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บันทึกการแก้ไข 
 

ครั้งที ่ วันที่ รายละเอียดการแก้ไข เหตุผล อนุมัติโดย 

00 26 ก.ย. 60 จัดท ำครั้งแรก - BOD.3/2560 

01 14 ส.ค. 61 ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 เป็นไปตำมหลัก ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. BOD.4/2561 

02 19 มิ.ย. 62 ปรับปรุงครั้งท่ี 1/2562 แปรสภำพบริษัท BOD 3/2562 

03 10 พ.ย. 63 ปรับปรุงครั้งท่ี 1/2563 

เปลี่ยนช่ือคณะกรรมกำรชุดย่อยใหม่
ตำมผังโครงสร้ำงองค์กร พร้อม

เพิ่มเตมิกฎบัตร เพื่อให้สอดคล้องกับ
ช่ือและกำรด ำเนินงำน 

BOD 8/2563 

04 23 ก.พ. 64 ปรับปรุงครั้งท่ี 1/2564 เป็นไปตำมหลัก ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. BOD 2/2564 
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

1. ค านิยาม 

“บริษัทฯ”  หมำยควำมว่ำ บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกัด (มหำชน) 

“คณะกรรมกำรบริษัทฯ”   หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำร บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกัด (มหำชน) 

“คณะกรรมกำรสรรหำฯ”  หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำและบรรษัทภิบำล บริษัท สยำมรำช
ธำนี จ ำกัด (มหำชน) 

“กรรมกำรบริษัทฯ”  หมำยควำมว่ำ กรรมกำร บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกัด (มหำชน) 

“กรรมกำรสรรหำฯ”  หมำยควำมว่ำ กรรมกำรสรรหำและบรรษัทภิบำลบริษัท สยำมรำชธำนี 
จ ำกัด (มหำชน) 

“ประธำนกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำร บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกัด (มหำชน) 

“ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร” หมำยควำมว่ำ ผู้บริหำรสูงสุดของ บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกัด (มหำชน) 

“ประธำนกรรมกำรบริหำร” หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกัด 
(มหำชน) 

“รองประธำนกรรมกำรบริหำร” หมำยควำมว่ำ รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกัด 
(มหำชน) 

2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมกำรสรรหำและบรรษัทภิบำล ได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย
ด้ำนกำรสรรหำและกลั่นกรองบุคคลที่เหมำะสมเป็นกรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำรระดับสูง ก่อนเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง รวมทั้งพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้มีควำมเหมำะสม และสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของกรรมกำรและผู้บริหำรดังกล่ำวให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้ ยังมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนด
นโยบำยด้ำนบรรษัทภิบำล และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ 

3. องค์ประกอบ 

3.1 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ประกอบด้วยกรรมกำรบรษิัทฯ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งต้อง
เป็นกรรมกำรอิสระ  

3.2 กรรมกำรสรรหำฯ ต้องไม่เป็นประธำนกรรมกำรบริษัทฯ หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
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3.3 ให้กรรมกำรบริษัทแต่งตั้งกรรมกำรอิสระที่เป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ขึ้นเป็นประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำฯ 

4. คุณสมบัติ 

4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4.2 มีควำมเป็นกลำงในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับกำรเสนอช่ือให้มำด ำรงต ำแหน่ง  
กรรมกำรสรรหำฯ ที่เป็นกรรมกำรอิสระต้องมีควำมเป็นอิสระและยึดถือปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของบริษัทฯ  

4.3 เป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ
กรรมกำรสรรหำฯ และสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

5. การแต่งต้ัง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากต าแหน่ง 

5.1 กำรแต่งตั้ง 

1) คณะกรรมกำรสรรหำฯ ต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

2) ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

3) ให้บริษัทฯ มอบหมำยพนักงำนท ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ โดยต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ 

