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บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
กฎบตัรคณะกรรมการ 

1. วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการบรษิัทในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้เป็นผูท้ี่มีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางธุรกิจของบรษิัทฯ 

ตลอดจนก ากบัดแูลการบรหิารจดัการบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั เพื่อสรา้งมลูค่าใหก้บักิจการ 
และเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของหลกัธรรมาภิบาลในการสรา้งเสริมความเชื่อมั่นใหก้ับผูถื้อ
หุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงั
รักษาประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ข้อบังคับและมติคณะกรรมการ 
ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ดงันัน้ กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ฉบบันีจ้ึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อใหก้รรมการของบรษิัทฯ เขา้ใจบทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนที่มีต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และแสดงไดว้่าจะ
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปรง่ใส 
 
2. ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

2.1. คณะกรรมการมีอ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบในการบรหิารจดัการและด าเนินกิจการของบรษิัทฯ ให้
เป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุแก่ผูถื้อหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตัิที่ส  าคญั 4 ประการคือ 

2.1.1. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความรอบคอบ (Duty of Care) 
2.1.2. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 
2.1.3. ปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทั้งน าเสนอใหท้ี่

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิในเรื่องที่ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ก่อน เพื่อรกัษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ และมีหนา้ที่ดูแลใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวกับการหา้มจ่ายสินบน และไม่สนบัสนุนการทุจริตคอรปัชัน 
(Duty of Obedience) 

2.1.4. เปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้ือหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทันเวลา (Duty of 
Disclosure) 
2.2. ด าเนินการใหบ้ริษัทฯ น าระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพมาใช ้รวมทั้งจัดใหม้ีระบบควบคุมภายใน  ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารที่ท  าให้

สามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูไดใ้นภายหลงั 

2.3. จดัใหม้ีการท างบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีใหม้ีความถูกตอ้ง เพื่อแสดงฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานในรอบบญัชีที่ผ่านมาใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น และถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตก่อนจะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา

และอนมุตัิ 
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2.4. พิจารณาอนุมัติ วิสัยทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว แนวทางและนโยบาย แผนการด าเนิน

ธุรกิจประจ าปี แผนธุรกิจระยะกลาง งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมก ากับดูแล และติดตามการบริหารและการ

จัดการของฝ่ายบริหาร ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ 

2.5. พิจารณาก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียงใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร และก ากบัดแูลใหม้ีระบบหรือ

กระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรบัและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 

อย่างเหมาะสม 

2.6. ก ากับดูแลกิจการใหม้ีการปฏิบตัิงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จดัใหม้ีและปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกับการ

ก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดเผยใหร้บัทราบ ก าหนดใหป้ฏิบตัิตามและติดตามใหม้ีการปฏิบตัิเพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าบริษัทฯ มี

ความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

2.7. พิจารณาก าหนดโครงสรา้งองคก์ร โครงสรา้งคณะกรรมการในเรื่องจ านวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการ

อิสระ รวมทัง้คุณสมบตัิที่หลากหลาย และโครงสรา้งการบริหารงาน รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ มีอ  านาจใน

การแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการบรหิาร ผูบ้รหิารระดบัสงูตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต. และหน่วยงานก ากบั

ดแูลตามความเหมาะสม 

2.8. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พรอ้มทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

เลขานกุารบรษิัท 

2.9. พิจารณาคดัเลือกและใหค้วามเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  และพิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญั

ประจ าปี เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

2.10. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์น การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการ

ด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีจ าเป็นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ เวน้แต่รายการ

ดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุตัิดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุ และ/หรือประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2.11. พิจารณาและ/หรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท ารายงานท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือการเขา้ท าธุรกรรมที่ส  าคญั

ของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ์และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยก ากับควบคมุ

และป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ 

2.12. พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นว่าบรษิัทฯ มีก าไรพอสมควรที่จะท า

เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
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2.13. ใหม้ีการจดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรบัผิดชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิ

ของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ

พิจารณาและอนมุตัิ 

2.14. ตอ้งรบัผิดต่อบคุคลที่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึน้เนื่องจากการเปิดเผย

ขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้หรือประชาชนทั่วไปโดยแสดงขอ้ความที่เป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงที่ควรบอกใหแ้จง้

ในสาระส าคญัตามที่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เวน้แต่กรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าวจะพิสจูนไ์ด้

ว่าโดยต าแหน่งหนา้ที่ตนไม่อาจล่วงรูถ้ึงความแทจ้รงิของขอ้มลูหรือการขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้นัน้ 

2.15. พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง เขา้อบรมหรือเขา้ร่วมในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาที่เป็นการเพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง 
 

3. บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นคู่มือการก ากบัดแูลกิจการและจรยิธรรม หมวดที่ 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บรษิัท เรื่อง บทบาทหนา้ที่ของประธานกรรมการ 

