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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ : ทบทวน ธนัวาคม 2563 

    กฎบัตร 
คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกจิการ 

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

ของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน ใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษทั เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัในกำรก ำกบัดูแลให้มีกรอบและกลไก
ในกำรก ำกบัดูแลนโยบำยและกำร ด ำเนินงำนของบริษทั เพื่อให้มัน่ใจวำ่บริษทั มีกำรสรรหำและพฒันำกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรระดบัสูงใหมี้ควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ ำเป็นต่อกำรขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้ำหมำย กบั
มีขนำด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมกำรท่ีเหมำะสม มีกระบวนกำรสรรหำ คดัเลือกท่ีโปร่งใส ชัดเจน ตลอดจนมี
โครงสร้ำง และอตัรำค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมกำรน ำพำบริษทัให้ด ำเนินงำน
ตำมเป้ำหมำยทั้งระยะสั้นและระยะยำว กับมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีประจ ำปี ของคณะกรรมกำร เพื่อ
เสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบติัหน้ำท่ีกรรมกำร ในดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร มีเป้ำหมำยหลกัในกำร
สร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษทัอย่ำงย ัง่ยืน มีกำรประกอบ ธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิ มีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม กบักำรพฒันำหรือลดผลกระทบดำ้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มและสำมำรถปรับตวั
ไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปล่ียนแปลง 

2.    ค านิยาม : 
“บริษัท”  หมำยถึง บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

“กลุ่มธุรกจิเด็มโก้”  หมำยถึง  บริษทั เด็มโก้ จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั เด็มโก้เพำเวอร์ จ  ำกดั   บริษทั เด็มโก้  
เดอลำว จ ำกดั  บริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จ  ำกดั 

“ผู้มีอ านาจในการจัดการ”  หมำยถึง  
1) ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (Chief Executive Officer : CEO)  กรรมกำรผูจ้ดักำร (President) รองกรรมกำร

ผูจ้ดักำรอำวุโส (FSEVP) รองกรรมกำรผูจ้ดักำร (SEVP) ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร (EVP) กรรมกำรท่ีเป็น
ผูบ้ริหำร  หรือผูบ้ริหำรระดบัสูงซ่ึงมีต ำแหน่งเทียบเท่ำท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืน  

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

ปฏิบติัตำมค ำสั่งของตนในกำรก ำหนดนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
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 “กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร” หมำยถึง 
1) กรรมกำรท่ีท ำหน้ำท่ีบริหำรงำนในต ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (CEO)  กรรมกำรผูจ้ ัดกำร 

(President) รองกรรมกำรผูจ้ดักำร (SEVP) ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร (EVP) หรือผูซ่ึ้งมีต ำแหน่งเทียบเท่ำท่ี
เรียกช่ืออยำ่งอ่ืน 

2) กรรมกำรท่ีท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรหรือมีส่วนร่วมในกำรบริกำรงำนใด ๆ เยี่ยงผูบ้ริหำร 
และใหห้มำยควำมรวมถึงบุคคลในคณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)  

3) กรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำมผูกพนั เวน้แต่เป็นกำรลงนำมผูกพนัตำมรำยกำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมีมติ
อนุมติัไวแ้ลว้เป็นรำยกรณี และเป็นกำรลงนำมร่วมกบักรรมกำรรำยอ่ืน 

 “กรรมการอิสระ”  หมำยถึง กรรมกำรอิสระของบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตำมประกำศของบริษทัและกรรมกำร
อิสระจะตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั โดยให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
กรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ดว้ย ซ่ึงขอ้หำ้มกรรมกำรอิสระไม่ใหถื้อหุน้เกินกวำ่ร้อยละ 0.5 น้ี ถือเป็นเกณฑท่ี์สูงกวำ่
ขอ้หำ้มตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ซ่ึงก ำหนดไวว้ำ่กรรมกำรอิสระตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีตนเป็นกรรมกำร 

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
3.1 คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร (“คณะกรรมกำรสรรหำฯ”) ไดรั้บกำร

แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็น
ผูบ้ริหำร โดยกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร (“กรรมกำรสรรหำฯ”) ส่วนใหญ่
ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ และใหค้ณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งกรรมกำรสรรหำฯ ท่ีเป็นกรรมกำรอิสระคนหน่ึง
เป็นประธำนกรรมกำรสรรหำฯ  

3.2 กรรมกำรสรรหำฯ จะตอ้งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม ตลอดจนมีควำมรู้ ควำม
เขำ้ใจถึงคุณสมบติั หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของตน 

3.3 คณะกรรมกำรสรรหำฯ สำมำรถแต่งตั้ งพนักงำนของบริษัทจ ำนวน 1 คน ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรสรรหำฯ 

4. วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 
4.1 กรรมกำรสรรหำฯ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบัระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั โดยจะครบ

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นพร้อมกับกำรครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษทั ทั้งน้ี กรรมกำรสรรหำฯ ท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระอยูรั่กษำกำรในต ำแหน่งเพื่อปฏิบติัหนำ้ท่ี
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ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรมำแทนต ำแหน่ง เวน้แต่กรณีท่ีครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษทัโดยไม่ไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีก 
  กรณีต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำฯ วำ่งลง ให้คณะกรรมกำรบริษทัเลือกกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติั และไม่
มีลกัษณะตอ้งห้ำมเขำ้เป็นกรรมกำรสรรหำฯ แทน โดยกรรมกำรสรรหำฯ ท่ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่
ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรซ่ึงตนแทน 

4.2. คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะตอ้งจดัให้มีกำรประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 4 คร้ังต่อปี โดยกรรมกำรตอ้งมำประชุมดว้ย
ตนเอง เวน้แต่กรณีมีควำมจ ำเป็นท่ีกรรมกำรท่ำนใดไม่สำมำรถมำร่วมประชุมดว้ยตนเองไดส้ำมำรถร่วม
ประชุมผ่ำนระบบกำรประชุมผ่ำนจอภำพ (Video Conference) หรือผ่ำนระบบโทรศพัท์ (Teleconference) 
ได ้

 กรณีท่ีประธำนกรรมกำรสรรหำฯ เห็นวำ่มีควำมจ ำเป็นรีบด่วนท่ีจะตอ้งไดรั้บมติกรรมกำรสรรหำฯ 
แต่ไม่มีกรรมกำรท่ีสำมำรถร่วมประชุมดว้ยตนเองในจ ำนวนท่ีครบเป็นองค์ประชุมได ้ประธำนกรรมกำร
สรรหำฯ สำมำรถก ำหนดให้มีมติเป็นมติเวียนได ้โดยให้กรรมกำรแต่ละท่ำนลงมติในเอกสำรกำรลงมติหรือ
ลงมติผำ่นระบบกำรประชุมทำงจอภำพ (Video Conference) หรือผำ่นระบบโทรศพัท ์(Teleconference) หรือ
ผำ่นระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ทั้งน้ี โดยให้จดัท ำบนัทึกมติคณะกรรมกำรสรรหำฯ ดงักล่ำวเป็น
หนงัสือ และให้กรรมกำรแต่ละท่ำนลงนำมไวเ้ป็นหลกัฐำน และรำยงำนให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ ในครำว
ประชุมคร้ังถดัไปรับทรำบ และใหจ้ดบนัทึกเร่ืองดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนกำรประชุมในคร้ังนั้นดว้ย 

4.3. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ตอ้งมีกรรมกำรร่วมประชุมไม่น้อยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

4.4. ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรสรรหำฯ ไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ใหก้รรมกำรสรรหำฯ ท่ี
เขำ้ร่วมประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

4.5. กำรวินิจฉัยช้ีขำดของท่ีประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ให้ถือเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรสรรหำฯ ท่ีร่วม
ประชุม โดยกรรมกำรสรรหำฯ หน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียง ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนในท่ีประชุมออก
เสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำดส ำหรับกำรวินิจฉยัช้ีขำดของท่ีประชุม กรณีท่ีก ำหนดให้ใชม้ติเวียน ให้
ถือเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำฯ ท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในขณะนั้น ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำน
กรรมกำรสรรหำฯ ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 
 ทั้งน้ี กรรมกำรสรรหำฯ ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น เวน้แต่เป็น
กำรพิจำรณำดำ้นค่ำตอบแทนท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ี 

4.6. คณะกรรมกำรบริษทัจะได้รับรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำฯ แต่ละคร้ังเพื่อทรำบอย่ำง
ทนัท่วงที    
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5. ภารกจิและความรับผดิชอบ 
5.1 ด้านการสรรหา 
1) ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำร และผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำร เพื่อ

เสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั และส่งนโยบำยดงักล่ำวให้หน่วยงำนก ำกบัเม่ือมีกำร
ร้องขอ 

2) คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมและเป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
ก ำหนดเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย และผูมี้อ  ำนำจในกำร
จดักำร ใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำอ่ืนท่ีเหมำะสม 
 ทั้งน้ี ในกำรเสนอช่ือกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะพิจำรณำถึงประสบกำรณ์
อย่ำงน้อยดำ้นหน่ึงดำ้นใดท่ีส ำคญัส ำหรับคณะกรรมกำรบริษทั (เช่น วิศวกรรม พลงังำนทดแทน 
บญัชีและบริหำรกำรเงิน กฎหมำย เทคโนโลย ีบริหำรธุรกิจ  บริหำรทรัพยำกรบุคคล ฯลฯ ตลอดจน
พิจำรณำถึงควำมสำมำรถท่ีช่วยให้กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษทัเป็นไปอย่ำงรอบคอบ
ยิง่ข้ึน ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรตดัสินใจทำงธุรกิจอยำ่งมีเหตุผล ควำมสำมำรถในกำรคิดอยำ่ง
มีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นไดถึ้งควำมมีประสบกำรณ์ในกำรเป็นผูน้ ำ รวมทั้งมีควำมช ำนำญในวิชำชีพ
ระดบัสูง และมีควำมซ่ือสัตย ์ตลอดจนมีคุณสมบติัส่วนบุคลอ่ืนท่ีเหมำะสม 

