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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 
1. ค านิยาม 
“บรษิัทฯ”  หมำยควำมว่ำ บรษิัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
“คณะกรรมกำรบรษิัท”        หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบรษิัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
“คณะกรรมกำรสรรหำฯ”       หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี   

                                                          ของบรษิัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
“กรรมกำรบรษิัท”               หมำยควำมว่ำ กรรมกำรบรษิัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน)  
“กรรมกำรสรรหำฯ”              หมำยควำมว่ำ กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี          
                                                   ของบรษิัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั  (มหำชน) 
“ประธำนกรรมกำรบรษิัท”   หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำรบรษิัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
“ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ”  หมำยควำมว่ำ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและก ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี ของบรษิัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
“ผูบ้รหิำรระดบัสงู”              หมำยควำมว่ำ ผูบ้ริหำรในต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร รองประธำนเจำ้หนำ้ที่

บริหำร และผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือเทียบเท่ำ ของบริษัท ทำนตะวัน
อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

 
 
2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมกำรบรษิัท ไดแ้ตง่ตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำฯ เพื่อส่งเสรมิหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยดแูล และ
รบัผิดชอบในเรื่องดงัต่อไปนี ้

2.1 ก ำหนดหลกัเกณฑ ์และกระบวนกำรสรรหำบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท 
กรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุย่อย และผูบ้รหิำรระดบัสงู 

2.2 พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน และรูปแบบค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท โดยรวมถึง
คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำก่อนที่จะน ำเสนอใหผู้ถื้อ
หุน้พิจำรณำอนมุตัิต่อไป รวมทัง้พิจำรณำหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรระดบัสงู 

2.3 พิจำรณำ และรวบรวมองคป์ระกอบหน้ำที่ ควำมรบัผิดชอบ และแนวทำงปฏิบัติในกำรก ำกับดูแล รวม
ตลอดจนใหค้ ำปรกึษำและก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ ตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ได้
อย่ำงเหมำะสม และโปรง่ใส 
 

3. องคป์ระกอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษัท จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน โดยอย่ำงนอ้ยกึ่งหนึ่งตอ้งเป็น

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรสรรหำฯ ตอ้งไม่ด  ำรงต ำแหน่ง เป็นผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิัทฯหรือของสำยงำน 
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4. คุณสมบัต ิ
4.1 มีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัด และตำมกฎหมำยอื่นที่

เก่ียวขอ้ง 
4.2 กรรมกำรสรรหำฯ ที่เป็นกรรมกำรอิสระตอ้งมีควำมเป็นอิสระตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ 

และยึดถือปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบรษิัทฯ 
4.3 เป็นบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่ในฐำนะของ

กรรมกำรสรรหำฯ และสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงพอเพียงในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่กำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ส ำเรจ็ตำมวตัถปุระสงค ์
 

5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน การพน้จากต าแหน่ง 
5.1 การแต่งตั้ง 

1) คณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
2) ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ อำจจะได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท  หรือโดย

คณะกรรมกำรสรรหำฯ คดัเลือกสมำชิกหน่ึงคนใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ โดยที่
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯจะตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

3) เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ 
5.2  วาระการปฏิบัติงาน 

1) คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีวำระกำรปฏิบัติงำนตำมวำระของกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดย
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกได ้

2) กรณีต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำฯ ว่ำงลง เพรำะเหตุอื่นนอกเหนือจำกถึงครำวออกตำมวำระให้
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรบริษัท ที่มีคุณสมบัติครบถว้นเป็นกรรมกำรสรรหำฯ 
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรสรรหำฯ มีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้

5.3 การพ้นจากต าแหน่ง 
1) กรรมกำรสรรหำฯ พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

1.1) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิัทฯ 
1.2) พน้สภำพกำรเป็นกรรมกำรของบรษิัทฯ 
1.3) ตำย 
1.4) ลำออก 
1.5) ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกดั 
1.6) คณะกรรมกำรบรษิัทมมีตใิหอ้อก 

2) กรรมกำรสรรหำฯ คนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ใหย้ื่นใบลำออกตอ่ประธำนกรรมกำรบรษิัท กำร
ลำออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึงบรษิัทฯ 
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6. ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบ 
6.1 การปฏิบัติงานด้านการสรรหา 

1) พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบรษิัท ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และ
รว่มกบัประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร พิจำรณำหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรสรรหำผูบ้รหิำรระดบัสงู 

2) พิจำรณำโครงสรำ้ง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรชดุย่อยใหม้ี
ควำมเหมำะสมกบักลยทุธข์องบรษิัทฯ และสถำนกำรณท์ี่เปล่ียนแปลงไป 

3) พิจำรณำและก ำหนดคณุสมบตัิของผูท้ี่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท โดยค ำนงึถงึควำมหลำกหลำย
ทำงดำ้นควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ ทกัษะ และประสบกำรณท์ี่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษิัทฯและกำรอทุศิเวลำ 

4) พิจำรณำสรรหำบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรบรษิัท กรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุย่อย และ
ผูบ้รหิำรระดบัสงู เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบรษิัท พิจำรณำแตง่ตัง้ตำมควำมเหมำะสม หรือเมื่อมี
ต  ำแหน่งว่ำงลง 

5) จดัท ำแผนกำรพฒันำฝึกอบรมที่เก่ียวกบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่หรือควำมรูเ้ก่ียวกบัธุรกจิของบรษิัทฯใหแ้ก่ 
กรรมกำรบรษิัท และกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุย่อย 

6) พิจำรณำทบทวนแผนสืบทอดต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู พรอ้มทัง้รำยชื่อผูท้ี่เหมำะสมที่จะไดร้บักำร
พิจำรณำสืบทอดต ำแหน่ง และเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

7) ปฏิบตัิกำรอื่นใดอนัเก่ียวกบักำรสรรหำ ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 
6.2 การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

6.2.1 การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
1) เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท เก่ียวกับโครงสรำ้งและอตัรำค่ำตอบแทนทัง้ที่เป็นตวัเงิน และ

ไม่ใช่ตัวเงิน  ส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นประจ ำทุกปี  ทั้งนี ้
คณะกรรมกำรบรษิัท เป็นผูพ้ิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี
เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

2) พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบและทบทวนหลกัเกณฑก์ำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
บริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนุมัติและประเมิน 
โดยคณะกรรมกำรสรรหำฯ จะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรชดุย่อย 

3) เสนอหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับภำระ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร
บรษิัท และกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุยอ่ย โดยเชื่อมโยงค่ำตอบแทนกบักำรประเมิน แผนธุรกิจและ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯโดยรวม เพื่อสำมำรถจูงใจ และเป็นกำรด ำรงไวซ้ึ่งกรรมกำรที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ และมีศกัยภำพ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูพ้ิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอ
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนมุตัิต่อไป 
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6.2.2 การพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
1) พิจำรณำและทบทวนโครงสรำ้งและองคป์ระกอบค่ำตอบแทนส ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสงู เป็นประจ ำทุก

ปีแลว้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
2) ทบทวนหลักเกณฑ์และปัจจัยในกำรประเมินผลงำนส ำหรับทั้งองค์กร รวมทั้งหลักเกณฑ์กำร

ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผูบ้รหิำรระดบัสงู เป็นประจ ำทกุปี แลว้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท
อนมุตัิ 

3) จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนส ำหรับผู้บริหำรระดับสูงเป็นประจ ำทุกปี ส่ือสำรผลกำร
พิจำรณำรวมทัง้ประเด็นเพื่อกำรพฒันำให้ผูบ้ริหำรระดบัสงูไดท้รำบ และรำยงำนผลกำรประเมินต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัท 

4) พิจำรณำค่ำตอบแทนใหแ้ก่ ผูบ้รหิำรระดบัสงู โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนที่เป็น
เงินเดือน ผลกำรด ำเนินงำนระยะสั้นและระยะยำว และผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
ระดบัสูง มำใชป้ระกอบในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนใหเ้หมำะสม แลว้น ำเสนอค่ำตอบแทน
ดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

6.3   การปฏิบัตดิ้านการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี

1)  ดูแลนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy)และนโยบำยกำรต่อตำ้นกำร
คอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy)  ที่เหมำะสมกับบริษัทฯ ภำยใตก้รอบของกฎหมำย หลกัเกณฑ ์
ระเบียบ และขอ้บงัคับของหน่วยงำนที่ท  ำหนำ้ที่ก ำกับดูแล ได้แก่ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย ์และตลำดหลักทรพัย ์หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน
แนวทำงในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทอนมุตัิ 

