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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 
1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการของบริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ขึน้ เพื่อท าหนา้ที่พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารสงูสดุของบริษัทฯ ตลอดจน
คดัเลือกกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ริหาร/พนกังาน เพื่อท าหนา้ที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย และด าเนินการคดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้
ก าหนดไว ้ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตามที่กฎหมายก าหนด 
 
2. องคป์ระกอบ   
2.1 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทฯ จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยอย่างนอ้ยกึ่งหนึ่งตอ้งเป็น

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการ หรือ ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร 

2.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยอาจไดร้บัการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ หรอื
คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการในคณะที่เป็นกรรมการอิสระ 1 คนขึน้เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ ก็ได ้

2.3 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสรรหาฯ เก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ น าสง่เอกสารประกอบการ
ประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 
 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  
3.2 ไมเ่ป็นประธานกรรมการบรษัิทฯ หรอืประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
3.3 เป็นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และสามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบตัิหนา้ที่ เพื่อใหด้  าเนินงานของ
คณะกรรมการสรรหาฯ ส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์

 
4. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
4.1 การแตง่ตัง้กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรษัิทฯ ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ก าหนด
ขา้งตน้ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
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4.2 วาระการต ารงต าแหนง่ 
(1) กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแต่ละทา่นมีวาระการปฏิบตัิงานตามวาระของการด ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการบรษัิทฯ หรอืคราวละ 3 ปี  
(2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พน้ต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บรษัิทฯ เพื่อด ารงต าแหนง่ตอ่ได ้
(3) ในกรณีที่ต  าแหนง่กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนวา่งลง ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ แตง่ตัง้บคุคล

ซึง่มีคณุสมบตัิครบถว้นเขา้เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนรายใหมเ่พื่อใหค้รบจ านวนตามที่
คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดก้ าหนดไว ้ 

4.3 การพน้ต าแหนง่ 
(1) นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนด กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนจะพน้จากต าแหนง่ เมื่อ 
(ก) เสยีชีวติ 
(ข) ลาออก 
(ค) พน้จากการเป็นกรรมการบรษัิทฯ 
(ง) คณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิหพ้น้ต าแหนง่ 
(จ) ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การ
ลาออกใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบรษัิทฯ 

 
5. ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 
5.1 การปฏิบตัิงานดา้นการสรรหา 

(1) พิจารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ใหม้ี
ความเหมาะสมกบัขนาด ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกลยทุธข์องบริษัทฯ และ
สถานการณท์ี่เปลีย่นแปลงไป  

(2) พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์และคุณสมบตัิของผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยค านึงถึง
การศึกษา ความรู ้ความช านาญ ทกัษะ ประสบการณ ์และความสามารถเฉพาะดา้น ที่เก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  

(3) พิจารณาความเป็นอิสระ และคณุสมบตัิของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อใหแ้น่ใจว่ากรรมการอิสระของ
บรษัิท เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎเกณฑ ์และ/หรอื กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(4) พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์และคณุสมบตัิของผูบ้ริหารสงูสดุที่เหมาะสมกบัการบริหารจดัการธุรกิจของ
บริษัทฯ เพื่อใหบ้รรลวุิสยัทศันท์ี่ก าหนดไว ้โดยค านึงถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความรู ้ความเช่ียวชาญ 
และน าปัจจัยสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที่ส  าคัญและเก่ียวขอ้ง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและ
อตุสาหกรรม ตลอดจนการแขง่ขนัทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาดว้ย 
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(5) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหากรรมการ (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัทฯ) และผูบ้ริหารระดบัสงู ใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โครงสรา้งและ
คณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว ้โดยยดึมั่นใหห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

(6) พิจารณาคดัเลือกผูท้ี่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร ตามกระบวนการ
สรรหาที่ไดก้ าหนดไว ้และเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเมื่อต าแหนง่ดงักลา่ววา่ง
ลง ซึง่อาจจะตอ้งเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ โดยใหด้  าเนินการดงันี ้

- พิจารณารายช่ือกรรมการบริษัทฯ ที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระและรายช่ือบคุคลที่ไดร้บัการเสนอ
ช่ือใหเ้ขา้รบัการคดัเลอืกเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทฯ ทัง้จากการเสนอของกรรมการบรษัิทฯ และ
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ โดยเฉพาะผูถื้อหุน้รายยอ่ย (ถา้มี) 

- พิจารณาบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะตอ้งไม่มีคณุสมบตัิและ
ลักษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

- พิจารณาบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะตอ้งมีความรู ้ทักษะ 
ประสบการณ ์ความสามารถ เฉพาะดา้นที่เป็นประโยชนก์ับบริษัทฯ มีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกล 
อุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความเป็นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกลา้
หาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวตัิการท างานท่ีดีไมด่า่งพรอ้ย และมีจรยิธรรมที่ดีงาม 

- พิจารณาบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทฯ จะตอ้งไมป่ระกอบกิจการอนัมี
สภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิทฯ ไมว่า่จะท าเพื่อประโยชนส์ว่นตนหรอืผูอ้ื่น
ก็ตาม 

- กรณีแต่งตัง้กรรมการอิสระ ตอ้งพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอใหเ้ป็นกรรมการอิสระ
ตามหลักเกณฑ์ที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และ
หลกัเกณฑข์องบริษัทฯ เอง ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม กรณี
ที่ปรากฏวา่มีกรรมการอิสระปัจจบุนัขาดคณุสมบตัิ 

- พิจารณาวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระครัง้แรกไม่เกิน 9 ปี ในกรณีที่จะแต่งตัง้ใหก้รรมการอิสระนัน้ด ารงต าแหน่งต่อไปควร
พิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักลา่วดว้ย 

- จัดท ารายช่ือที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดกรองแลว้ พรอ้มคุณสมบัติและเหตุผลในการ
คดัเลอืกเรยีงตามล าดบั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณา 

- ด าเนินการทาบทามบคุคลที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบตัิที่ก าหนดไว ้เพื่อจะไดม้ั่นใจวา่
บคุคลดงักลา่วมีความยินดีจะมารบัต าแหนง่กรรมการบรษัิทฯ หากไดร้บัการแตง่ตัง้จากผูถื้อหุน้ 

- ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่
ปรกึษาภายนอกไดด้ว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ ได ้

(7) สนับสนุนใหบ้ริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการ  
บรษัิทฯ 
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(8) จัดท าแผนการพัฒนากรรมการบริษัทฯ เพื่อพัฒนาความรูก้รรมการบริษัทฯ ในปัจจุบัน และกรรมการ 
บริษัทฯ ที่เขา้ใหม่ใหเ้ขา้ใจธุรกิจของบริษัทฯ บทบาทหนา้ที่ของกรรมการบริษัทฯ และพฒันาการต่างๆ ที่
ส  าคญั เช่น ภาวะอตุสาหกรรม กฎเกณฑห์รือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ และก ากบัดแูลให้
บริษัทฯ จดัใหม้ีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารท่ีเป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่กรรมการบรษัิทฯ 
ที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหม่ 

(9) จดัท าและทบทวนแผนการสบืทอดต าแหนง่ (Succession Plan) ของผูบ้รหิารสงูสดุของบรษัิทฯ เพื่อเตรยีม
ความพรอ้มเป็นแผนตอ่เนื่องใหม้ีผูส้บืทอดงานเพื่อใหก้ารบรหิารงานของบรษัิทฯ สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่ง
ตอ่เนื่อง 

(10) พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์
(11) ด าเนินการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการ 

บรษัิทฯ ก าหนด 
5.2 การปฏิบตัิงานดา้นการพิจารณาคา่ตอบแทน 

(1) เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เก่ียวกบัโครงสรา้งและองคป์ระกอบคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการ
บรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นประจ าทกุปี 

(2) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
น าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิและด าเนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะ
น าผลการประเมินดงักลา่วมาใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(3) เสนอและทบทวน รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลกัทรพัย ์หรือ  
อื่นใด) ของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บริหารใหเ้หมาะสม เป็นธรรม และ
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อใหส้ามารถจูงใจและรกัษากรรมการที่มีความสามารถ มีคณุภาพและ
ศกัยภาพ โดยพิจารณาดงันี ้

- พิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรยีบเทียบกบับรษัิทอื่นที่ด  าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) รวมถึงประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับจากกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แต่ละ
คน กรรมการบรษัิทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ที่ไดร้บัมอบหมายหนา้ที่เพิ่มขึน้ควรไดร้บัคา่ตอบแทนที่เป็น
ธรรมและเหมาะสม 

- พิจารณาผลตอบแทนจากผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในแตล่ะปี 
- พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ฯ (Self-

Assessment of the Board of Directors’  Performance)  ในแต่ละปี  รวมทั้งมีการทบทวนและ
เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อน าขอ้มลูมาพิจารณาปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทฯ ตอ่ไป 

- พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทนทกุประเภททุกปี ทัง้จ านวนเงินสดและ
สดัสว่นการจ่ายผลตอบแทนใหม้ีความเหมาะสม ไดแ้ก่ ผลตอบแทนประจ าเดือน (เช่น ค่าเบีย้ประชมุ) 
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และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินบ าเหน็จ) แลว้เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

(4) พิจารณา อนมุตัิ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
(5) พิจารณา อนมุตัิ และทบทวนโครงสรา้งและองคป์ระกอบคา่ตอบแทนที่เหมาะสมส าหรบัประธานเจา้หนา้ที่

บรหิาร  
(6) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และน าผลการประเมินดงักลา่ว

มาใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เพื่อเสนอขอ
อนมุตัิตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 

(7) ด าเนินการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการ 
บรษัิทฯ ก าหนด 

(8) ในการปฏิบตัิงานดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแสวงหาความเห็นทาง
วิชาชีพจากที่ปรกึษาภายนอกไดด้ว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ 

5.3 การรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ 
(1) คณะกรรมการสรรหาฯ จะตอ้งรายงานการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลงัจากการประชมุ

ทุกครัง้ และรายงานการท าหนา้ที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผูถื้อหุน้ โดยเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักลา่วลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทัง้นี ้ในรายงานตอ้งระบขุอ้มลูดงันี ้
- จ านวนครัง้ที่ประชมุ 
- จ านวนครัง้ที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแตล่ะคนเขา้รว่มประชมุ 
- ผลการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดไว ้ 
 

6. การประชุม 
6.1 จ านวนครัง้การประชมุ 

(1) คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร 

(2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได ้หากมีการรอ้งขอจากกรรมการสรรหา
พิจารณาคา่ตอบแทน หรอื ประธานกรรมการบรษัิทฯ  เมื่อมีระเบียบวาระจ าเป็นท่ีตอ้งหารอืรว่มกนั 

6.2 การเรยีกประชมุ 
(1) ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุม โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี 

และกิจการที่จะประชุม ไปยงักรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทกุคนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั
ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสิทธิประโยชนข์องบริษัทฯ จะแจง้
การนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้
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6.3 การประชมุ และผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
(1) การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ตอ้งมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเขา้รว่มประชมุไมน่อ้ย

กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนทัง้หมด จึงจะครบองคป์ระชมุ  
(2) ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นประธานในท่ีประชมุ ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไมอ่ยู่

ในที่ประชุมหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมเลอืก
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

6.4 การลงคะแนนเสยีง 
(1) มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หนึง่คนมีหนึง่เสยีงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีมีสว่นไดเ้สียในเรือ่งใด ใหง้ดแสดงความเห็นและไมม่ีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ๆ 

6.5 บนัทกึรายงานการประชมุ 
(1) ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมและสง่ใหแ้ก่

คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาภายใน 7 วนั นบัจากวนัประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ แต่ละครัง้ เพื่อให้
ไดส้อบทานและรบัรองในการประชมุครัง้ถดัไป 

(2) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ควรติดตามความคืบหนา้ของการด าเนินงานต่างๆ ตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคของการด าเนินการตามความเห็นหรือขอ้สงัเกต
ของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อรายงานใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ รบัทราบในการประชุมครัง้
ถดัไป 

 
7. ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาฯ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนมุตัิ
จากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

 
8. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาฯ 

ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาฯ อาจใชว้ิธีประเมินผลการท างานของตนเอง (Self-
Assessment) โดยประเมินผลทัง้ในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บรษัิทฯ เป็นประจ าทกุปี 

 
อนมุตัิ มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัท่ี 9 สงิหาคม 2562 
แกไ้ขครัง้ที่ 1 มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 5/2565 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565  
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ทัง้นี ้ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
 
 

 
(นายวิทรู เจียกเจิม) 

ประธานกรรมการบรษัิทฯ 
บรษัิท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน)  

  
 


