
 

กฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

1. วตัถปุระสงค ์
เพื่อให้การก ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ มีประสทิธภิาพและประสทิธผิลดียิง่ขึน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง

เหน็สมควรจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยขึน้มาอกีชุดหนึ่งโดยให้เรยีกชื่อว่า “คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และ
พจิารณาค่าตอบแทน”  เพื่อช่วยคณะกรรมการบรษิทัฯ ปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดแูลงานเฉพาะดา้นดงัต่อไปนี้     

1. พฒันาและทบทวนแนวปฏิบตัิในการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัฯ  รวมทัง้ตดิตามดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบิตัใินการก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ขีองบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

2. สรรหาและคดัเลอืกบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัทฯ และผู้บรหิาร
ระดบัสงูในต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
แต่งตัง้แลว้แต่กรณี 

3. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการ
บรษิัทฯจดัตัง้ขึน้ รวมทัง้ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสูงในต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  เพื่อให้
คณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิลว้แต่กรณี 

2. องคป์ระกอบ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานและกรรมการของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณา

ค่าตอบแทน โดยคดัเลอืกจากกรรมการบรษิทัฯ ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร (non-executive director) เพื่อป้องกนัปัญหาความ
ขดัแยง้ของผลประโยชน์  

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง และประธานของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ต้อง
เป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระ ทัง้นี้ ประธานกรรมการบรษิทัฯ ไม่ควรเป็นกรรมการหรอืประธานของคณะกรรมการบรรษทัภิ
บาล  สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิารณา
ค่าตอบแทน มคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ 

ให้ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทนมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วนัทีไ่ดร้บั

การแต่งตัง้ กรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้
ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี   

ในกรณีทีย่งัไม่มกีารแต่งตัง้กรรมการมาแทน ใหก้รรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ทีพ่น้
จากต าแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้กรรมการมาแทน 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน พน้จาก
วาระเมื่อ 



(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
(4)  คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ 

เลือกกรรมการที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนเขา้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน แทน โดย
กรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ที่เขา้ด ารงต าแหน่งแทนนัน้ จะอยู่ในต าแหน่งได้เพยีงเท่า
วาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทนซึง่ตนเขา้มาแทน 

4. การประชมุ 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน จะต้องจดัใหม้กีารประชุมตามความจ าเป็นเพื่อ

ท าใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรนี้ใหส้ าเรจ็ลุล่วง แต่ทัง้นี้ ตอ้งไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครัง้ 
ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน หรอืเลขานุการคณะกรรมการบรรษทั ภบิาล 

สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รบัมอบหมายจากประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผู้เรยีกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน โดยให้ส่งหนังสอืนัด
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยงักรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน  ไม่น้อยกว่า 7 
วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น
และก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

ในการประชุมของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน จะต้องมกีรรมการบรรษทัภิ
บาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทนทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่ระธานกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิฉัยชีข้าดของทีป่ระชุม ใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่
อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด กรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ผูใ้ดทีม่สีว่นไดเ้สยีใดๆ ในเรื่องที่
พจิารณา จะเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ ไม่ได้ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิ
บาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน อาจเชญิฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ หรอืบุคคลอื่นทีเ่หน็ว่าเหมาะสมเขา้ร่วมประชุม
เพื่อใหข้อ้มลูหรอืชีแ้จงในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกไ็ด ้ 

5. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

ด้านบรรษทัภิบาล 
1. พฒันาและเสนอแนะแนวปฏบิตัิด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ดทีี่เหมาะสมกบับรษิัทฯ และสอดคล้องกบั

หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 
2. ตดิตามดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการที่ดขีองบรษิทัฯ 

ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ 



3. ทบทวนแนวปฏบิตัิด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกบัหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ขีองมาตรฐานสากลและของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บรษิทัฯ เพื่อพจิารณาปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4. ทบทวนปรชัญาในการด าเนินธุรกจิ จรยิธรรมธุรกจิ จรยิธรรมกรรมการ จรยิธรรมพนกังาน และแนวปฏบิตัิ
ทีเ่กีย่วขอ้งตามความเหมาะสม เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วกบัดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ด้านการสรรหา 
1. สรรหาบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัทฯ และผู้บริหารระดบัสูงใน

ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแต่งตัง้ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู
ในต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราว
ออกตามวาระ หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคดัเลือกเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้
แต่งตัง้ส าหรบักรณีอื่น 

2. ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ งตัง้เป็น
กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารระดบัสูงในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กล่าวในข้อ 1 นัน้ 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ควรด าเนินการดงันี้ 
2.1 ก าหนดคุณสมบตัแิละลกัษณะสว่นตวัอื่นทีเ่หน็ว่ามคีวามส าคญัของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูใน

ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทีต่อ้งการสรรหา เช่น มคีวามรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ
เฉพาะด้านที่ต้องการ มคีวามเป็นผู้น า มคีุณธรรม และความรบัผดิชอบต่อผลงาน (Integrity and 
Accountability) ยึดมัน่ในการท างานอย่างมหีลกัการและมาตรฐานเยี่ยงมอือาชพี มีวุฒิภาวะและ
ความมัน่คง และกลา้แสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างและเป็นอสิระ เป็นตน้ 

2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการประเภทอิสระของบริษัทฯ ว่ามี
คุณสมบตัคิรบถว้นในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ หรอืไม่ 

2.3 พจิารณาความเพยีงพอของการอุทศิเวลาส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทัฯ เช่น ใน
การพจิารณาเสนอชื่อกรรมการเดมิเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระ อาจประเมนิจากจ านวนครัง้ของการ
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ สว่นบุคคลทีจ่ะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อาจพจิารณาจาก
จ านวนบรษิทัทีบุ่คคลนัน้ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนทีจ่ะเป็นกรรมการบรษิทัฯ 

