
รายงานประจ�าปี 2561
บริษัท โกลบอลกรนเคมิคอล จ�ากัด มหา น120

เรียน ท่านผ้ถอ ุ้น

คณะกรรมการ รร าและก�า นดค่าตอบแทน ประกอบด้ ย พล อ อ  ทรงธรรม โชคคณาพิทัก ์ ท�า น้าที่เป็นประธานฯ  
นายปฏิภาณ ุคนธมาน และนายอัฒฑ ุฒิ ิรัญบูรณะ กรรมการ รร าและก�า นดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้ง ิ้น 4 ครั้ง 
และได้ปฏบิตัิ น้าทีต่ามภารกจิท่ีก�า นดไ ใ้นก บัตรและตามทีค่ณะกรรมการบริ ทัฯ มอบ มาย โดยมี าระ �าคญั รปุได้ดงันี้

การสรร ากรรมการ

 • พิจารณา รร ากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม าระในการประชุม ามัญผู้ถือ ุ้นประจ�าป 2561 โดยเปิดโอกา ใ ้
ผู้ถือ ุ้นเ นอช่ือผู้ที่มีคุณ มบัติและ มค รเป็นกรรมการบริ ัทฯ ล่ ง น้าเป็นระยะเ ลา ามเดือน และเมื่อครบก�า นด 
ไม่มีการเ นอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริ ัทฯ จึงได้พิจารณาเ นอชื่อ นาย ุพัฒนพง ์ พันธ์มีเชา ์ นายอัฒฑ ุฒิ ิรัญบูรณะ  
นายอภชิาต จง กลุ และนายพยงุ กัดิ ชาติ ทุธผิล ซึง่เป็นผูท้ีม่คีณุ มบัติ ประ บการณ์ ค ามเชีย่ ชาญ และค ามเ มาะ ม 
กับธุรกิจของบริ ัทฯ ด�ารงต�าแ น่งกรรมการต่ออีก าระ นึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือ ุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้อเ นอ

 • พิจารณา รร ากรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยพิจารณาเ นอชื่อ นายเ ก รร อาตมางกูร เป็นกรรมการบริ ัทฯ  
โดยพิจารณาจากค ามรู้และประ บการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ น้าที่ตาม ลักเกณฑ์ที่ก�า นด 
เพื่อเ นอต่อคณะกรรมการบริ ัทฯ อนุมัติแต่งตั้ง 

 • พจิารณาการเ นอชือ่ นายเ ก รร อาตมางกรู เพือ่ท�า น้าทีก่รรมการบริ ารค ามเ ีย่งแทนต�าแ น่งที่ า่งลง โดยพจิารณา
องค์ประกอบตามข้อก�า นดของ ก ล ต  ตลาด ลกัทรพัย์ฯ ข้อบงัคบับริ ทัฯ และก บตัรของคณะกรรมการบริ ารค ามเ ีย่ง 
ตลอดจนพิจารณาคุณ มบัติ ค ามรู้ ค ามช�านาญ และประ บการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ น้าที่
กรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง 

 • พิจารณาการเ นอชื่อ นายเ ก รร อาตมางกูร ด�ารงต�าแ น่งกรรมการผู้จัดการ แทนต�าแ น่งที่ ่างลง โดยพิจารณาองค์
ประกอบตามข้อก�า นดของ ก ล ต  ตลาด ลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริ ัทฯ ตลอดจนพิจารณาคุณ มบัติ ค ามรู้ ค ามช�านาญ 
และประ บการณ์เฉพาะด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ น้าที่กรรมการผู้จัดการ

การก�า นดค่าตอบแทน

 • พิจารณาเ นอค่าตอบแทนกรรมการบริ ัท กรรมการเฉพาะเรื่องประจ�าป 2561 และโบนั กรรมการ โดยพิจารณาจาก 
ผลประกอบการของบริ ัทฯ ในป 256  เปรียบเทียบกับ ถานการณ์ทางเ ร ฐกิจของธุรกิจที่เกี่ย ข้องในปัจจุบัน  
ภาระ น้าทีค่ ามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ทัทีม่ขีนาดใกล้เคยีงกนั 
เ นอต่อคณะกรรมการบริ ัทฯ เพื่อเ นอที่ประชุม ามัญผู้ถือ ุ้นประจ�าป 2561 พิจารณาอนุมัติ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือ ุ้น 
ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่เ นอ

 • พิจารณาทบท นการก�า นดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใ ้พิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานในระยะเ ลาด�ารงต�าแ น่งในรอบปที่ผ่านมา ที่ ะท้อนถึงภาระ น้าที่ค ามรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม 
มเ ตุ มผล และเ นอต่อคณะกรรมการบริ ัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การประเมินผลการป ิบัติงานของคณะกรรมการบรษัท  ประจ�าป 

 • ทบท นและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ ัทฯ ประจ�าป 2561 ใ ้มีค ามครบถ้ น ทัน มัย 
อดคล้องกับมาตรฐาน โดยได้น�าผลประเมินมาใช้เป็น ่ น นึ่งในการพิจารณาก�า นดค่าตอบแทนประจ�าปของ 

คณะกรรมการนอกเ นือไปจากผลการด�าเนินงานของบริ ัทฯ 
 • จัดใ ้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รร าและก�า นดค่าตอบแทน ประจ�าป 2561 และรายงาน 
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ัทฯ

พิจารณาก�า นดดั นวัดผลการป ิบัติงานของกรรมการผ้จัดการ

 • พิจารณาก�า นดดัชนี ัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใ ้มีค าม อดคล้องกับการด�าเนินงานและ ถานการณ ์
ของบริ ัทฯ

รา า รร ารสรร า า า บ
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การปรับปรุงและการพัฒนาการป ิบัติ น้าท่

 • ทบท นและปรบัปรงุ Skills Matrix ของคณะกรรมการบริ ทัฯ ใ ม้คี าม ลาก ลาย เ มาะ มกบัธรุกจิ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ากล �า รับใช้ประกอบการพิจารณา รร าและคัดเลือกกรรมการ

 • ก�า นด ลักเกณฑ์การ รร ากรรมการ เกณฑ์การพิจารณาคุณ มบัติ และกระบ นการคัดเลือกบุคคลที่ มค รได้รับ 
การเ นอชื่อเป็นกรรมการใ ้ทัน มัย อดคล้องกับก มายและข้อก�า นดที่เกี่ย ข้อง เพื่อเปิดโอกา ใ ้ผู้ถือ ุ้นเ นอชื่อ 
ผู้ที่ มค รเป็นกรรมการบริ ัทฯ ล่ ง น้าเป็นระยะเ ลา ามเดือน 

 • ก�ากับดูแลใ ้มีการเปิดเผย ลักเกณฑ์การ รร าและคัดเลือกกรรมการ ตลอดจนข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในรายงาน
ประจ�าป และที่ประชุมผู้ถือ ุ้นตามเกณฑ์ CGR อย่างครบถ้ น 

คณะกรรมการ รร าและก�า นดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติ น้าที่ด้ ยค ามรอบคอบ โปร่งใ  ตาม ลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อ ร้างค ามมั่นใจต่อทั้งผู้ถือ ุ้นและผู้มี ่ นได้เ ียทุกฝาย อันจะ ่งผลถึงการ ร้างมูลค่าเพิ่มใ ้กับบริ ัทฯ  
ในระยะยา ต่อไป

ในนามคณะกรรมการ รร าและก�า นดค่าตอบแทน

(พล อ อ  ทรงธรรม โชคคณาพิทัก ์)
ประธานกรรมการ รร าและก�า นดค่าตอบแทน


