บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

กฎบัตร
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ ำตอบแทน และกำกับดูแลกิจกำร
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร (“กรรมกำรสรรหำ”)จัดตั้งโดยมติ
ของที่ ป ระชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ทั เพื่ อส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น ให้ก ำรดำเนิ นงำนของบริ ษ ทั ฯ เป็ นไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรสำหรับบริ ษทั จดทะเบียนที่ดี โดยมีวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักในกำรกำกับดูแล
ให้มีกรอบและกลไกในกำรกำกับดูแลนโยบำยและกำร ดำเนิ นงำนของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั ฯ มีกำร
สรรหำและพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู งให้มีควำมรู ้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็ นต่อ
กำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ เป้ ำหมำย กับมีขนำด องค์ประกอบ สัดส่ วนกรรมกำรที่เหมำะสม มีกระบวนกำรสรร
หำ คัดเลือกที่โปร่ งใส ชัดเจน ตลอดจนมีโครงสร้ำง และอัตรำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบและ
จูงใจให้คณะกรรมกำรนำพำ บริ ษทั ให้ดำเนิ นงำนตำมเป้ ำหมำยทั้งระยะส้ันและระยะยำวกับ มีกำรประเมินผล
กำรปฏิ บ ัติ ห น้ำ ที่ ป ระจำปี ของคณะกรรมกำร เพื่ อ เสริ ม สร้ ำงทัก ษะและควำมรู ้ ส ำหรั บ กำรปฏิ บ ัติห น้ำที่
กรรมกำร ในด้ำนกำรก ำกับ ดู แลกิ จกำร มี เป้ ำหมำยหลัก ในกำรสร้ ำงคุ ณ ค่ ำ ให้ แก่ บ ริ ษ ัท อย่ำ งยัง่ ยืน มี ก ำร
ประกอบ ธุ รกิจอย่ำงมีจริ ยธรรม เคำรพสิ ทธิ มีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย เป็ นประโยชน์
ต่อสั งคม กับ กำรพัฒ นำหรื อลดผลกระทบด้ำนลบต่ อสิ่ งแวดล้อมและสำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำร
เปลี่ยนแปลง
2. คำนิยำม :
“บริษัท” หมำยถึง บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
“ผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร” หมำยถึง
1) กรรมกำรผูจ้ ดั กำร (President) รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรอำวุโส (FSEVP) รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
(SEVP) ผูช้ ่ วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร (EVP) กรรมกำรที่ เป็ นผูบ้ ริ ห ำร หรื อผูบ้ ริ หำรระดับสู งซึ่ งมี
ตำแหน่ งเที ย บเท่ ำที่ เรี ย กชื่ ออย่ำงอื่ น ซึ่ งหมำยควำมรวมถึ ง ประธำนกรรมกำรบริ หำร (Chief
Executive Officer)
2) บุคคลซึ่ งบริ ษทั ทำสัญญำให้มีอำนำจในกำรบริ หำรงำนทั้งหมดหรื อบำงส่ วน
3) บุคคลซึ่ งตำมพฤติกำรณ์ มีอำนำจควบคุ มหรื อครอบงำผูจ้ ดั กำร กรรมกำร หรื อกำรจัดกำรของ
บริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตำมคำสั่งของตนในกำรกำหนดนโยบำยหรื อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั
“กรรมกำรทีเ่ ป็ นผู้บริหำร” หมำยถึง
1) กรรมกำรที่ ท ำหน้ำที่ บ ริ หำรงำนในตำแหน่ งกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ (President) รองผูจ้ ดั กำร
ใหญ่ (SEVP) ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรใหญ่ (EVP) หรื อผูซ้ ่ ึ งมีตำแหน่งเทียบเท่ำที่เรี ยกชื่ออย่ำงอื่น
2) กรรมกำรที่ ทำหน้ำที่ รับ ผิดชอบในกำรดำเนิ นกำรหรื อมี ส่ วนร่ วมในกำรบริ กำรงำนใดๆ เยี่ยง
ผูบ้ ริ หำร และให้หมำยควำมรวมถึงบุคคลในคณะกรรมกำรบริ หำร (Executive Committee)
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3) กรรมกำรที่ มี อำนำจลงนำมผูก พัน เว้นแต่ เป็ นกำรลงนำมผูกพันตำมรำยกำรที่ คณะกรรมกำร
บริ ษทั มีมติอนุมตั ิไว้แล้วเป็ นรำยกรณี และเป็ นกำรลงนำมร่ วมกับกรรมกำรรำยอื่น
“บริ ษัทในกลุ่ม” หมำยถึ ง บริ ษทั เด็มโก้ เพำเวอร์ จำกัด บริ ษ ทั เด็มโก้ เดอลำว จำกัด บริ ษ ทั เด็มโก้
อินดัสตรี จำกัด
“กรรมกำรอิส ระ” หมำยถึง กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตำมประกำศของบริ ษทั
และกรรมกำรอิ สระจะต้องถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจำนวนหุ ้นที่ มีสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั โดยให้
นับรวมกำรถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย ซึ่ งข้อห้ำมกรรมกำรอิสระไม่ให้
ถือหุ ้นเกินกว่ำร้อยละ 0.5 นี้ ถือเป็ นเกณฑ์ที่สูงกว่ำข้อห้ำมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ซึ่ งกำหนดไว้วำ่ กรรมกำรอิสระต้องถื อหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั ที่ตนเป็ นกรรมกำร
3. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
3.1 คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำกับดูแลกิจกำร (“คณะกรรมกำรสรรหำฯ”) ได้รับ
กำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน ซึ่ งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ได้
เป็ นกรรมกำรที่ เป็ นผู ้บ ริ ห ำร โดยกรรมกำรสรรหำ พิ จำรณำค่ ำตอบแทน และก ำกับ ดู แลกิ จกำร
(“กรรมกำรสรรหำฯ”) ส่ วนใหญ่ ต้อ งเป็ นกรรมกำรอิ ส ระ และให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท แต่ ง ตั้ง
กรรมกำรสรรหำฯ ที่เป็ นกรรมกำรอิสระคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรสรรหำฯ
3.2 กรรมกำรสรรหำฯ จะต้องมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ที่ เหมำะสม ตลอดจนมีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจถึงคุณสมบัติ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตน
3.3 คณะกรรมกำรสรรหำฯ สำมำรถแต่งตั้งพนักงำนของบริ ษ ทั จำนวน 1 คน ทำหน้ำที่ เป็ นเลขำนุ กำร
คณะกรรมกำรสรรหำฯ
4. วำระกำรดำรงตำแหน่ งและกำรประชุ ม
4.1 กรรมกำรสรรหำฯ มีวำระกำรดำรงตำแหน่ งเท่ำกับระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั โดย
จะครบวำระกำรดำรงตำแหน่งในกำรประชุ มสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับกำรครบวำระกำรดำรง
ตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษทั ทั้งนี้ กรรมกำรสรรหำฯ ที่ พน้ ตำแหน่ งตำมวำระอยู่รักษำกำรในตำแหน่ ง
เพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรมำแทนตำแหน่ง เว้นแต่กรณี ที่ครบวำระกำร
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั โดยไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีก
กรณี ตำแหน่งกรรมกำรสรรหำฯ ว่ำงลง ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เลือกกรรมกำรที่มีคุณสมบัติ
และม่มีลกั ษณะต้องห้ำมเข้ำเป็ นกรรมกำรสรรหำฯ แทน โดยกรรมกำรสรรหำฯ ที่เข้ำดำรงตำแหน่ ง
แทนนั้นจะอยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรซึ่ งตนแทน
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4.2. คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะต้องจัดให้มีก ำรประชุ ม ไม่น้อยกว่ำ 4 ครั้ งต่ อปี โดยกรรมกำรต้องมำ
ประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่กรณี มีควำมจำเป็ นที่กรรมกำรท่ำนใดไม่สำมำรถมำร่ วมประชุมด้วยตนเอง
ได้ส ำมำรถร่ วมประชุ ม ผ่ำ นระบบกำรประชุ ม ผ่ำ นจอภำพ (Video Conference) หรื อ ผ่ำ นระบบ
โทรศัพท์ (Teleconference) ได้
กรณี ที่ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ เห็ นว่ำมี ควำมจำเป็ นรี บด่ วนที่ จะต้องได้รับมติ กรรมกำร
สรรหำฯ แต่ ไม่ มีก รรมกำรที่ ส ำมำรถร่ วมประชุ ม ด้วยตนเองในจำนวนที่ ค รบเป็ นองค์ประชุ มได้
ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ สำมำรถกำหนดให้มีมติเป็ นมติเวียนได้ โดยให้กรรมกำรแต่ละท่ำนลงมติ
ในเอกสำรกำรลงมติ ห รื อลงมติ ผ่ำนระบบกำรประชุ ม ทำงจอภำพ (Video Conference) หรื อผ่ำ น
ระบบโทรศัพท์ (Teleconference) หรื อผ่ำนระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิ กส์ (Email) ทั้งนี้ โดยให้จดั ทำ
บันทึ กมติ คณะกรรมกำรสรรหำฯ ดังกล่ำวเป็ นหนังสื อ และให้กรรมกำรแต่ละท่ำนลงนำมไว้เป็ น
หลัก ฐำน และรำยงำนให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ ในครำวประชุ ม ครั้ งถัดไปรั บ ทรำบ และให้จด
บันทึกเรื่ องดังกล่ำวไว้ในรำยงำนกำรประชุมในครั้งนั้นด้วย
4.3. ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรสรรหำฯ ต้องมีกรรมกำรร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ งของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
4.4. ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ ไม่อยู่ในที่ ประชุ ม หรื อไม่อำจปฏิ บตั ิ หน้ำที่ได้ ให้กรรมกำร
สรรหำฯ ที่เข้ำร่ วมประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
4.5. กำรวินิจฉัยชี้ ขำดของที่ประชุ มคณะกรรมกำรสรรหำฯ ให้ถือเสี ยงข้ำงมำกของกรรมกำรสรรหำฯ ที่
ร่ วมประชุ ม โดยกรรมกำรสรรหำฯ หนึ่ งคนมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ประธำนในที่
ประชุ ม ออกเสี ย งเพิ่ ม อี ก หนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ย งชี้ ข ำดส ำหรั บ กำรวินิจฉัย ชี้ ข ำดของที่ ป ระชุ ม กรณี ที่
กำหนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือเสี ยงข้ำงมำกของจำนวนกรรมกำรสรรหำฯ ที่มีอยูท่ ้ งั หมดในขณะนั้น ถ้ำ
คะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ ออกเสี ยงเพิ่มอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขำด
ทั้งนี้ กรรมกำรสรรหำฯ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
เว้นแต่เป็ นกำรพิจำรณำด้ำนค่ำตอบแทนที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้
4.6. คณะกรรมกำรบริ ษทั จะได้รับรำยงำนกำรประชุ มของคณะกรรมกำรสรรหำฯ แต่ละครั้งเพื่อทรำบ
อย่ำงทันท่วงที
5.

