งช่วยทา
ให้ การสรรหากรรมการมีความสอดคล้ องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิ จ ารณา ความหลากหลายทั ง้ เพศ อายุ เชื อ้ ชาติ สั ญ ชาติ ความช านาญ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ (Board Skills Matrix / Board Diversities) ความรู้ ความสามารถทัง้ ทางด้ า น
วิช าการ (Hard Skills และ Soft Skills) และด้ านปั จ จัยสนับสนุน ความยั่ง ยื น เพื่ อให้ ไ ด้ ม าซึ่ง
กรรมการที่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ าที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสนับ สนุ น ให้ องค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการบริ ษั ท ทัง้ คณะ มี ค วามครบถ้ วนสมบู ร ณ์ ทัง้ ในมิ ติ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และมิตคิ วามหลากหลาย ที่เอื ้อประโยชน์ให้ การทางานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้
ข้ อมูลกรรมการที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors Pool) ประกอบการ
พิจารณาด้ วย
3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่า มีคณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมายและข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับ
ดูแล เช่น พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
4. พิจ ารณาการอุทิศ เวลาของกรรมการ โดยหากเป็ น กรรมการเดิม ที่ จ ะกลับ เข้ า ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระ ให้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานในช่วงที่ดารงตาแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณา
จานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดารงตาแหน่ง ให้ เหมาะสมกับลักษณะหรื อสภาพ
ธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งไม่เกิน 5 บริ ษัทจดทะเบียน และสอดคล้ องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24
มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริ ตของรัฐวิสาหกิจ เรื่ องการแต่งตังข้
้ าราชการ
ระดับสูงหรื อบุคคลดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง
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5. กรณีการเสนอแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ ควรพิจารณาความเป็ นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ น
กรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต.กาหนด และหลักเกณฑ์ของบริ ษัท ตลอดจน
พิจารณาความจาเป็ นในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม กรณี ที่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระ
ปั จจุบนั ขาดคุณสมบัติ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทเป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด
6. พิจารณาวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็ นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งอีกวาระ จะต้ องมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก ไม่เกิน 9 ปี
7. ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท หากได้ รับการแต่งตัง้
8. เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้ พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ข้างต้ นแล้ ว พร้ อมคุณสมบัติและเหตุผลใน
การคัดเลือก ต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบเพื่อนาเสนอผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ หรื อ
คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิแต่งตังได้
้ ในกรณีเป็ นการแต่งตังกรรมการเพื
้
่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง
หรื อมีกรรมการลาออกระหว่างปี ซึง่ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด
9. ส าหรั บกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะพิจ ารณาความรู้
ความสามารถที่ เ หมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุด ย่อยทัง้ คณะ และเกณฑ์ ก ารด ารง
ตาแหน่ง อาทิ Board Skills Matrix / Board Diversities คุณสมบัติความเป็ นอิสระของกรรมการ
และนาเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมตั ิ
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