5.2 วำระกำรปฏิบัติงำน 

1) คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีวำระกำรปฏิบัติงำนตำมวำระของกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัทฯ  โดยกรรมกำรสรรหำฯ ท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตั้งกลับเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งอีกได้ 

2) กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำฯ ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำร
สรรหำฯ เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้
ในกฎบัตรนี้ 

3) บุคคลที่เข้ำมำแทนต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและบรรษัทภิบำลที่ว่ำงลง จะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียง
เท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 

5.3 กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

1) กรรมกำรสรรหำฯ พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
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1.1) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ 

1.2)  พ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 

1.3)  เสียชีวิต 

1.4)  ลำออก 

1.5) ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และ
กฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

1.6)  คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

2) กรรมกำรสรรหำฯ คนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัทฯ 
กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ 

6. ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

6.1 กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสรรหำ 

1) พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทฯ  

2) พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ คณะกรรมกำรชุด
ย่อยให้มีควำมเหมำะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3) ก ำหนดวิธีกำรสรรหำบุคคลที่เหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรให้เหมำะสมกับลักษณะและ
กำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร โดยกำรก ำหนดคุณสมบัติและควำมรู้ควำมช ำนำญ 

4) พิจำรณำก ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำย
ทำงด้ำนควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และอุทิศเวลำ 

5) กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง เนื่องจำก 

5.1)  ออกตำมวำระ – พิจำรณำสรรหำและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็น
กรรมกำร เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และขออนุมัติจำกที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

5.2)  ออกเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ – พิจำรณำสรรหำและคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมำะเป็นกรรมกำร เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
พิจำรณำแต่งตั้งทดแทนต ำแหน่งทีว่่ำงลง 

6) สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอรำยช่ือบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็น
กรรมกำรบริษัท 
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7) พิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุด
ย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแต่งตั้งตำมควำมเหมำะสม หรือเมื่อมีต ำแหน่ง
ว่ำงลง 

8) พิจำรณำทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  และผู้บริหำรระดับสูง
(Succession Plan) เพื่อเตรียมควำมพร้อมของบุคคลที่มีศักยภำพให้สำมำรถสืบทอดต ำแหน่ง
งำน ในกรณีที่ต ำแหน่งงำนดังกล่ำว เกษียณ ลำออก หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ เพื่อให้กำร
บริหำรงำนของบริษัทสำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสนอรำยชื่อผู้ที่เหมำะสมที่จะ
ได้รับกำรพิจำรณำสืบทอดต ำแหน่ง ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง  

6.2  กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

6.2.1 พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน เพื่อให้มีควำมเหมำะสม โดยทบทวนควำมเหมำะสม
ของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสำหกรรมเดียวกับบริษัท และก ำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมำะสมเพื่อให้เกิดผลงำนตำมที่คำดหวัง 
ให้มีควำมเป็นธรรม และเป็นกำรตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งำนของบริษัทประสบผลส ำเร็จ 

6.2.2 ก ำหนดค่ำตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินประจ ำปีของกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร กรรมกำรบริหำรสำยงำน และผู้บริหำรระดับสูง ตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยได้พิจำรณำไว้
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่ออนุมัติค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
กรรมกำรบริหำรสำยงำน และผู้บริหำรระดับสูง ส่วนของกรรมกำรให้คณะกรรมกำรบริษัท
น ำเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

6.2.3 พิจำรณำทบทวนกรอบกำรด ำเนินงำนของโครงสร้ำงค่ำตอบแทน กำรขึ้นเงินเดือนประจ ำปี 
โบนัสประจ ำปี ตลอดจนผลประโยชน์อ่ืนๆ ดังต่อไปนี้  

- พิจำรณำภำพรวมและกรอบกำรด ำเนินงำนของโครงสร้ำงค่ำตอบแทน กำรขึ้น
เงินเดือนประจ ำปี และโบนัสประจ ำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของผู้บริหำร
ระดับสูงและพนักงำนตำมข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำร เพื่อควำมเหมำะสมและก่อให้เกิด
ผลงำนตำมที่คำดหวัง มีควำมเป็นธรรมและเป็นกำรตอบแทนพนักงำนที่ช่วยให้งำน
ของบริษัทประสบผลส ำเร็จ    