ภำรกิจและควำมรับผิดชอบ
5.1 ด้ ำนกำรสรรหำ
1) กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำร และผูม้ ีอำนำจในกำรจัดกำร
เพื่ อเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษ ทั พิ จำรณำอนุ มตั ิ และส่ งนโยบำยดังกล่ ำวให้ หน่ วยงำน
กำกับเมื่อมีกำรร้องขอ
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2) คัดเลื อกและเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและเป็ นไปตำมระเบียบและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง กำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุ ดย่อย และ
ผูม้ ีอำนำจในกำรจัดกำร ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอื่นที่เหมำะสม
ทั้ง นี้ ในกำรเสนอชื่ อ กรรมกำรบริ ษ ัท คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะพิ จ ำรณำถึ ง
ประสบกำรณ์ อย่ำงน้อยด้ำนหนึ่ งด้ำนใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมกำรบริ ษทั (เช่น กำรเงิ น
กำรธนำคำร บริ ห ำรธุ รกิ จ กำรตลำด กำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล กฎหมำย กำรจัดกำร)
ตลอดจนพิจำรณำถึงควำมสำมำรถที่ช่วยให้กำรดำเนิ นกำรของคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นไป
อย่ำ งรอบคอบยิ่ง ขึ้ น ควำมสำมำรถในกำรด ำเนิ น กำรตัด สิ น ใจทำงธุ รกิ จ อย่ำ งมี เหตุ ผ ล
ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็ นได้ถึงควำมมีประสบกำรณ์ ในกำรเป็ น
ผูน้ ำ รวมทั้งมี ควำมชำนำญในวิชำชี พระดับสู ง และมีควำมซื่ อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติ
ส่ วนบุคลอื่นที่เหมำะสม
3) ดู แลให้คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุ ดย่อยมี ขนำด และองค์ประกอบที่เหมำะสมกับ
องค์ก ร รวมถึ งมี ก ำรปรั บ เปลี่ ยนให้ส อดคล้องกับ สภำพแวดล้อมที่ เปลี่ ยนแปลงไป โดย
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท และคณะกรรมกำรชุ ด ย่อ ยจะต้อ งประกอบด้วยบุ คคลที่ มี ค วำมรู ้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ
4) เปิ ดเผยนโยบำย และรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
5) สร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำบริ ษ ทั มี แผนกำรสื บ ทอดตำแหน่ ง และควำมต่ อเนื่ องในกำรบริ หำรที่
เหมำะสมสำหรั บตำแหน่ งประธำนกรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และผูม้ ีอำนำจใน
กำรจัดกำร และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
5.2 ด้ ำนค่ ำตอบแทน
1) ก ำหนดนโยบำยจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น รวมถึ ง จ ำนวนค่ ำ ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ อื่นให้แก่ ก รรมกำรบริ ษ ทั และผูม้ ี อำนำจในกำรจัดกำร โดยมี หลัก เกณฑ์ที่
ชัดเจน โปร่ งใส และนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุ มตั ิ และ/หรื อ นำเสนอ
เพื่ อ ขอควำมเห็ น ชอบจำกที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น แล้ว แต่ ก รณี และส่ ง นโยบำยดัง กล่ ำ วให้
หน่วยงำนกำกับหำกมีกำรร้องขอ
2) ดูแลให้กรรมกำรบริ ษทั และผูม้ ีอำนำจในกำรจัดกำรได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ
3) กำหนดแนวทำงในกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรบริ ษทั และผูม้ ีอำนำจในกำรจัดกำรเพื่อ
พิจำรณำผลตอบแทนประจำปี
4) เปิ ดเผยนโยบำยเกี่ ยวกับกำรกำหนดค่ำตอบแทน และเปิ ดเผยค่ำตอบแทนในรู ป แบบต่ำงๆ
รวมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรก ำหนดค่ ำตอบแทน โดยอย่ำ งน้ อ ยต้อ งมี ร ำยละเอี ย ดเกี่ ย วกับ
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5)
6)

