
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท ดโูฮม จาํกัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบรหิารจดัตัง้ขึน้เพ่ือช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิัทในการบริหารจดัการกิจการของบริษัทให้

เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ขอ้บงัคบั และคาํสั่งใด ๆ รวมทัง้เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ภายใตก้รอบท่ีไดร้บัมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบรษิัท 

2. องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยสมาชิกอย่างนอ้ย 3 คน โดยกรรมการบริหารไม่จาํเป็นตอ้งดาํรงตาํแหน่ง

เป็นกรรมการบรษิัท 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหาร 1 คน ใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิาร 

และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารเพ่ือช่วยเหลือในการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารเก่ียวกับการนดั

หมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ นาํส่งเอกสารประกอบการประชมุ และบนัทึกรายงานการประชมุ 

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหาร 

กรรมการบรหิารตอ้งเป็นบคุคลผูม้ีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสัตยส์ุจริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียง

พอท่ีจะอทิุศความรูค้วามสามารถและปฏิบตัิหนา้ท่ีแก่บรษิัทได ้

(2) มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น

การแข่งขนักับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้

ประชมุคณะกรรมการบรษิัททราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้  

4.  การแต่งตั้งและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3. ข้างตน้ เพ่ือดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบรหิาร ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการบรษิัท 

กรรมการบรหิารอาจพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตดุงัต่อไปนี ้

(1) ตาย 

(2) ลาออก 



(3) ขาดคณุสมบตัิและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

(4) ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีมติใหอ้อก 

ในกรณีท่ีมีจาํนวนกรรมการบริหารตํ่ากว่า 3 คน ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการบริหารรายใหม่ให้

ครบถว้นในทนัทีหรืออย่างชา้ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีจาํนวนกรรมการบริหารไม่ครบถว้น เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองใน

การปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรหิาร 

5. อาํนาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

(1) จัดทาํและกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ 

งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารจดัการ และอาํนาจอนุมัติของบริษัท เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการ

บรษิัทเห็นชอบ และดาํเนินการตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงติดตามผล

การดาํเนินงานดงักล่าวใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 

(2) ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทผ่านกรรมการผูจ้ดัการ

ของบรษิัท 

(3) ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่ และมีอาํนาจในการพิจารณาและอนุมตัิใหบ้ริษัทฯ 

ลงทนุหรือรว่มลงทนุกบับคุคล นิติบคุคล หรือองคก์รทางธุรกิจอ่ืนใด ในรูปแบบท่ีคณะกรรมการบรหิาร

เห็นสมควรเพ่ือดาํเนินกิจการตามวตัถปุระสงคข์องบริษัท ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนมุตัิการใช้

จ่ายเงินเพ่ือการลงทุนดงักล่าว การเขา้ทาํนิติกรรม สญัญา และ/หรือ การดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับเร่ืองดังกล่าวจนเสร็จการตามอาํนาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการ

บรษิัทกาํหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(4) อนมุตัิการเขา้ทาํสญัญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบรษิัท (เช่น การซือ้

ขาย สินคา้ การให ้/ รับบริการ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินงานตามวัตถุประสงคข์อง

บริษัท) ภายในวงเงินตามท่ีกําหนดไว้ ในอํานาจอนุมัติ  (Authority Limits) และ/หรือ ตามท่ี

คณะกรรมการบรษิัทกาํหนด 

(5) พิจารณาและอนมุตัิการเขา้ทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กูย้ืม ขอสินเชื่อ 

จาํนาํ จาํนอง คํา้ประกันและการอ่ืน รวมถึงการซือ้ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ ตาม

วตัถุประสงคเ์พ่ือประโยชนใ์นการ ดาํเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเขา้ทาํนิติกรรมสญัญา 

ยื่นคาํขอ คาํเสนอ ติดต่อ ทาํนิติกรรมกับส่วนราชการ เพ่ือให ้ไดม้าซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบรษิัทฯ และ/

หรือ การดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสรจ็การตามอาํนาจอนมุตัิ (Authority Limits) 

และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทกาํหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

(6) อนุมัติแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้กรอบ

งบประมาณ ท่ีผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทในแต่ละปี 



(7) กาํหนดกรอบ นโยบาย และโครงสรา้งค่าตอบแทนสาํหรบัการกาํหนดเงินเดือน การปรบัขึน้เงินเดือน 

การกาํหนดเงินโบนสั ค่าตอบแทน และบาํเหน็จรางวลัของพนกังาน และผูบ้ริหาร (ท่ีไม่ใช่กรรมการ

ผูจ้ดัการ) 

(8) ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ

บรษิัทกาํหนด 

(9) ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแกไ้ขขอบเขตอาํนาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ

ของคณะกรรมการบรหิารใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

(10) มอบอํานาจให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะ

กรรมการบรหิาร ทัง้นี ้การมอบอาํนาจ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้จะไม่

มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบ อาํนาจช่วงท่ีทาํใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรือผูร้บัมอบอาํนาจ

จากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคล ท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยาม

ไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือประกาศ คณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) 

อาจมีส่วนได ้เสีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ

หลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิไว ้ 

6.  การประชุม 

(1) ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามท่ีประธานคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร แต่ใหม้ีการ

ประชมุ อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ทกุเดือน 

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลซึ่งได้รับ

มอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้

กรรมการบริหารทุกท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนั ก่อนวนัประชุม เพ่ือใหก้รรมการบริหารไดม้ีเวลา

ศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจาํเป็นเรง่ด่วน เพ่ือรกัษาสิทธิหรือ ประโยชนข์องบรษิัท ให้

สามารถแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

7. องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จาํนวน กรรมการบริหารทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบรหิารไม่

อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถ ปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบรหิารซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการบริหาร

คนใดคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ 

(2)  การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก 



(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง เวน้แต่กรรมการบรหิาร

ซึ่งมี ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้งนี ้ในกรณีท่ีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออก เสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(4) ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใน

คราว ถดัไปเพ่ือทราบทกุครัง้ 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหารฉบบันีไ้ดผ่้านการพิจารณา และทบทวนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ท่ี 

21/2564 เมื่อวนัท่ี 21 ตุลาคม 2564 และไดร้บัการอนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว้ ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 

10 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

-นายฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ-์ 

(นายฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ)์ 

ประธานกรรมการบรษิัท 

บรษิัท ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 

 


