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ประกาศที่ 007/2557 

เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกาํหนดขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอประกาศให้ทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

3/2557 ประชุมเมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ

เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน โดยมีรายนาม ดงันี ้ 

1. นายอิสสระชยั  เดชาฤทธ์ิ    ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2. นายประสาน ลิม้พิพฒันกลุ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นางอิง ภาสกรนที  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

4. นายอภิชาติ สขุจิรวฒัน์  เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จดัตัง้ขึน้

เพ่ือสง่เสริมหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยรับผิดชอบในการกําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบตัิงานด้านอ่ืนๆ ตามท่ี

ได้รับมอบหมายและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพ่ือสร้างความมัน่ใจ

และความนา่เช่ือถือตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา 

2.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และ

ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2.2 กรรมการอิสระ ดํารงตําแหนง่ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เพ่ือความโปร่งใสและเป็น

อิสระในการปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งแท้จริง 

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะต้องแตง่ตัง้บคุคลเพ่ือทําหน้าท่ีเลขานกุารณะกรรมการ 

สรรหาและ พิจารณาคา่ตอบแทน 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

3.1 กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี 

3.2 กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน อาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีกตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่เหมาะสม 

3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหนง่ตามข้อ 3.1 กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จะพ้นตําแหนง่เมื่อ 

 ลาออก 

 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหนง่ 
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3.4 คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ิมเติม เพ่ือ

ประโยชน์ในการดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ หรือเพ่ือทดแทน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ท่ี

พ้นจากตําแหน่งตามข้อ 3.1 หรือ 3.3 ได้ โดยบุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้เข้าเป็น กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยูใ่นตําแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยู่ของกรรมการสรร

หาและกําหนดคา่ตอบแทน ซึง่ตนแทนเทา่นัน้ 

 

4. ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

การสรรหา 

 กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความ

เหมาะสมของจํานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการ เพ่ือ

เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

 พิจารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมให้ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทท่ีครบวาระ และ/หรือ 

มีตําแหนง่วา่งลง และ/หรือแตง่ตัง้เพ่ิม 

 ปฏิบตัิการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทราบเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

การกําหนดค่าตอบแทน 

 จดัทําหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอ่ย 

เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

 กําหนดค่าตอบแทนท่ีจําเป็นและเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็น

รายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และ

เปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิ 

 รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีให้คําชีแ้จง ตอบคําถามกบัคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท

ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตผุลของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปีของ

บริษัทฯ 

 ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการกําหนดคา่ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยฝ่ายบริหารและหนว่ยงานตา่งๆ จะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้

บรรลตุามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
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5. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยท่ีแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือให้ช่วยศึกษาและกลัน่กรองงาน ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาจึงมีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบตัิ

หน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัท และจดัทํารายงานต่อผู้ ถือหุ้นในรายงานประจําปี เพ่ือเปิดเผยรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้น

ทราบ  

6. การประชุม 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จดัให้มีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้ และมีอํานาจในการเรียกประชุมเพ่ิมได้ตามความจําเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการ    

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเว้นมีเหตุจําเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนทราบลว่งหน้า 

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เป็นประธานท่ีประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนท่ีมาประชมุเลอืกกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

 การลงมติของกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กระทําได้โดยถือเสียงข้างมาก ทัง้นี ้กรรมการสรร

หาและกําหนดค่าตอบแทนท่ีมีสว่นได้เสียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น 

และไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงมติในเร่ืองนัน้ๆ 

 การจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการ

ประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นหรือเร่งดว่น จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวนัประชุมให้เร็วกว่า

นัน้ได้ โดยให้เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน สามารถเชิญผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุเพ่ือชีแ้จงข้อเท็จจริง

ตา่งๆ ให้แก่ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนทราบได้ 
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7. เร่ืองอื่นๆ 

7.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน อาจขอความเห็นทางวชิาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอกได้ 

โดยบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว เพ่ือให้สามารถขอคําปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญในเร่ืองท่ีจะ

ช่วยให้คณะกรรมการสรรหาสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

7.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะทําการทบทวนกฎบตัรนีท้กุปี และจะเสนอแนะการ

แก้ไขเปลีย่นแปลงตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ ณ วนัท่ี  14 สงิหาคม 2557  

 

                       ……………………………….. 

             (อิง ภาสกรนที) 

               รองกรรมการผู้ อํานวยการ 
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