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วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) จัดตังขึ
้ ้นเพื่อทาหน้ าที่
สรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย และ
ผู้บริ หารระดับสูงตังแต่
้ ระดับประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานขึ ้นไป รวมทังพิ
้ จารณาจัดทานโยบายและหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารระดับสูงตังแต่
้ ระดับ
ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานขึ ้นไป เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป (แล้ วแต่กรณี)
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหาฯ
1.

ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร ซึง่ จะ
ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีจานวนอย่าง
น้ อย 3 คน โดยอย่างน้ อยกึ่งหนึ่งต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริ ษัทต้ องไม่เป็ น
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาฯ

2.

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่จาเป็ นต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัท

3.

ประธานกรรมการสรรหาฯ ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ โดยอาจได้ รับการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ
บริ ษัท หรื อโดยกรรมการสรรหาฯ เลื อกตัง้ กรรมการสรรหาฯคนหนึ่งให้ ดารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการสรรหาฯ ก็ได้

4.

คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต่งตังพนั
้ กงานของบริ ษัทจานวน 1 คน ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เกี่ยวกับการนัด
หมายการประชุม จัดเตรี ยมวาระการประชุม นาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบั นทึกรายงาน
การประชุม ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีอานาจกาหนดค่าตอบแทน (เบี ้ยประชุม) ให้ แก่เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

5.

ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังบุ
้ คคลใดให้ เป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการสรรหาฯ ควรมี
การเปิ ดเผยข้ อมูลของที่ปรึ กษารายดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี รวมทังความเป็
้
นอิสระ หรื อไม่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหาฯ
1.

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นอย่ างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต
มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่
ให้ แก่บริ ษัทอย่างเต็มที่

2.

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
ว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้ อง

3.

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถประกอบกิจการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ าเป็ น
กรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ/หรื อเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท และ/
หรื อบริ ษัทย่อย ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

วาระการดารงตาแหน่ ง
1.

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และให้ เป็ นไปตาม
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษัท (กรณี ก รรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนด ารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทด้ วย)

2.

กรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นบุคคลภายนอกบริ ษัท กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนคนดังกล่าวมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทังเมื
้ ่อพ้ นจากตาแหน่ง
ตามวาระอาจได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ อีก

3.

ในกรณี ที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนครบวาระการดารงตาแหน่ง หรื อไม่อาจดารง
ตาแหน่งจนครบกาหนดวาระได้ ซึง่ จะส่งผลให้ มีจานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ต่ากว่า 3 คน ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทนรายใหม่ให้ มี
จ านวนครบถ้ วนในทัน ที ห รื ออย่ างช้ าภายใน 3 เดือนนับ แต่วัน ที่ มีจ านวนกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบถ้ วน เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ
สรรหาฯ ทัง้ นี ้ บุคคลที่ได้ รับแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใน
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กรณี ข้ า งต้ น จะอยู่ ใ นต าแหน่ ง เพี ย งเท่ า วาระที่ ยัง เหลื อ อยู่ ข องกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนซึง่ ตนได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งแทน
4.

นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พ้ นจากตาแหน่ง ด้ วยเหตุดงั ต่อไปนี ้
4.1 ตาย
4.2 ลาออก
4.3 ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่กาหนดในกฎบัตรนี ้
4.4 ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริ ษัท (กรณี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทด้ วย) หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท
มหาชน จากัดหรื อ มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้
บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทังประกาศของส
้
านักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
4.5 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.6 ที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น มีมติใ ห้ พ้ น จากต าแหน่ งกรรมการบริ ษัท (กรณี ก รรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทด้ วย) (สาหรับกรณีมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
4.7 ศาลมีคาสัง่ ให้ ออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นหนังสือลาออกต่อ

บริ ษัท โดยการลาออกนันจะมี
้ ผลนับแต่วนั ที่ระบุให้ มีผลในหนังสือลาออก

อานาจหน้ าที่ความรั บผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ในการสรรหาบุคลากรที่ มีบทบาทสาคัญต่อการดาเนิ นงานของบริ ษัท รวมทัง้ การกาหนดค่าตอบแทนให้
เหมาะสมกับผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการและผู้บริ หาร ซึง่ คณะกรรมการสรรหาฯ มีอานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่สาคัญดังต่อไปนี ้
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การสรรหา
1.

กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริ หาร
สูงสุด (ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หาร 4 ลาดับแรก)

2.

พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตังผู
้ ้ บริ หารระดับสูงร่ วมกับ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร

3.

พิจารณาโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบ และกาหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยให้ มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

4.

พิ จ ารณาสรรหา คัดเลื อก และเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณ สมบัติเหมาะสมมีความรู้ ความช านาญที่
เหมาะสม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารสูงสุด
(ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หาร 4 ลาดับแรก) รวมทังพิ
้ จารณาประวัติบคุ คลดังกล่าวแล้ วว่ามี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องรวมทัง้ ไม่ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้ องกับ การ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท จะดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

5.

