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 ท้ังนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ    

 หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางอุระมณี พุทธทอง ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท 

ดูแลรับผิดชอบงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้จัดให้มีหน่วยงานกฎหมาย
และกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Legal and Compliance) และหน่วยงานเลขานุการบริษัทและกํากับดูแลกิจการ 
(Corporate Secretary and Governance)  เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีขั้นตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ
นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Policy) และได้รับทราบแผนการ
ดําเนินงาน GGC Compliance Program ไปพร้อมกันด้วย ซ่ึงได้รับการสอบทานและทบทวนจากท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนครบถ้วนแล้ว 

 
8.8.8 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

 1. บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมาให้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ 
ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด (Deloitte) จํานวนเงิน 2,270,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 1,690,000 บาท และ
ของบริษัทย่อย 580,000 บาท  

 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงาน BOI 2562 ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมามีจํานวนเงิน 99,000 บาท และบริษัทย่อยจ่าย
ค่าตอบแทนของงาน Tax Health Check 2562 บริการที่ปรึกษาทางภาษีในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมาจํานวนเงิน 290,745 บาท 
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 รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ปี 2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ท าหน้าที่ประธานฯ  

นายปฏิภาณ  สุคนธมาน และพลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ ซึ่งด ารงต าแหน่ง แทน นายอัฒฑวุฒิ  หิรัญบูรณะ ตั้งแต่วันที่                     
11 กันยายน 2562 

ในปี 2562  คณะกรรมการฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรและ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
1.  กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำร กรรมกำรเฉพำะเร่ือง และกรรมกำรผู้จัดกำร 

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562 โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะเวลาสามเดือนและเมื่อครบก าหนดไม่มี
การเสนอช่ือบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ จึงได้พิจารณาเสนอช่ือ กรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ นายสุพิชญ์ สุวกูล  ศ.ดร. ก าชัย           
จงจักรพันธ์ และนายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ เหมาะสมกับธุรกิจของ
บริษัทฯ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ 

- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ลาออก ได้แก่ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง  พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ และนายวิทูร ซื่อวัฒนากุล  ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

- พิจารณาเสนอช่ือกรรมการเพื่อท าหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่องแทนต าแหน่งที่ว่างลง และที่ครบวาระโดยพิจารณา
องค์ประกอบตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
ตลอดจน Board’s skill matrix เพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการเฉพาะเรื่อง 

- พิจารณาการเสนอช่ือกรรมการผู้จัดการแทนต าแหน่งท่ีว่างลง โดยพิจารณาคุณสมบัติตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ผู้จัดการ 
2.  กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

- พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประจ าปี 2562 โดย
เปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตลอดจนข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน  โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ 
3.   กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 

- ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ให้มีความครบถ้วน 
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบัน โดยน าผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ประจ าปี 2562 และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน ป 2562
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4.   พิจำรณำก ำหนดดัชนีวัดผลกำรปฏิบัติงำนและค่ำตอบแทนประจ ำปี 2562 ของกรรมกำรผู้จัดกำร  
- พิจารณาทบทวนการก าหนดเกณฑ์วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดย

พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาด ารงต าแหน่งในรอบปีที่ผ่านมา ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.   กำรพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำที่

- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี

- ทบทวนและปรับปรุง Board’s Skills Matrix ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจ สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

- ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ และกระบวนการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือ
เป็นกรรมการให้ทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากล

- ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ตลอดจนข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการใน
รายงานประจ าปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามเกณฑ์ CGR อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบโปร่งใส ตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี   เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  
อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

(พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์)
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

รายงานประจําป 2562
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