-     พิจำรณำงบประมำณกำรขึ้นเงินเดือนประจ ำปี และโบนัสประจ ำปี ตลอดจน
ผลตอบแทนพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทก ำหนดให้พนักงำน 

6.2.4 กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร 

1) เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้ำงและองค์ประกอบ
ค่ำตอบแทน ส ำหรับกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี 
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2) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบัติ งำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติและ
ด ำเนินกำรประเมิน โดยคณะกรรมกำรสรรหำฯ จะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

3) เสนอหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของกรรมกำร โดยเช่ือมโยงค่ำตอบแทนกับผลกำรประเมินแผนธุรกิจ และผลกำร
ด ำ เนินงำนของบริษัทฯ  โดยรวม เพื่อให้สำมำรถจูงใจ และรักษำกรรมกำรที่มี
ควำมสำมำรถ มีคุณภำพ และศักยภำพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำ
เพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ 

6.2.5 กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

1) พิจำรณำ อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

2) พิจำรณำ อนุมัติ และทบทวนโครงสร้ำงและองค์ประกอบค่ำตอบแทน ส ำหรับประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเป็นประจ ำทุกปี 

3) ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และน ำผล
กำรประเมินดังกล่ำวมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมให้แก่
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

6.3 กำรปฏิบัติงำนด้ำนบรรษัทภิบำล 

6.3.1 ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

6.3.2 ก ำกับดูแลให้กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ และฝ่ำย
บริหำรเพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 

6.3.3 ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ
ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบุคลำกรของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ 

6.3.4 ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้มีควำมเหมำะสม เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
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6.3.5 ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยอันเกี่ยวเนื่องกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ของบริษัทฯ 

7. การประชุม 

7.1 จ ำนวนครั้งกำรประชุม 

1) คณะกรรมกำรสรรหำฯ ต้องประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และอำจจัดให้มีกำรประชุมเพิ่มเติม
ตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ เห็นสมควร 

2) ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ อำจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หำกมีกำรร้องขอจำก
กรรมกำรสรรหำฯ หรือ ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อมีระเบียบวำระจ ำเป็นที่ต้องหำรือร่วมกัน 

7.2 ผู้เข้ำร่วมประชุม 

1) กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ต้องมีกรรมกำรสรรหำฯ เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

2) ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในท่ีประชุม หำกในกำรประชุมครำวใด
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำร
ที่มำประชุมคัดเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชุม 

3) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจะต้องเข้ำร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง 

7.3 กำรลงคะแนนเสียง 

1) มติที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรสรรหำฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึง
เสียงในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด 

2) กรรมกำรสรรหำฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจำรณำ ให้งดแสดงควำมเห็น และงดออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ 

7.4 บันทึกรำยงำนกำรประชุม 

 ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 

8. การรายงาน 

ให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำพรวมส ำหรับปีท่ีผ่ำนมำในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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คณะกรรมกำรสรรหำฯ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกปี และรำยงำนปัญหำอุปสรรคที่เป็นเหตุให้กำร
ปฏิบัติงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หำกมี) เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ  

10. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรสรรหำและบรรษัทภิบำลต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อ
เสนอขออนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี และควรให้มีกำรเปิดเผยรำยละเอียดค่ำตอบแทนที่กรรมกำร 
สรรหำฯ แต่ละท่ำนได้รับเพิ่มเติมจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในรำยงำนประจ ำปี 
 
 

    กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 4256  

 

ประกาศ ณ วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564 

                                                                  บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ลงชื่อ............................................................................ 

         (นายเวทย์  นุชเจริญ) 

                                                                            ประธานคณะกรรมการบริษัท 

         