2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนัน้ มีคุณสมบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดของ
หน่วยงานทางการ 

3. ทบทวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกบัความเหมาะสมของขนาด (Size) และ
องคป์ระกอบ (Composition) ของคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั
ฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล เช่น ควรจะมจี านวนกรรมการเพยีงพอทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมเพื่อแต่งตัง้
เป็นกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ จัดตัง้ขึ้น ส่วนองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบด้วยกรรมการที่มคีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีห่ลากหลาย เพื่อใหก้ารพจิารณาตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัฯ ในเรื่องต่างๆ 
มคีวามรอบคอบรดักุมยิง่ขึน้ นอกจากนี้ ควรพจิารณาถึงความเหมาะสมของจ านวนกรรมการทีเ่ป็นอสิระ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

4. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วกบัดา้นการสรรหากรรมการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 



ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ 

จดัตัง้ขึน้ และผูบ้รหิารระดบัสงูในต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืที่
ประชุมผู้ถือหุน้พจิารณาอนุมตัิแล้วแต่กรณี ค่าตอบแทนในทีน่ี้ ให้หมายรวมถงึ  (ก) ค่าตอบแทนประจ า 
(Retainer) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน (ข) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ซึ่งเป็น
ค่าตอบแทนทีจ่่ายเป็นรายครัง้ต่อการประชุมส าหรบักรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม (ค) ค่าตอบแทนทีจ่่ายตาม
ผลการด าเนินงานของบรษิทั (Incentive) ซึง่ไดแ้ก่ โบนัสหรอืบ าเหน็จ และ (ง) ผลประโยชน์อื่นใดตามที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนด 

2. เพื่อใหก้ารพจิารณาค่าตอบแทนมคีวามโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ควรด าเนินการพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักเกณท์และแนวทาง 
ดงัต่อไปนี้ 
2.1 ค่าตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ในระดบัทีส่ามารถทีจ่ะดึงดูดและรกัษากรรมการและผูบ้รหิาร

ระดบัสงูทีม่คีุณสมบตัทิีบ่รษิทัฯ ตอ้งการ โดยอาจพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูการจา่ยค่าตอบแทน
ของบรษิทัอื่นทีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละเทยีบเคยีงกนัได ้เช่น ขนาดของกจิการ (Size) ซึง่อาจ
วดัไดจ้ากยอดขายหรอืยอดสนิทรพัยร์วม เป็นต้น ระดบัของก าไร (Profitability) และความยากง่าย
ของการบรหิาร (Complexity) 

2.2 ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ
แต่ละคน กรรมการที่ได้รบัมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่
เพิม่ขึน้ดว้ย เช่น กรรมการชุดย่อย นอกจากจะไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบรษิทัฯ แลว้ 
ควรไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่เตมิอกีในฐานะเป็นกรรมการชุดย่อยดว้ย  ประธานกรรมการบรษิทัฯ และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรไดร้บัค่าตอบแทนมากกว่าสมาชกิของคณะกรรมการบรษิทัฯ และ
สมาชกิของคณะกรรมการชุดย่อยในอตัราทีเ่หมาะสม 

2.3 ค่าตอบแทนของกรรมการทีจ่่ายตามผลการด าเนินงานประจ าปีของบรษิทัฯ เช่น โบนสักรรมการ ควร
เชื่อมโยงกบัผลตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในรูปของเงนิปันผล หากปีใดมไิดม้กีารจ่ายเงนิปันผล
แก่ผูถ้อืหุน้ กจ็ะไม่มกีารพจิารณาการจ่ายโบนสัใหแ้ก่กรรมการ 

2.4 กรรมการที่เป็นผู้บรหิารของบรษิัทฯ จะได้รบัค่าตอบแทนในฐานะของผู้บรหิารเท่านัน้ จะไม่ไดร้บั
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบรษิทัฯ แต่อย่างใด           

3. ทบทวนและใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็น
ประจ าทุกปี โดยพิจารณาตามหลกัเกณท์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าวข้างต้นก่อน
น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อก าหนด
ค่าตอบแทนก่อนน าเสนอขออนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นประจ าทุกปี  ในการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานประจ าปีของผูบ้รหิารระดบัสงูในต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารนัน้ ควรจะพจิารณาจากผล
การด าเนินงานประจ าปีของบริษัทฯ โดยรวม ผลการปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่ส าคัญอื่น และการสร้าง
ผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ในระยะยาว นอกจากนี้ ควรจะเปรยีบเทยีบกบัผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัทีเ่ทยีบเคยีงกนัไดป้ระกอบการพจิารณาดว้ย 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกบัด้านการพจิารณาค่าตอบแทนตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทัฯ 

 



6. ท่ีปรกึษาภายนอก 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีอ านาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกตามที่เหน็ว่าจ าเป็นและ
เหมาะสม เพื่อให้สามารถขอค าปรกึษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พจิารณาค่าตอบแทน สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรนี้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

7. การรายงาน 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ควรรายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไว้

ในกฎบตัรนี้ ดงันี้ 
7.1 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน หลงัจากการ

ประชุมทุกครัง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อทราบ นอกจากนี้ ควรรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ใน
เรื่องเกีย่วกบับรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ทีส่ าคญัอื่น ซึง่คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน เหน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัฯ ควรจะไดร้บัทราบ 

7.2 รายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรรษทัภบิาล  สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทนในปีทีผ่่าน
มาต่อผูถ้อืหุน้ โดยจดัท าเป็นรายงานและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 

 