7)

8)

เป้ ำหมำย กำรดำเนิ นงำน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ไว้ในรำยงำนประจำปี
ของบริ ษทั
เสนอแนะค่ำตอบแทนที่เหมำะสมของคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุ ดย่อยต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
ทบทวนข้อเสนอของฝ่ ำยจัดกำรเรื่ องนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทน แผนกำรกำหนดค่ำตอบแทน
และผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนื อจำกเงิ นค่ำจ้ำงสำหรับพนักงำนบริ ษทั และเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
ทบทวนเป้ ำหมำยและหลักเกณฑ์กำรปฏิบตั ิงำน (Performance Target and Criteria) สำหรับ
บริ ษทั ประธำนกรรมกำรบริ หำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
เสนอแนะค่ ำตอบแทนและผลประโยชน์ ที่ เหมำะสมส ำหรั บ ประธำนกรรมกำรบริ ห ำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร เลขำนุกำรบริ ษทั เลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อยและที่ปรึ กษำบริ ษทั ต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ

5.3 ด้ ำนบรรษัทภิบำล (“กำรกำกับดูแลกิจกำร ”)
1) ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรก ำกับ ดู แลกิ จกำรของบริ ษ ทั เพื่ อ เสนอต่ อคณะกรรมกำรบริ ษ ัท
พิจำรณำให้ควำมเห็ นชอบ ติ ดตำมเพื่ อให้มี กำรปฏิ บ ตั ิ ตำมนโยบำยกำรกำกับดู แลกิ จกำร
รวมถึงทบทวนและปรับปรุ งนโยบำยให้มีควำมเหมำะสมอย่ำงสม่ำเสมอ
2) ก ำกับ ดู แ ลให้ ก ำรปฏิ บ ัติ ง ำนของบริ ษ ัท เป็ นไปตำมหลัก กำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ข อง
หน่วยงำนที่มีอำนำจกำกับดูแลตำมกฎหมำย เช่น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
3) จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำปี ของประธำนกรรมกำร กรรมกำรรำยบุค คล
คณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย
5.4 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ควรประเมินผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนเองเป็ นประจำ และนำเสนอ
ผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
5.5 คณะกรรมกำรสรรหำฯ อำจพิ จ ำรณำภำรกิ จ ในด้ำ นสรรหำ ด้ำ นค่ ำ ตอบแทน และด้ำ น
บรรษัทภิบำล สำหรับบริ ษทั ในกลุ่ม ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนได้ตำมควำมเหมำะสม และตำมที่
เห็นสมควร
5.6 ด ำเนิ น กำรใดๆ ตำมหน้ ำ ที่ ที่ ก ฎหมำย กฎ ประกำศ ระเบี ย บ หรื อ ค ำสั่ ง ของทำงกำรที่
เกี่ยวข้องกำหนด
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6. ทีป่ รึกษำ
คณะกรรมกำรสรรหำฯ อำจขอควำมเห็ นทำงวิชำชี พจำกที่ ปรึ ก ษำภำยนอกได้ โดยบริ ษทั เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
7. กำรทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะทบทวนกฎบัตรนี้ ทุกปี และจะเสนอแนะกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมที่
เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิ

(นำยเสริ มศักดิ์ จำรุ มนัส)
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร

กฎบัตรนี้ได้รับกำรทบทวนจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2562
กฎบัตรนี้ได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2562
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