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คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate 

Governance) และเป็นการเสริมสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นสว่นหนึ่งของแนวปฏิบตัิที่ดีในหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่
ดี ซึ่งจะท าหนา้ที่ในการพิจารณากลั่นกรอง ทบทวนรูปแบบ หลกัเกณฑ ์นโยบาย และกระบวนการสรรหาและการ
ก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท ใหม้ีความเหมาะสม โปรง่ใส มีความเป็นธรรม ถกูตอ้งตามกฎเกณฑ์
ระเบียบ ขอ้ก าหนด กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และผลการปฏิบติังานของกรรมการ โดยอยู่ในระดบัที่เหมาะสม เทียบเคยีง
ไดก้บัตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนัซึ่งมีขนาดใกลเ้คียงกนั  เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมทัง้ผูม้ี
สว่นไดเ้สียทกุภาคสว่น 

ดงันัน้คณะกรรมการบริษัท จึงไดจ้ดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนขึน้ เพื่อระบุ
ถึงขอบเขตหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวตัถปุระสงคใ์นการปฏิบตัิหนา้ที่ ดงันี ้

1.1 เพื่อส่งเสริมหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี โดยรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสงู
ของบรษิัท 

1.2 เพื่อพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุด
ย่อย กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท 

1.3 เพื่อทบทวนและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และ
ผูบ้ริหารระดบัสงู ใหม้ีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และผูมี้
สว่นไดเ้สียในทกุภาคสว่น 

2. องคป์ระกอบและการแต่งต้ัง 

2.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีองคป์ระกอบ ดงันี ้

1) กรรมการบรษิัทอย่างนอ้ย 3 คน และอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

2) ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 
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3) ควรเป็นกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อให้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
หากจ าเป็นตอ้งมีกรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร (Executive Director) อยู่ในคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้กรรมการ  
ที่เป็นผูบ้รหิารดงักลา่วไม่ควรรว่มพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ 

4) ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อใหก้ารท าหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีความเป็นอิสระ
อย่างแทจ้รงิ 

2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูค้ัดเลือก และแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย
คดัเลือกบคุคลที่พิจารณาแลว้ว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม 

3. คุณสมบัต ิ

3.1 เป็นผู้ที่มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเข้าใจ เก่ียวกับ คุณสมบัติ หน้าที่และความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงมีความรูด้า้นการก ากบัดแูลกิจการ 

3.2 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท  าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการพิจารณารูปแบบและ
หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

3.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามกฎหมายว่า
ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใด ที่เก่ียวขอ้ง 

3.4 มีความเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลผู้
ที่สมควรไดร้บัการเสนอชื่อใหม้าด ารงต าแหน่ง 

3.5 สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิหนา้ที่ 
4. วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

4.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทอีกได  ้

4.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1) ครบก าหนดตามวาระ 

2) ลาออก 

3) เสียชีวิต 
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4) พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิัท 

5) คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

6) ขาดคณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด 

4.3 การลาออกของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรณีที่ยงัด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนอยู่ ใหย้ื่นใบลาออกแจง้ต่อบรษิทัลว่งหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือน พรอ้มเหตผุล เวน้แต่มี
เหตสุดุวิสยั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแต่งตัง้บุคคลอื่นที่มีคณุสมบตัิครบถว้นทดแทนบุคคลที่
ลาออก 

4.4 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบก าหนดตาม
วาระใหค้ณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเขา้ด ารงต าแหน่งแทน โดยบคุคลที่เขา้เป็น
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน 

5. ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบเก่ียวกบัการสรรหา ดงันี ้

5.1 การก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการที่ตอ้งการสรรหาใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไว ้โดยควรด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม 

ในคณะกรรมการว่า คณะกรรมการตอ้งการกรรมการที่มีคณุสมบตัิลกัษณะใดบา้ง เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษิัทมีองคป์ระกอบตามที่คาดหวงั 

2) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่า กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่า จ าเป็นตอ้งสรรหา
กรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิัท 

3) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ หากเป็นกรรมการเดิม ควรอาศัยผลประเมินจาก Board Self-

Assessment ประกอบการพิจารณาในการเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้ามาด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ  
ส่วนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ควรพิจารณาจากจ านวนบริษัทที่บุคคลนัน้ด ารงต าแหน่ง
อยู่ก่อนที่จะเป็นกรรมการบรษิัท 

5.2 การสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เสนอชื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้ โดยควรด าเนินการ ดงัต่อไปนี  ้
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1) ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกับลกัษณะเฉพาะของบริษัท เช่น
พิจารณากรรมการเพิ่มเติมเพื่อเสนอใหด้ ารงต าแหน่งต่อ เปิดรบัการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้ การใชบ้ริษัท
ภายนอกใหช้่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือ การใหก้รรมการแต่ละคน
เสนอชื่อบคุคลที่เหมาะสม เป็นตน้ 

2) ด าเนินพิจารณารายชื่อบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับ
เกณฑค์ณุสมบตัิที่ก าหนดไว ้

3) ตรวจสอบใหร้อบคอบว่า บคุคลที่ถกูเสนอชื่อนัน้มีคณุสมบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงาน
ทางการ 

4) ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบตัิสอดคลอ้งกับเกณฑค์ุณสมบัติที่ก าหนดไว ้เพื่อจะไดม้ั่นใจว่า 
บคุคลดงักลา่วมีความยินดีจะมารบัต าแหน่งกรรมการของบรษิัท หากไดร้บัการแต่งตัง้จากผูถื้อหุน้ 

5) เสนอชื่อใหค้ณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาแต่งตัง้ต่อไป 

6) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจไดร้บัมอบหมายใหพ้ิจารณาสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู 
โดยเฉพาะกรรมการผูจ้ดัการดว้ยก็ได ้

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทน ดงันี ้

5.3 การพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้
รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสม โดยควรด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

1) ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑท์ี่ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั (ถา้มี) 

2) พิจารณาขอ้มลูหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของบรษิัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกบับรษิัท 

3) ก าหนดหลกัเกณฑใ์หม้ีความเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดผลงานตามที่คาดหวัง ใหม้ีความเป็นธรรมและเป็น
การตอบแทนบคุคลที่ช่วยใหง้านของบรษิัทประสบผลส าเรจ็ 

4) ทบทวนรูปแบบหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภท โดยพิจารณาจ านวนเงินและสดัสว่นการจ่าย
ค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งนี ้ หลักการส าคัญในการพิจารณารูปแบบ
ค่าตอบแทนแต่ละประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนประจ า (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน 
ค่าตอบแทนรายปี เป็นตน้ ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานของบริษัท (Incentive) เช่น ผลก าไรของ
บริษัทหรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนี ้ กรรมการอาจได้รับค่าเบี ้ยประชุม 
(Attendance Fee) เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนประจ าและค่าตอบแทนตามผลการด าเนินการของบริษัท 
เพื่อจงูใจใหก้รรมการปฏิบตัิหนา้ที่โดยการเขา้ประชมุอย่างสม ่าเสมอ 
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5) พิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด หรือขอ้แนะน าที่เก่ียวขอ้ง 

5.4 พิจารณาเกณฑป์ระเมินผลกรรมการผูจ้ดัการ 

5.5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ โดยควรด าเนินการ ดงันี ้

1) ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการและคณะกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑก์ารจ่ายที่ได้
พิจารณาไว ้

2) ในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการผูจ้ัดการ ควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบตัิหนา้ที่ของ
กรรมการผูจ้ดัการประกอบดว้ย 

3) เปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกบับรษิัท 

4) น าเสนอค่าตอบแทนที่ก าหนดต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหอ้นุมตัิค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ 
สว่นค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

