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บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมกำรบริษัทเห็นควรให้ก ำหนดกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อรวบรวม
องคป์ระกอบ หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ และแนวทำงปฏิบตัิตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มอบหมำยเพื่อใหค้ณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทนสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงเป็นธรรม เหมำะสม และโปร่งใส เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจและควำมน่ำเชื่อถือต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

2.  องคป์ระกอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมกำรบรษิัทฯ อย่ำงนอ้ย 2 คน และอย่ำงนอ้ย 2 
คน ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนควรเป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้นี ้แมต้  ำแหน่ง
จะว่ำงไปบำ้ง กรรมกำรที่เหลืออยู่ย่อมท ำกิจกำรได ้แต่ถำ้จ ำนวนกรรมกำรลดนอ้ยลงจนเหลือไม่ถึงที่จะเป็นองคป์ระชุม 
กรรมกำรที่เหลืออยู่ย่อมท ำกิจกำรไดเ้ฉพำะกำรจดัให้มีกำรประชุมเพื่อด ำเนินกำรใหค้ณะกรรมกำรบริษัทมีกำรแต่งตัง้
กรรมกำรเพิ่มเติมแทนต ำแหน่งที่ว่ำงทัง้หมดเท่ำนัน้ 

3.  คุณสมบัติ 

3.1  เป็นผูท้ี่มีควำมรูค้วำมสำมำรรถ ประสบกำรณ ์ตลอดจนมีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจถึงคณุสมบตัิ หนำ้ที่ และ
ควำมรบัผิดชอบในฐำนะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

3.2  ประธำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ควรเป็นกรรมกำรอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกน
หลกัในกำรผลกัดนั ใหก้ำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นไปอย่ำงอิสระ 

4.  วาระการด ารงต าแหน่ง 

4.1  ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี ้
หมำยถึง ช่วงเวลำระหว่ำงกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของปีที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ และกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ในปี
ถดัไป กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่ไดอ้ีก 

4.2  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(1) ครบก ำหนดตำมวำระ 

(2) พน้จำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษิัทฯ 

(3) ลำออก 

(4) เสียชีวิต 
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(5) คณะกรรมกำรบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

(6) ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 

4.3  เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระใหค้ณะกรรมกำร
บรษิัทแต่งตัง้กรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนแทน โดยอยู่ในต ำแหน่ง
เพียงเท่ำวำระของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนซึ่งตนแทน 

5.  หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิัทใหด้  ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ดงันี ้

5.1. ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ ์วิธีกำรสรรหำคณะกรรมกำรบรษิัท และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  

5.2. ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนทัง้ที่เป็นรูปแบบตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน ของ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ใหเ้หมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกับผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทฯ และสภำวะตลำด เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัท และขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้  

5.3. สรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตำมระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด แลว้น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจำรณำใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

5.4. ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมทั้งที่ เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษำ
คณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรชดุย่อย และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

5.5. ดูแลใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท มีองคป์ระกอบที่เหมำะสมสอดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้ม และสถำนกำรณ์
ที่เปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมกำรจะตอ้งประกอบดว้ยบคุคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณใ์นดำ้นต่ำง ๆ 

5.6. ก ำหนดแนวทำงและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อ
พิจำรณำปรับผลตอบแทนประจ ำปี โดยจะตอ้งค ำนึงถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และควำมเส่ียงที่เก่ียวข้อง รวมถึงให้
ควำมส ำคญักบักำรเพิ่มมลูค่ำของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยำวประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลดว้ย 

5.7. เปิดเผยนโยบำยและรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำ  นโยบำยเก่ียวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
และเปิดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทัง้จดัท ำรำยงำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยอย่ำงนอ้ยตอ้งมีรำยละเอียด
เก่ียวกบัเป้ำหมำย กำรด ำเนินงำน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี
ของบรษิัทฯ ดว้ย 

5.8. แต่งตัง้ หรือขอค ำปรึกษำจำกที่ปรกึษำภำยนอกที่เป็นอิสระไดใ้นกรณีจ ำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผูอ้อก
ค่ำใชจ้่ำย 

5.9. ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่อื่นใดที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 
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6.     การประชุม 

6.1  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีกำรประชมุอย่ำงนอ้ยปีละ 2 ครัง้  

6.2  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ตอ้งมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ำ
กึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรจึงจะครบองคป์ระชมุ 

6.3  ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หนำ้ที่ได ้ใหก้รรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนที่มำประชมุ เลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนใน
ที่ประชมุ 

6.4  กำรวินิจฉัยชีข้ำดของที่ประชุมใหถื้อเสียงขำ้งมำก ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกันใหป้ระธำนในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้ำด 

7.  การรายงาน 

7.1  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนในแต่ละเดือน ท่ีมีกำร
ประชมุต่อคณะกรรมกำรบรษิัททรำบในเดือนถดัไป 

7.2  รำยงำนต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 

********************************* 
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สรุปการแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 Version เดิม แกไ้ขเป็น 

แกค้รัง้ที่ 1 ...... ...... 
แกค้รัง้ที่ 2 

BOD 1/2563 
30/1/2563 

ขอ้ 2. องคป์ระกอบ 
“คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
ประกอบดว้ย กรรมการบริษัท อย่างนอ้ย 3 คน 
และอย่ำงนอ้ย 2 คน ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ควรเป็นกรรมกำรอิสระ”  

 
“คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
ประกอบดว้ย กรรมการบริษัท อย่างนอ้ย 2 คน และ
อย่ำงนอ้ย 2 คน ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนควรเป็น
กรรมกำรอิสระ” 

แกค้รัง้ที่ 2 
BOD 1/2563 
30/1/2563 

5. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
5.2“ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ ์และวิธีกำร
ก ำหนดคำ่ตอบแทนทัง้ที่เป็นรูปแบบตวัเงินและ
มิใชต่วัเงิน ของคณะกรรมกำรบรษิัท 
คณะกรรมกำรชดุย่อย และประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรของบรษิัทฯ ใหเ้หมำะสมกบัหนำ้ที่ควำม
รบัผิดชอบ สอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทฯ และสภำวะตลำด เพื่อขอควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรบรษิัท และขออนมุตัิต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้” 

 
 
5.2“ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนทัง้ที่เป็นรูปแบบตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน ของ
คณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรชดุย่อยใหเ้หมำะสม
กบัหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ และสภำวะตลำด เพื่อขอควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั และขออนมุตัิต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้” 
 

แกค้รัง้ที่ 2 
BOD 1/2563 
30/1/2563 

ไม่มี เพิ่ม  5.8 แตง่ตัง้ หรือขอค ำปรกึษำจำกที่ปรกึษำ
ภำยนอกที่เป็นอิสระไดใ้นกรณีจ ำเป็น โดยบรษิัทฯ เป็นผู้
ออกค่ำใชจ้่ำย 

 


