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    กฎบัตร 
คณะกรรมกำรสรรหำ พจิำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกจิกำร 

1. วตัถุประสงค์  
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร (“กรรมกำรสรรหำ”)จดัตั้งโดยมติ 

ของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรส ำหรับบริษทัจดทะเบียนท่ีดี โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัในกำรก ำกบัดูแล
ให้มีกรอบและกลไกในกำรก ำกบัดูแลนโยบำยและกำร ด ำเนินงำนของบริษทั เพื่อให้มัน่ใจวำ่บริษทั ฯ มีกำร
สรรหำและพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงใหมี้ควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ ำเป็นต่อ
กำรขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้ำหมำย กบัมีขนำด องคป์ระกอบ สัดส่วนกรรมกำรท่ีเหมำะสม มีกระบวนกำรสรร
หำ คดัเลือกท่ีโปร่งใส ชดัเจน ตลอดจนมีโครงสร้ำง และอตัรำค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบและ
จูงใจให้คณะกรรมกำรน ำพำ บริษทัให้ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทั้งระยะสั้นและระยะยำวกบั มีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีประจ ำปี ของคณะกรรมกำร เพื่อเสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
กรรมกำร ในด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร มีเป้ำหมำยหลักในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษัทอย่ำงย ัง่ยืน มีกำร
ประกอบ ธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม เคำรพสิทธิ มีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชน์
ต่อสังคม กบักำรพฒันำหรือลดผลกระทบด้ำนลบต่อส่ิงแวดล้อมและสำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจยักำร
เปล่ียนแปลง 

2.    ค ำนิยำม : 
“บริษัท” หมำยถึง บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
“ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร” หมำยถึง  

1) กรรมกำรผูจ้ดักำร (President) รองกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวุโส (FSEVP) รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
(SEVP) ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร (EVP) กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร  หรือผูบ้ริหำรระดับสูงซ่ึงมี
ต ำแหน่งเทียบเท่ำท่ีเรียกช่ืออย่ำงอ่ืน ซ่ึงหมำยควำมรวมถึง ประธำนกรรมกำรบริหำร (Chief 
Executive Officer)  

2) บุคคลซ่ึงบริษทัท ำสัญญำใหมี้อ ำนำจในกำรบริหำรงำนทั้งหมดหรือบำงส่วน 
3) บุคคลซ่ึงตำมพฤติกำรณ์มีอ ำนำจควบคุมหรือครอบง ำผูจ้ดักำร กรรมกำร หรือกำรจดักำรของ

บริษทัใหป้ฏิบติัตำมค ำสั่งของตนในกำรก ำหนดนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
  “กรรมกำรทีเ่ป็นผู้บริหำร” หมำยถึง 

1) กรรมกำรท่ีท ำหน้ำท่ีบริหำรงำนในต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ (President) รองผูจ้ดักำร
ใหญ่ (SEVP) ผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ (EVP) หรือผูซ่ึ้งมีต ำแหน่งเทียบเท่ำท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืน 

2) กรรมกำรท่ีท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรหรือมีส่วนร่วมในกำรบริกำรงำนใดๆ เยี่ยง
ผูบ้ริหำร และใหห้มำยควำมรวมถึงบุคคลในคณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)  
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3) กรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำมผูกพนั เวน้แต่เป็นกำรลงนำมผูกพนัตำมรำยกำรท่ีคณะกรรมกำร
บริษทัมีมติอนุมติัไวแ้ลว้เป็นรำยกรณี และเป็นกำรลงนำมร่วมกบักรรมกำรรำยอ่ืน 

“บริษัทในกลุ่ม” หมำยถึง บริษทัเด็มโก้ เพำเวอร์ จ  ำกดั บริษทั เด็มโก้ เดอลำว จ ำกดั บริษทั เด็มโก ้
อินดสัตรี จ  ำกดั 
“กรรมกำรอิสระ” หมำยถึง กรรมกำรอิสระของบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตำมประกำศของบริษทั
และกรรมกำรอิสระจะตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั โดยให้
นบัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ดว้ย ซ่ึงขอ้ห้ำมกรรมกำรอิสระไม่ให้
ถือหุ้นเกินกวำ่ร้อยละ 0.5 น้ี ถือเป็นเกณฑ์ท่ีสูงกวำ่ขอ้ห้ำมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
ซ่ึงก ำหนดไวว้ำ่กรรมกำรอิสระตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทัท่ีตนเป็นกรรมกำร 

 
3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

3.1 คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร (“คณะกรรมกำรสรรหำฯ”) ไดรั้บ
กำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีไม่ได้
เป็นกรรมกำรท่ีเป็นผู ้บริหำร โดยกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร 
(“กรรมกำรสรรหำฯ”) ส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้ ง
กรรมกำรสรรหำฯ ท่ีเป็นกรรมกำรอิสระคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำฯ  