5.6 หากมีการเสนอขายหลักทรัพยใ์หม่ (หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้) ใหแ้ก่กรรมการและพนักงาน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรพิจารณาใหเ้งื่อนไขต่าง  ๆ ช่วยจูงใจกรรมการและ
พนกังานปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อใหเ้กิดการสรา้งมลูค่าเพิ่มใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยาว และสามารถรกัษาบคุลากรที่มี
คณุภาพไดอ้ย่างแทจ้รงิ แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งไม่สงูเกินไป และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ดว้ย  

นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องพิจารณาความเหมาะสมและให้ความ
เห็นชอบ กรณีหากมีกรรมการหรือพนักงานรายใดจะไดร้บัการจัดสรรหลักทรพัยเ์กินกว่ารอ้ยละ 5 ของ
จ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดที่จัดสรร อย่างไรก็ตาม ตอ้งไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยเ์กินกว่ารอ้ยละ 5 ดว้ย จึงจะมีสิทธิในการใหค้วามเห็นชอบ
ดงักลา่ว  

6. การประชุม 

6.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนดใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญ 

ฝ่ายจดัการ หรือผูบ้รหิาร หรือพนกังานของบรษิัทที่เก่ียวขอ้ง หรือผูท้ี่เห็นสมควรมารว่มประชมุ ใหค้วามเห็น
หรือสง่เอกสาร ขอ้มลูตามที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

6.2 ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทกุครัง้ องคป์ระชมุตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนทัง้หมดที่มีอยู่ในต าแหน่งขณะนัน้ จึงถือไดว่้าครบองคป์ระชมุ 
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6.3 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิใหอ้อกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนัน้ ๆ ยกเวน้กรณีการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัททัง้คณะ 

6.4 ในการออกเสียง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกสียง คนละ 1 เสียง และใช้
คะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชีข้าด 

7. การรายงาน 

7.1 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิัท อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

7.2 สรุปผลการด าเนินงานไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียด
ดงันี ้

7.2.1 จ านวนครัง้ในการประชมุ  
7.2.2 จ านวนครัง้ที่กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเขา้ร่วมประชมุ 

7.2.3 การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อย่างนอ้ยปีละ 

                  1 ครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานของบรษิัท กลยทุธร์ะยะสัน้และระยะยาว 

                  และแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

8. ค่าตอบแทน 

8.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนตามมติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

9. การประเมินผล  

9.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในรูปแบบทัง้คณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบ ทัง้นี ้เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานใหม้ี 
สิทธิภาพและบรรลวุตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว ้

 

                                   .......................................................................................... 
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บันทกึการขออนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

คร้ังที่ วันทีไ่ด้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

รายละเอียดทีเ่ปลี่ยนแปลง  

1 ครัง้ที่ 15/2562              

วนัที่ 2 สิงหาคม 2562 

จดัท าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2562 

2 ครัง้ที่ 1/2566                

วนัที่ 18 มกราคม 2566 

ปรบัปรุงแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการบรษิัทจดทะเบียน (Corporate 

Governance Report -CGR) ซึ่งเป็นโครงการส ารวจเพื่อติดตามและวดัผลการ
พฒันาการก ากบัดแูลกิจการ หรือ บรรษัทภบิาลของบรษิัทจดทะเบียนไทย
ด าเนินการโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (Thai Institute of 

Directors: IOD) ดว้ยการสนบัสนนุของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาตัง้แต่ปี 2544  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. เพิ่มเติมรายละเอียดหวัขอ้ 7  

ขอ้ 7.2 สรุปผลการด าเนินงานไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงันี ้
7.2.1 จ านวนครัง้ในการประชมุ  
7.2.2 จ านวนครัง้ที่กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่ละคน

เขา้รว่มประชมุ 

7.2.3 การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
แผนการด าเนินงานของบรษิัท กลยทุธร์ะยะสัน้และระยะยาว 
และแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

 

 