4. องคป์ระกอบ 

4.1. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน 

4.2. โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถว้นตาม
หลกัเกณฑค์ณุสมบตัิกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด ซึ่งมีความเขม้งวดไม่นอ้ยกว่าคณุสมบตัิที่ก าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
("ประกาศ ทจ. 28/2551") 

4.3. คณะกรรมการของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
นีต้อ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามประกาศทจ. 28/2551 อีกทัง้มีขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ์") ประกาศก าหนด 

4.4. คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
อาจจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้
 
5. คุณสมบัติ 

5.1. กรรมการตอ้งเป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ 
มีความซื่อสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ้ความสามารถและปฏิบัติหนา้ที่
ใหแ้ก่บรษิัทฯ ไดอ้ย่างเต็มที่ 
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5.2. กรรมการตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) พระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์”) รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้
ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้
ตามที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ /การก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด โดยหรือคณะกรรม
จะตอ้งเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรพัยต์ามประกาศที่ออก
หลกัทรพัย ์

5.3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบรษิัทฯ 
หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่า
จะท าเพื่อประโยชนข์องตนหรือประโยชนข์องบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชมุผู้ถือหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ ทัง้นี ้
กรรมการบริษัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได ้แต่การเป็นกรรมการบริษัทดงักล่าวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการของบริษัทฯ และตอ้งเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทฯ ส านกังาน ก.ล.ต. และ  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ก าหนดไว ้

5.4. กรรมการจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอื่นไดไ้ม่เกิน 
5 แห่ง เพื่อใหก้รรมการอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

5.5. กรรมการอิสระตอ้งไม่ท าหนา้ที่เป็นผูบ้รหิาร เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคมุ เป็น
ผูซ้ึ่งไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ ในลกัษณะที่จะท าใหม้ีขอ้จ ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและตอ้งมี
คณุสมบตัิตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั นิติบคุคลอี่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษิัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
 
6. วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ 

6.1. การเลือกตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคบั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนีจ้ะตอ้งมีความโปร่งใสและ
ชดัเจนในการสรรหากรรมการ โดยตอ้งพิจารณาประวตัิการศึกษาและประสบการณก์ารประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ 
รวมถึงคุณสมบตัิและการไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชนใ์นการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 

6.2. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

6.3. กรรมการอิสระ มีวาระด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมกันแลว้ไม่เกิน 9 ปีโดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้ 
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6.4. กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้

6.5. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1) เสียชีวิต 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

6.6. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกใหม้ีผลตัง้แต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบรษิัทฯ กรรมการของบรษิัทฯ ซึ่งลาออก จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนบรษิัทมหาชนทราบดว้ยก็ได ้

6.7. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหก้รรมการเลือกบคุคลใด
บคุคลหน่ึงซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัยก์ าหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะ
เหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่
ของกรรมการท่ีตนแทน 
7. การประชุม 

7.1. การประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎหมาย และขอ้บังคับ โดยตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 

7.2. การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการ ใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหน่ึงเสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

7.3. การประชมุคณะกรรมการตามปกติใหจ้ดัขึน้อย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ โดยใหป้ระธานกรรมการเป็นผูเ้รยีก
ประชมุคณะกรรมการ หรือในกรณีจ าเป็น กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อาจรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชมุกรรมการ ใน
กรณีเช่นว่านี ้ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัการรอ้งขอ 

7.4. ใหป้ระธานกรรมการ หรือกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนดวัน เวลาและ
สถานท่ีในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งสถานท่ีที่ประชมุนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากทอ้งที่อนัเป็น
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกลเ้คียงก็ได ้หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการ มิไดก้ าหนดสถานท่ีที่ประชมุ ใหใ้ชส้ถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ เป็นสถานท่ีประชมุ 



 บรษิัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) แกไ้ขครัง้ที่ 2 (มีผล 13 สิงหาคม 2562) 
กฎบตัรคณะกรรมการ ผูอ้นมุตัิ  คณะกรรมการ ครัง้ที่ 7/2562 

 

กฎบตัรคณะกรรมการ  หนา้ 6 ของ 6 

7.5. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุโดย
ทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยัง
กรรมการ ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การ
นดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือใหก้ าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

7.6. ในการประชมุแต่ละคราว ประธานที่ประชมุจะเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็นอิสระและมีการจดัสรรเวลาการประชมุอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

7.7. ในกรณีต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองคป์ระชุม ให้กรรมการบริษัทที่
เหลืออยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้กรรมการบรษิทั
แทนต าแหน่งที่ว่างทัง้หมดเท่านัน้ และการประชมุดงักล่าวตอ้งจดัขึน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการบรษิัทว่าง
ลงเหลือนอ้ยกว่าจ านวนที่จะเป็นองคป์ระชมุ 

 
8. ค่าตอบแทน 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

 

***************************** 


