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วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) จดัตัง้ขึน้เพ่ือท าหน้าท่ี

สรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย และ

ผู้บริหารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานขึน้ไป รวมทัง้พิจารณาจดัท านโยบายและหลกัเกณฑ์

การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสูงตัง้แต่ระดบั

ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานขึน้ไป เพ่ือเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป (แล้วแตก่รณี) 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาฯ  

1. ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึง่จะ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาฯ มีจ านวนอย่าง

น้อย 3 คน โดยอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็น

กรรมการในคณะกรรมการสรรหาฯ 

2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไมจ่ าเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท 

3. ประธานกรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยอาจได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ

บริษัท หรือโดยกรรมการสรรหาฯ เลือกตัง้กรรมการสรรหาฯคนหนึ่งให้ด ารงต าแหน่ งประธาน

กรรมการสรรหาฯ ก็ได้  

4. คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต่งตัง้พนักงานของบริษัทจ านวน 1 คน ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เก่ียวกับการนัด

หมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงาน

การประชมุ ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาฯ มีอ านาจก าหนดคา่ตอบแทน (เบีย้ประชมุ) ให้แก่เลขานกุาร

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม 

5. ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้บคุคลใดให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาฯ  ควรมี

การเปิดเผยข้อมลูของท่ีปรึกษารายดงักล่าวไว้ในรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรือไม่มี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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คุณสมบัตขิองคณะกรรมการสรรหาฯ 

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสตัย์ สจุริต 

มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทิุศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ี

ให้แก่บริษัทอย่างเตม็ท่ี 

2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดท่ี

เก่ียวข้อง 

3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็น

กรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและ/หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท และ/

หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตาม

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย)  

2. กรณีท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นบคุคลภายนอกบริษัท กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนคนดงักลา่วมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทัง้เมื่อพ้นจากต าแหน่ง

ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้อีก 

3. ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือไม่อาจด ารง

ต าแหน่งจนครบก าหนดวาระได้ ซึง่จะส่งผลให้มีจ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ต ่ากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนรายใหมใ่ห้มี

จ านวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ีมีจ านวนกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ

สรรหาฯ ทัง้นี ้บุคคลท่ีได้รับแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใน
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กรณีข้างต้น จะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนซึง่ตนได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งแทน  

4. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พ้นจากต าแหน่ง ด้วยเหตดุงัตอ่ไปนี ้
4.1 ตาย 
4.2 ลาออก 
4.3 ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนตามท่ีก าหนดในกฎบตัรนี ้
4.4 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท 
มหาชน จ ากดัหรือ มีลกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีก าหนดไว้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมทัง้ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.5 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4.6 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) (ส าหรับกรณีมติของท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือ
โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง) 

4.7 ศาลมีค าสัง่ให้ออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท   
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนหนังสือลาออกต่อ

บริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัท่ีระบใุห้มีผลในหนงัสือลาออก  

 

อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ

ในการสรรหาบุคลากรท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้การก าหนดค่าตอบแทนให้

เหมาะสมกบัผลการปฏิบตัิงานของกรรมการและผู้บริหาร ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ มีอ านาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
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การสรรหา 

1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย และผู้บริหาร

สงูสดุ (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร 4 ล าดบัแรก)  

2. พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหารระดบัสงูร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร   

3. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ และก าหนดคณุสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุย่อยให้มีความเหมาะสมกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมีความรู้ความช านาญท่ี

เหมาะสม เพ่ือให้บคุคลดงักลา่วด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย และผู้บริหารสงูสดุ 

(ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร 4 ล าดบัแรก) รวมทัง้พิจารณาประวตัิบคุคลดงักล่าวแล้วว่ามี

คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท จะด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูอย่างเพียงพอเก่ียวกบับคุคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

5. ดูแลการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดบัสูง ในกรณีท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้บริหาร

ระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัท

สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการสรรหาฯ  จะรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบเป็นระยะ ๆ ด้วยอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงก ากับดูแลให้กิจการมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ 

ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจงูใจท่ีเหมาะสม 

6. ทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะมีการสรร

หากรรมการท่ีครบวาระ 

7. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแตล่ะคน เพ่ือให้แน่ใจวา่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

8. ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอช่ือกรรมการท่ีพ้นวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง คณะกรรมการ

สรรหาฯ จะพิจารณาผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการรายดงักลา่ว และควรน าเสนอ ผลการปฏิบตัิ
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หน้าท่ี ผลงาน (Contribution) รวมทัง้ประวตัิการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ ถือ

หุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

9. พิจารณารูปแบบและจัดท าแผนการพัฒนากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือพัฒนาความรู้ของทัง้บุคลากรชุดปัจจุบันและท่ีเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของ

บริษัท บทบาทหน้าท่ี และพัฒนาการต่างๆ ท่ีส าคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

กฎเกณฑ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

10. ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาฯ  

การก าหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณาและจดัท านโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่า

จะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ

ผู้บริหารระดบัสูง  เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

และอนมุตัิตอ่ไป แล้วแตก่รณี ทัง้นีค้า่ตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้กบัระดบั

ท่ีปฏิบตัิอยู่ในอตุสาหกรรม รวมถึงพิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัท และสอดคล้องกบัผลประโยชน์

ของบริษัทในระยะยาว 

2. จัดท านโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผู้บริหารรับสูง เพ่ือพิจารณาผลตอบแทนประจ าปี และน าเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3. เปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดท ารายงาน

การก าหนดคา่ตอบแทนดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

4. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาฯ  

5. ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าท่ีทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนให้

สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 
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การประชุม 

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างน้อยปีละ 1ครัง้ หรือตามความเหมาะสม โดยในการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ทุกครัง้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ  โดยการหารือร่วมกับ

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จะก าหนดวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า 

2. ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีได้รับมอบหมาย

จากประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประชมุคณะกรรมการ

สรรหาฯ ซึ่งสถานท่ีท่ีประชุมนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้

ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 

มิได้ก าหนดสถานท่ีประชมุให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีประชมุ 

3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือบุคคลซึ่งได้รับ

มอบหมายสง่หนงัสือนดัประชมุ หรือสง่มอบให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนโดยตรง

พร้อมทัง้ระบุวัน เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน

ประชมุ เว้นแตก่รณีจ าเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนดัประชุมโดย

วิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

4. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาประชมุไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจงึจะครบเป็นองค์ประชุม ใน

กรณีท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไมอ่ยู่ในท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคน

หนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5. การลงมติของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคดัค้านมติดงักลา่ว ให้

บนัทกึค าคดัค้านไว้ในรายงานการประชมุ 

6. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง

เสียงในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดจะ

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง

เพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เพ่ือเป็นเสียงชีข้าด 
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7. ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ รายงานผลการประชมุต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใน

คราวถดัไปเพ่ือทราบทกุครัง้  

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ 

คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องรายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัท และรายงานการ

ท าหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาตอ่ผู้ ถือหุ้นในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดอย่างน้อย ดงันี ้

1. จ านวนครัง้ในการประชมุ 

2. จ านวนครัง้ท่ีกรรมการสรรหาฯ แตล่ะคนเข้าร่วมประชมุ 

3. คา่ตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาฯ  

4. ผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว้ 

การประเมินผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการสรรหาฯ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทกุปี และรายงานปัญหาอปุสรรคท่ี

เป็นเหตุให้การปฏิบตัิงานไม่บรรลวุตัถุประสงค์ (ถ้ามี) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทัง้สรุปผล

การด าเนินงานไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการสรรหาฯ จะทบทวนกฎบัตรนีทุ้กปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามท่ี

เห็นสมควร เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

 

ทัง้นี ้ให้มผีลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป 

 

            

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 




