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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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…………………………………….
(นำยแพทย์บญ
ุ วนำสิน)
ประธำนกรรมกำร

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
แก้ไขครัง้ ที่ 2 (มีผล 30 มกรำคม 2563)
กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ผูอ้ นุมตั ิ คณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 1/2563
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.

วัตถุประสงค์

คณะกรรมกำรบริษัท เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อรวบรวม
องค์ประกอบ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และแนวทำงปฏิบตั ิตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยเพื่อให้คณะกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทนสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงเป็ นธรรม เหมำะสม และโปร่งใส เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและควำมน่ำเชื่อถือต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
2.

องค์ประกอบ

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงน้อย 2 คน และอย่ำงน้อย 2
คน ต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนควรเป็ นกรรมกำรอิสระ ทัง้ นี ้ แม้ตำแหน่ง
จะว่ำงไปบ้ำง กรรมกำรที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจกำรได้ แต่ถำ้ จำนวนกรรมกำรลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงที่จะเป็ นองค์ประชุม
กรรมกำรที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจกำรได้เฉพำะกำรจัดให้ มีกำรประชุมเพื่อดำเนินกำรให้คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรแต่งตัง้
กรรมกำรเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่ำงทัง้ หมดเท่ำนัน้
3.

คุณสมบัติ
3.1
เป็ นผูท้ ่มี ีควำมรูค้ วำมสำมำรรถ ประสบกำรณ์ ตลอดจนมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจถึงคุณสมบัติ หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
3.2
ประธำนของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ควรเป็ นกรรมกำรอิสระ เพื่อช่วยเป็ นแกน
หลักในกำรผลักดัน ให้กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเป็ นไปอย่ำงอิสระ

4.

วาระการดารงตาแหน่ง
4.1
ให้คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีวำระอยู่ในตำแหน่งครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี ้
หมำยถึง ช่วงเวลำระหว่ำงกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของปี ท่ีได้รบั กำรแต่งตัง้ และกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ในปี
ถัดไป กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่ได้อีก
4.2

กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(1)

ครบกำหนดตำมวำระ

(2)

พ้นจำกกำรเป็ นกรรมกำรของบริษัทฯ

(3)

ลำออก

(4)

เสียชีวิต
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(5)

คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง

(6)

ศำลมีคำสั่งให้ออก

4.3
เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนพ้นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระให้คณะกรรมกำร
บริษัทแต่งตัง้ กรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนแทน โดยอยู่ในตำแหน่ง
เพียงเท่ำวำระของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนซึ่งตนแทน
5.

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทนมี ห น้ำ ที่ แ ละควำมรับ ผิ ด ชอบตำมที่ ได้รับ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทให้ดำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี ้
5.1. กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ วิธีกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
5.2. กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรกำหนดค่ำตอบแทนทัง้ ที่เป็ นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน ของ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ให้เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ และสภำวะตลำด เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท และขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
5.3. สรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตำมระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วนำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
5.4. ก ำหนดค่ ำ ตอบแทนที่ จ ำเป็ น และเหมำะสมทั้ง ที่ เ ป็ น ตัว เงิ น และมิ ใ ช่ ตัว เงิ น เพื่ อ จู ง ใจและรัก ษำ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
5.5. ดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัท มีองค์ประกอบที่เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อม และสถำนกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมกำรจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ
5.6. ก ำหนดแนวทำงและประเมิน ผลกำรปฏิ บัติงำนของกรรมกำร และประธำนเจ้ำ หน้ำที่ บริห ำร เพื่ อ
พิจำรณำปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้
ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มมูลค่ำของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยำวประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลด้วย
5.7. เปิ ดเผยนโยบำยและรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำ นโยบำยเกี่ยวกับกำรกำหนดค่ำตอบแทน
และเปิ ดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทัง้ จัดทำรำยงำนกำรกำหนดค่ำตอบแทน โดยอย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียด
เกี่ยวกับเป้ำหมำย กำรดำเนินงำน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ไว้ในรำยงำนประจำปี
ของบริษัทฯ ด้วย
5.8.
ค่ำใช้จ่ำย
5.9.

แต่งตัง้ หรือขอคำปรึกษำจำกที่ปรึกษำภำยนอกที่เป็ นอิสระได้ในกรณีจำเป็ น โดยบริษัทฯ เป็ นผูอ้ อก
ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่อื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
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6.

7.

การประชุม
6.1

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครัง้

6.2

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรจึงจะครบองค์ประชุม

6.3

ในกรณี ท่ีประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนที่มำประชุม เลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนใน
ที่ประชุม

6.4

กำรวินิจฉัยชีข้ ำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ ำด

การรายงาน
7.1

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนในแต่ละเดือน ที่ มีกำร
ประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัททรำบในเดือนถัดไป

7.2

รำยงำนต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี
*********************************
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สรุ ปการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
Version เดิม
แก้ครัง้ ที่ 1
......
แก้ครัง้ ที่ 2 ข้อ 2. องค์ประกอบ
BOD 1/2563 “คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
30/1/2563 ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน
และอย่ำงน้อย 2 คน ต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ควรเป็ นกรรมกำรอิสระ”
แก้ครัง้ ที่ 2 5. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
BOD 1/2563 สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
30/1/2563 5.2“กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
กำหนดค่ำตอบแทนทัง้ ที่เป็ นรูปแบบตัวเงินและ
มิใช่ตวั เงิน ของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรของบริษัทฯ ให้เหมำะสมกับหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ สอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ และสภำวะตลำด เพื่อขอควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรบริษัท และขออนุมตั ิต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ”
แก้ครัง้ ที่ 2 ไม่มี
BOD 1/2563
30/1/2563

แก้ไขเป็ น
......
“คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 2 คน และ
อย่ำงน้อย 2 คน ต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนควรเป็ น
กรรมกำรอิสระ”

5.2“กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรกำหนด
ค่ำตอบแทนทัง้ ที่เป็ นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน ของ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยให้เหมำะสม
กับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ และสภำวะตลำด เพื่อขอควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั และขออนุมตั ิต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ”

เพิ่ม 5.8 แต่งตัง้ หรือขอคำปรึกษำจำกที่ปรึกษำ
ภำยนอกที่เป็ นอิสระได้ในกรณีจำเป็ น โดยบริษัทฯ เป็ นผู้
ออกค่ำใช้จ่ำย