2) ก ำหนดใหม้ีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ตำมแนวทำงของนโยบำย
กำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) และนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน 
(Anti-Corruption Policy) เพื่อใหเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิที่ถกูตอ้งและเป็นมำตรฐำน 

3) ก ำกับ ดูแล และให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ในกำรปฏิบัติหน้ำที่  และควำม
รบัผิดชอบ ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตำมกรอบและหลกัเกณฑข์อง
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) และนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอร์
รปัชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อให้มีผลในทำงปฏิบัติ และมีควำมต่อเนื่อง รวมทั้งให้เกิดกำร
ปฏิบัติที่ดีตำมจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนและพนักงำนของ
บรษิัทฯ 

4) พิจำรณำทบทวน และปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรและนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั 
(Anti-Corruption Policy) อย่ำงสม ่ำเสมออย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหน้โยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
(Corporate Governance Policy) และนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy) 
และสอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่ำงๆ    และธุรกิจของบรษิัทฯ 



 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี 
บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (12/1/2564) 7 

 

5)  จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีประจ ำปี เพื่อรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัท 
พรอ้มทัง้น ำเสนอควำมเห็น และขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตำมควำมเหมำะสม 

6) เสนอแนะขอ้ก ำหนด และแนวทำงในกำรปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกิจและขอ้พึงปฏิบตัิของกรรมกำรบรษิัท ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทฯ 

7) แต่งตัง้คณะท ำงำนเพื่อท ำหนำ้ที่สนบัสนนุงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรไดต้ำมควำมจ ำเป็น 
8) ปฏิบตัิงำนอื่นใด ที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 
 

7. การประชุม 
7.1 จ านวนคร้ังการประชุม 

1) คณะกรรมกำรสรรหำฯ ตอ้งประชุมอย่ำงนอ้ยปีละ 2 ครัง้และอำจจัดใหม้ีกำรประชุมเพิ่มเติมตำมที่
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ เห็นสมควร 

2) ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ อำจจะเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได ้หำกมีกำรรอ้งขอจำกกรรมกำร
สรรหำฯ หรือประธำนกรรมกำรบรษิัท เมื่อมีระเบียบวำระจ ำเป็นตอ้งหำรือรว่มกนั 

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม  
1) กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ตอ้งมีกรรมกำรสรรหำฯ เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ

จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
2) ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม หำกในกำรประชุมครำวใดประธำน

กรรมกำรสรรหำฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหก้รรมกำรที่มำประชุมคดัเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชมุ 

3) เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจะตอ้งเขำ้รว่มประชมุดว้ยทกุครัง้ 
7.3 การลงคะแนนเสียง 

1) มติที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ใหถื้อเสียงขำ้งมำก กรรมกำรสรรหำฯ หนึ่งคนใหม้ีเสียงหนึ่งเสียง
ในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ชีข้ำด 

2) กรรมกำรสรรหำฯ ที่มีส่วนไดส่้วนเสียในเรื่องใด จะตอ้งไม่เขำ้รว่มในกำรพิจำรณำ หรือลงมติในเรื่องนัน้                 
เวน้แต่เป็นกำรพิจำรณำเรื่องค่ำตอบแทนที่ก ำหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบันี ้

7.4 บันทกึรายงานการประชุม 
ใหเ้ลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยเป็นผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชมุ 
 

8. การรายงาน 
ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำฯ รำยงำนผลกำรสรรหำ กำรก ำหนดค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  ผลกำร

ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ หรือรำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษัท ควรทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บรษิัท ครัง้ถดัไป 
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9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ตอ้งประเมินผลกำรปฏิบตัิเป็นประจ ำทุกปี และรำยงำนปัญหำอุปสรรคที่เป็นเหตใุหก้ำร

ปฏิบตัิงำนไม่บรรลวุตัถปุระสงค ์(หำกมี) เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบ 
 

10. การทบทวน และการปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะทบทวนกฎบัตรนีเ้ป็นประจ ำทุกปีและจะเสนอแนะกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงตำมที่

เห็นสมควร ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำอนมุตัิ 
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