ดูแ ลการจัด ท าแผนสื บ ทอดต าแหน่ ง (Succession Plan) เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มสื บ ทอดต าแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง ในกรณี ที่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อผู้บริ หาร
ระดับ สูงเกษี ย ณอายุ ลาออก หรื อไม่ส ามารถปฏิ บัติหน้ าที่ ได้ เพื่ อให้ ก ารบริ หารงานของบริ ษัท
สามารถดาเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบเป็ นระยะ ๆ ด้ วยอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครั ง้ รวมถึงกากับดูแลให้ กิจการมีการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้ มีจานวน ความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

6.

ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะมีการสรร
หากรรมการที่ครบวาระ

7.

พิจารณาความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อให้ แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

8.

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่ง คณะกรรมการ
สรรหาฯ จะพิจารณาผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรนาเสนอ ผลการปฏิบตั ิ
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หน้ าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทังประวั
้
ติการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ ประกอบการพิจารณาด้ วย
9.

พิ จารณารู ปแบบและจัดทาแผนการพัฒนากรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธาน
เจ้ าหน้ าที่ บริ หาร เพื่ อพัฒนาความรู้ ของทัง้ บุคลากรชุดปั จจุบันและที่ เข้ าใหม่ให้ เข้ าใจธุรกิ จของ
บริ ษั ท บทบาทหน้ า ที่ และพัฒ นาการต่ า งๆ ที่ ส าคัญ เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ และอุต สาหกรรม
กฎเกณฑ์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น

10.

ด าเนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ด้ วยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาฯ

การกาหนดค่ าตอบแทน
1.

พิจารณาและจัดทานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อื่น (ไม่ว่า
จะอยู่ในรู ปเงิ นสด หลักทรั พย์ หรื ออื่นใด) ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
ผู้บริ หารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
และอนุมตั ิตอ่ ไป แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กบั ระดับ
ที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษัท และสอดคล้ องกับผลประโยชน์
ของบริ ษัทในระยะยาว

2.

จัดท านโยบายและหลัก เกณฑ์ ใ นการประเมิน ผลงานของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผู้บริ หารรั บสูง เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจาปี และนาเสนอให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ

3.

เปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทารายงาน
การกาหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท

4.

ด าเนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ด้ วยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาฯ

5.

ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีห น้ าที่ ท บทวนและเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิ จ ารณาแก้ ไข
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบของคณะกรรมการสรรหาพิ จ ารณาค่าตอบแทนให้
สอดคล้ องกับสภาวการณ์
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การประชุม
1.

ให้ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างน้ อยปี ละ 1ครั ง้ หรื อตามความเหมาะสม โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ทุกครั ง้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ โดยการหารื อร่ วมกับ
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จะกาหนดวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ า

2.

ให้ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรื อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้ รับมอบหมาย
จากประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาฯ ซึ่ง สถานที่ ที่ ป ระชุ ม นัน้ อาจก าหนดเป็ น อย่ า งอื่ น นอกเหนื อ ไปจากท้ อ งที่ อัน เป็ น ที่ ตัง้
ส านัก งานใหญ่ ข องบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคีย งก็ ไ ด้ หากประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรื อ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้ รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
มิได้ กาหนดสถานที่ประชุมให้ ใช้ สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทเป็ นสถานที่ประชุม

3.

ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรื อบุคคลซึ่งได้ รับ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม หรื อส่งมอบให้ แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยตรง
พร้ อมทัง้ ระบุวัน เวลา สถานที่ และกิ จการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน
ประชุม เว้ นแต่กรณีจาเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษัทจะแจ้ งการนัดประชุมโดย
วิธีอื่นหรื อกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้

4.

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้ องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ใน
กรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคน
หนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

5.

การลงมติของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ ใช้ เสียงข้ างมาก และหากมีกรรมการคัดค้ านมติดงั กล่าว ให้
บันทึกคาคัดค้ านไว้ ในรายงานการประชุม

6.

ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมีสิทธิ ออกเสียงหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึง่ มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดจะ
ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด
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7.

ให้ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทใน
คราวถัดไปเพื่อทราบทุกครัง้

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ
คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้ องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท และรายงานการ
ทาหน้ าที่ในรอบปี ที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดอย่างน้ อย ดังนี ้
1. จานวนครัง้ ในการประชุม
2. จานวนครัง้ ที่กรรมการสรรหาฯ แต่ละคนเข้ าร่ วมประชุม
3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาฯ
4. ผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการสรรหาฯ
คณะกรรมการสรรหาฯ ต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี และรายงานปั ญหาอุปสรรคที่
เป็ นเหตุให้ การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ (ถ้ ามี) เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ รวมทัง้ สรุ ปผล
การดาเนินงานไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
การทบทวนและปรั บปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาฯ จะทบทวนกฎบัตรนี ท้ ุกปี และจะเสนอแนะการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงตามที่
เห็นสมควร เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ

ทังนี
้ ้ ให้ มผี ลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เป็ นต้ นไป

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รั ตนวานิช

นายลักษณะน้ อย พึ่งรัศมี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
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