3.2 กรรมกำรสรรหำฯ จะตอ้งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ี เหมำะสม ตลอดจนมีควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจถึงคุณสมบติั หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของตน 

3.3  คณะกรรมกำรสรรหำฯ สำมำรถแต่งตั้งพนักงำนของบริษทัจ ำนวน 1 คน ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรสรรหำฯ 

4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรประชุม 
4.1 กรรมกำรสรรหำฯ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบัระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั โดย

จะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นพร้อมกบักำรครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั ทั้งน้ี กรรมกำรสรรหำฯ ท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระอยู่รักษำกำรในต ำแหน่ง
เพื่อปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อไปจนกวำ่จะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรมำแทนต ำแหน่ง เวน้แต่กรณีท่ีครบวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัโดยไม่ไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีก 
  กรณีต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำฯ วำ่งลง ให้คณะกรรมกำรบริษทัเลือกกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติั 
และม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมเขำ้เป็นกรรมกำรสรรหำฯ แทน โดยกรรมกำรสรรหำฯ ท่ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
แทนนั้นจะอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรซ่ึงตนแทน 



                                                                                             บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กฏบตัรคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย Updated March 2020 หนำ้ท่ี 25/38 
   

4.2. คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะตอ้งจดัให้มีกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 4 คร้ังต่อปี โดยกรรมกำรต้องมำ
ประชุมดว้ยตนเอง เวน้แต่กรณีมีควำมจ ำเป็นท่ีกรรมกำรท่ำนใดไม่สำมำรถมำร่วมประชุมดว้ยตนเอง
ได้สำมำรถร่วมประชุมผ่ำนระบบกำรประชุมผ่ำนจอภำพ (Video Conference) หรือผ่ำนระบบ
โทรศพัท ์(Teleconference) ได ้

 กรณีท่ีประธำนกรรมกำรสรรหำฯ เห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นรีบด่วนท่ีจะตอ้งไดรั้บมติกรรมกำร
สรรหำฯ แต่ไม่มีกรรมกำรท่ีสำมำรถร่วมประชุมด้วยตนเองในจ ำนวนท่ีครบเป็นองค์ประชุมได ้
ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ สำมำรถก ำหนดใหมี้มติเป็นมติเวยีนได ้โดยให้กรรมกำรแต่ละท่ำนลงมติ
ในเอกสำรกำรลงมติหรือลงมติผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพ (Video Conference) หรือผ่ำน
ระบบโทรศพัท ์(Teleconference) หรือผำ่นระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ทั้งน้ี โดยให้จดัท ำ
บนัทึกมติคณะกรรมกำรสรรหำฯ ดงักล่ำวเป็นหนังสือ และให้กรรมกำรแต่ละท่ำนลงนำมไวเ้ป็น
หลกัฐำน และรำยงำนให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ ในครำวประชุมคร้ังถดัไปรับทรำบ และให้จด
บนัทึกเร่ืองดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนกำรประชุมในคร้ังนั้นดว้ย 

4.3. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ตอ้งมีกรรมกำรร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

4.4. ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรสรรหำฯ ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อำจปฏิบติัหน้ำท่ีได ้ให้กรรมกำร
สรรหำฯ ท่ีเขำ้ร่วมประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

4.5. กำรวินิจฉัยช้ีขำดของท่ีประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ให้ถือเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรสรรหำฯ ท่ี
ร่วมประชุม โดยกรรมกำรสรรหำฯ หน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียง ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำดส ำหรับกำรวินิจฉัยช้ีขำดของท่ีประชุม กรณีท่ี
ก ำหนดให้ใชม้ติเวียน ใหถื้อเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำฯ ท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในขณะนั้น ถำ้
คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนกรรมกำรสรรหำฯ ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 
 ทั้งน้ี กรรมกำรสรรหำฯ ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
เวน้แต่เป็นกำรพิจำรณำดำ้นค่ำตอบแทนท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ี 

4.6. คณะกรรมกำรบริษทัจะได้รับรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำฯ แต่ละคร้ังเพื่อทรำบ
อยำ่งทนัท่วงที    
 

5. ภำรกจิและควำมรับผดิชอบ 
5.1 ด้ำนกำรสรรหำ 
1) ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำร และผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำร 

เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั และส่งนโยบำยดังกล่ำวให้หน่วยงำน
ก ำกบัเม่ือมีกำรร้องขอ 
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2) คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมและเป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง ก ำหนดเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย และ
ผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำร ใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำอ่ืนท่ีเหมำะสม 
 ทั้ งน้ี  ในกำรเสนอช่ือกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะพิจำรณำถึง
ประสบกำรณ์อยำ่งน้อยดำ้นหน่ึงดำ้นใดท่ีส ำคญัส ำหรับคณะกรรมกำรบริษทั (เช่น กำรเงิน 
กำรธนำคำร บริหำรธุรกิจ กำรตลำด กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กฎหมำย กำรจดักำร) 
ตลอดจนพิจำรณำถึงควำมสำมำรถท่ีช่วยให้กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษทัเป็นไป
อย่ำงรอบคอบยิ่งข้ึน ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรตัดสินใจทำงธุรกิจอย่ำงมีเหตุผล 
ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นไดถึ้งควำมมีประสบกำรณ์ในกำรเป็น
ผูน้ ำ รวมทั้งมีควำมช ำนำญในวิชำชีพระดบัสูง และมีควำมซ่ือสัตย ์ตลอดจนมีคุณสมบติั
ส่วนบุคลอ่ืนท่ีเหมำะสม 

3) ดูแลให้คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยมีขนำด และองค์ประกอบท่ีเหมำะสมกบั
องค์กร รวมถึงมีกำรปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกบัสภำพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดย
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทกัษะ และประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำงๆ  

4) เปิดเผยนโยบำย และรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำในรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 
5) สร้ำงควำมมัน่ใจว่ำบริษทัมีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรท่ี

เหมำะสมส ำหรับต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูมี้อ ำนำจใน
กำรจดักำร และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

5.2  ด้ำนค่ำตอบแทน 
1) ก ำหนดนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจ ำนวนค่ำตอบแทนและ

ผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมกำรบริษทั และผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำร โดยมีหลักเกณฑ์ท่ี
ชดัเจน โปร่งใส และน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั และ/หรือ น ำเสนอ 
เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และส่งนโยบำยดังกล่ำวให้
หน่วยงำนก ำกบัหำกมีกำรร้องขอ   

2) ดูแลให้กรรมกำรบริษทั และผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ี 
และควำมรับผดิชอบ 

3) ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรบริษทั และผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำรเพื่อ
พิจำรณำผลตอบแทนประจ ำปี 

4) เปิดเผยนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทน และเปิดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ 
รวมทั้ งจัดท ำรำยงำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยอย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียดเก่ียวกับ
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เป้ำหมำย กำรด ำเนินงำน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี
ของบริษทั 

5) เสนอแนะค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อใหค้วำมเห็นชอบก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

6) ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ำยจดักำรเร่ืองนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทน แผนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
และผลประโยชน์พิเศษอ่ืนนอกเหนือจำกเงินค่ำจำ้งส ำหรับพนกังำนบริษทั และเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

7) ทบทวนเป้ำหมำยและหลกัเกณฑ์กำรปฏิบติังำน (Performance Target and Criteria) ส ำหรับ
บริษทัประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
บริษทัเพื่ออนุมติั 

8) เสนอแนะค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีเหมำะสมส ำหรับประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร เลขำนุกำรบริษทั เลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดยอ่ยและท่ีปรึกษำบริษทั ต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

5.3 ด้ำนบรรษัทภิบำล (“กำรก ำกบัดูแลกจิกำร ”) 
1) ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษทัเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ติดตำมเพื่อให้มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบำยใหมี้ควำมเหมำะสมอยำ่งสม ่ำเสมอ 

2) ก ำกับดูแลให้กำรปฏิบัติงำนของบริษัทเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ
หน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำกบัดูแลตำมกฎหมำย เช่น ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

3) จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปีของประธำนกรรมกำร กรรมกำรรำยบุคคล 
คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

5.4 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ควรประเมินผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนเองเป็นประจ ำ และน ำเสนอ
ผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

5.5 คณะกรรมกำรสรรหำฯ อำจพิจำรณำภำรกิจในด้ำนสรรหำ ด้ำนค่ำตอบแทน และด้ำน
บรรษทัภิบำล ส ำหรับบริษทัในกลุ่ม ทั้งหมดหรือบำงส่วนไดต้ำมควำมเหมำะสม และตำมท่ี
เห็นสมควร 

5.6 ด ำเนินกำรใดๆ ตำมหน้ำท่ี ท่ีกฎหมำย กฎ ประกำศ ระเบียบ หรือ ค ำสั่งของทำงกำรท่ี
เก่ียวขอ้งก ำหนด 
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6. ทีป่รึกษำ 
 คณะกรรมกำรสรรหำฯ อำจขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกท่ีปรึกษำภำยนอกได้ โดยบริษทัเป็น
ผูรั้บผดิชอบค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำว 
 

7. กำรทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
 คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะทบทวนกฎบตัรน้ีทุกปี และจะเสนอแนะกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงตำมท่ี
เห็นสมควร เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั 

 

 

             (นำยเสริมศกัด์ิ   จำรุมนสั) 
    ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 
 
 
กฎบตัรน้ีไดรั้บกำรทบทวนจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ  คร้ังท่ี 5/2562  เม่ือวนัท่ี 23 ธ.ค. 2562 
กฎบตัรน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 9/2562   เม่ือวนัท่ี 26 ธ.ค. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