3) ดูแลให้คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย  มีขนำด และองค์ประกอบท่ีเหมำะสมกบั
องค์กร รวมถึงมีกำรปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมท่ี เปล่ียนแปลงไป โดย
คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทกัษะ และประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำง ๆ  

4) เปิดเผยนโยบำย และรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำในรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 
5) สร้ำงควำมมัน่ใจวำ่บริษทัมีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรท่ีเหมำะสม

ส ำหรับต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูมี้
อ  ำนำจในกำรจดักำร และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

5.2  ด้านค่าตอบแทน 
1) ก ำหนดนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจ ำนวนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์

อ่ืนให้แก่กรรมกำรบริษทั และผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำร โดยมีหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจน โปร่งใส และ
น ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั และ/หรือ น ำเสนอ เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี และส่งนโยบำยดงักล่ำวใหห้น่วยงำนก ำกบัหำกมีกำรร้องขอ   
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2) ดูแลให้กรรมกำรบริษทั และผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัหน้ำท่ี และ
ควำมรับผดิชอบ 

3) ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรบริษทั และผูมี้อ  ำนำจในกำรจัดกำรเพื่อ
พิจำรณำผลตอบแทนประจ ำปี 

4) เปิดเผยนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทน และเปิดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
จัดท ำรำยงำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยอย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียดเก่ียวกับเป้ำหมำย กำร
ด ำเนินงำน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 

5) เสนอแนะค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อใหค้วำมเห็นชอบก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

6) ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ำยจดักำรเร่ืองนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทน แผนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและ
ผลประโยชน์พิเศษอ่ืนนอกเหนือจำกเงินค่ำจ้ำงส ำหรับพนักงำนบริษัท และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

7) ทบทวนเป้ำหมำยและหลกัเกณฑ์กำรปฏิบติังำน (Performance Target and Criteria) ส ำหรับบริษทั
ประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผู ้จ ัดกำร และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัเพื่ออนุมติั 

8) เสนอแนะค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีเหมำะสมส ำหรับประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  กรรมกำรผูจ้ดักำร เลขำนุกำรบริษทั เลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดยอ่ยและท่ีปรึกษำ
บริษทั ต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

 

5.3 การก ากบัดูแลกจิการ   
1) ก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำให้

ควำมเห็นชอบ ติดตำมเพื่อให้มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร รวมถึงทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบำยใหมี้ควำมเหมำะสมอยำ่งสม ่ำเสมอ 

2) ก ำกบัดูแลให้กำรปฏิบติังำนของบริษทัเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของหน่วยงำนท่ีมี
อ ำนำจก ำกบัดูแลตำมกฎหมำย เช่น ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.)  และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

3) จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของประธำนกรรมกำร กรรมกำรรำยบุคคล 
คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
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5.4 คณะกรรมการสรรหาฯ ควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจ า และน าเสนอผลการ

ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท 

5.5 คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณาภารกิจในด้านสรรหา ด้านค่าตอบแทน ด้านบรรษัทภิบาล และ

ด้านการพฒันาความยัง่ยืน ตลอดจนมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส าหรับกลุ่มธุรกจิเด็ม

โก้ ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามความเหมาะสม และตามทีเ่ห็นสมควร 

5.6 ด าเนินการใด ๆ ตามหน้าที่ ที่กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือ ค าส่ังของทางการที่เกี่ยวข้อง

ก าหนด 

 
6. ทีป่รึกษา 

 คณะกรรมกำรสรรหำฯ อำจขอควำมเห็นทำงวชิำชีพจำกท่ีปรึกษำภำยนอกได ้โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำว 
 

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
 คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะทบทวนกฎบัตรน้ีทุกปี และจะเสนอแนะกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงตำมท่ี
เห็นสมควร เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั 

 

 

 

                  นำยเสริมศกัด์ิ   จำรุมนสั 
    ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 
 
กฎบตัรน้ีไดรั้บกำรทบทวนจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ  คร้ังท่ี 6/2563  เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2563 
กฎบตัรน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7/2563   เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2563 

 


