
 

 

 

 

 

 

 

 

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ดโูฮม จาํกัด (มหาชน) 
  



กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน “คณะกรรมการสรรหาฯ”) จัดตัง้ขึน้เพ่ือทาํหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมี 

คณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ดัการของบริษัท รวมทัง้พิจารณารูปแบบ 

และหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือเสนอความเห็นต่อท่ีประชุม 

คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ นาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

2. องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนอย่างนอ้ย 3 คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ 

ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เลือกกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธาน 

คณะกรรมการสรรหาฯ และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือช่วยเหลือการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ 

เก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ นาํส่งเอกสารประกอบการประชมุ และบนัทึกรายงานการประชมุ 

3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ 

กรรมการสรรหาฯ ตอ้งเป็นบคุคลผูท่ี้มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัยส์จุริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะ 

อทิุศความรูค้วามสามารถและปฏิบตัิหนา้ท่ีแก่บรษิัทได ้

(2) มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเขา้ 

เป็นหุน้ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน

กับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชนข์องตนหรือผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการ

บรษิัททราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

4. การแต่งตั้งและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3. ขา้งตน้ เพ่ือดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการสรรหาฯ โดยกรรมการสรรหาฯ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาฯ ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัทดว้ย) ทัง้นี ้กรรมการสรรหาฯ ซึ่งพน้ตาํแหน่งตาม 

วาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาฯ ไดอี้กในกรณีท่ีกรรมการสรรหาฯ ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งหรือไม่อาจดาํรง 

ตาํแหน่งจนครบกาํหนดวาระได ้ซึ่งจะส่งผลให้มีจาํนวนกรรมการสรรหาฯ ตํ่ากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง 



กรรมการสรรหาฯ รายใหม่ใหค้รบถว้นในทันทีหรืออย่างชา้ภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ีจาํนวนกรรมการสรรหาฯ ไม่ครบถว้น

เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาฯ ทัง้นี ้บุคคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

สรรหาฯ ในกรณีขา้งตน้จะอยูใ่นตาํแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนแทน 

กรรมการสรรหาฯ อาจพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(1) พน้สภาพจากการเป็นกรรมการของบรษิัท 

(2) ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(3) ตาย 

(4) ลาออก 

(5) ถกูถอดถอน 

(6) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด 

หรือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการท่ีมีมหาชน

เป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

5. อาํนาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

(1) พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองของจาํนวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาด 

ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกิจ 

(2) กาํหนดคุณสมบตัิ หลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหากรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการของบริษัท และพิจารณา 

คัดเลือกผู้ท่ีมีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพ่ือเสนอชื่อให้

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณา แต่งตัง้ และ/หรือ นาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ตอ่ไป (แลว้แต่

กรณี) โดยจะดาํเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล อย่างเพียงพอเก่ียวกับบุคคลท่ีไดร้ับการเสนอชื่อเพ่ือ

ประกอบการตดัสินใจ 

(3) ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีสรรหากรรมการ เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนท่ีจะมีการสรรหากรรมการท่ี 

ครบวาระ และในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควร

คาํนึงถึงผลการปฏิบตัิ หนา้ท่ีของกรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย 

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพ่ือใหแ้น่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผูม้ี 

คณุสมบตัิครบถว้น 



(5) พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนากรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ัดการของ 

บรษิัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจของบรษิทัและสภาวการณ ์ในกรณีกรรมการเขา้ใหม ่คณะกรรมการสรรหา

ควรดแูลใหบ้รษิัท จดัใหม้ีการปฐมนิเทศ และแจกเอกสารและขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีของ

กรรมการดว้ย 

(6) จดัทาํและทบทวนแผนการพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู เพ่ือเตรียมความพรอ้มเป็นแผน 

ต่อเน่ืองใหม้ีผูสื้บทอดงาน (Succession plan) ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการหรือผูบ้รหิารระดบัสงูในตาํแหน่ง

นั้น ๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้เพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษัทสามารถดาํเนินไปได้

อย่างต่อเน่ือง 

(7) พิจารณาโครงสรา้งค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนการทาํงาน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูป 

เงนิสด หลกัทรพัย ์หรืออ่ืนใด) ของกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ใหเ้หมาะสม เป็นธรรม และ เป็นไปตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการกาํหนดอัตราค่าจา้ง ค่าตอบแทน บาํเหน็จรางวลั เงินโบนัส และปรบัขึน้

เงินเดือน สาํหรบักรรมการ และกรรมการชดุย่อย เพ่ือนาํเสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ท่ี 

ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

(8) พิจารณาแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของ 

บริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and 

responsibility) รวมถึง ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแตล่ะคน ทัง้นีค้่าตอบแทนกรรมการควรอยู่

ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้ับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาแนวทางการกาํหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์และเป้าหมายหลักของบริษัท และ

สอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องบรษิทัในระยะยาว 

(9) พิจารณาเกณฑป์ระเมินผลกรรมการผูจ้ดัการของบริษัท และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาให ้

ความเห็นชอบ 

(10) ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแกไ้ขขอบเขตอาํนาจ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

(11) ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท 

กาํหนด 

6. การประชุม 

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร แต่ให้มีการ 

ประชมุอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 



(2) ในการเรียกประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือบคุคลซึ่งไดร้บัมอบหมาย 

ส่งหนังสือนัดประชุม พรอ้มระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการสรรหาฯ ทุกท่าน

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือใหก้รรมการสรรหาฯ ไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ เวน้

แต่เป็นกรณีจาํเป็นเรง่ด่วน เพ่ือรกัษาสิทธิ หรือประโยชนข์องบรษิัท ใหส้ามารถแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน

หรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

7. องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ตอ้งมีกรรมการสรรหาฯ เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวน 

กรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในท่ี

ประชุมหรือไม่สามารถ ปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการสรรหาฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาฯ คนใดคน

หน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ 

(2) การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก 

(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาฯ คนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง เวน้แต่กรรมการสรรหาฯ ซึง่ 

มีส่วนไดเ้สียงในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในท่ีประชมุ ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(4) ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใน คราว

ถดัไปเพ่ือทราบทกุครัง้ 

8. ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาฯ และนาํเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบฉบบันี ้ใหม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป  

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนีไ้ดผ่้านการพิจารณาและทบทวนโดยท่ีประชมุคณะกรรมการ

บรษิัท ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 


