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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 

1. วตัถุประสงค์ 

 คณะกรรมการบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีมีส่วนส าคญัในการก าหนดทิศทางและขบัเคล่ือนการด าเนินงานไปสู่
ความส าเร็จและการเติบโตท่ีย ัง่ยืนขององค์กรในระยะยาว จึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการสรรหาและคัดเลือกกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับกลยุทธ์ของธุรกิจ  
การประเมินผลการปฏิบติังาน รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการชุดต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัต ิ
2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย

กรรมการอยา่งนอ้ย 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ 
2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นผูมี้ความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงมีความรู้ดา้นบรรษทัภิบาล ตลอดจนมี
ความเป็นกลางในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลผูท่ี้สมควรไดรั้บการเสนอช่ือใหม้าด ารงต าแหน่ง  

2.3 ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฏหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฏหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฏหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั 

2.4 ตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการบริษทัทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีบริษทัท าข้ึนไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยออ้ม หรือถือหุน้ หุน้กู ้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

2.5 คณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทนได ้

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 
3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการ

บริษัทมีมติแต่งตั้ ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจได้รับแต่งตั้ งต่อไปตามวาระท่ี
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั  

3.2 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพน้จาก
ต าแหน่งเม่ือ  
1) ตาย  
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทั มหาชน จ ากดั 

หรือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมี
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มหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  

4) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง  
3.3 กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธาน

กรรมการบริษทั 
3.4 กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทดแทน เวน้แต่วาระของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผูน้ั้น 
จะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษทัจะไม่แต่งตั้งกรรมการท่ีว่างลงแทนก็ได ้กรรมการท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ซ่ึงตนแทน 

3.5 การเปล่ียนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่มีผลต่อการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านอ่ืน 

4. ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ 
4.1 ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษทั และกรรมการชุดย่อย รวมถึงคดัเลือกรายช่ือบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีก าหนด เพ่ือน าเสนอแก่
คณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป 

4.2 เสนอเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือน าไปประเมินผลการ
ปฏิบติังานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในภาพรวม  

4.3 พิจารณาทบทวนนโยบายแผนสืบทอดต าแหน่ง เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจดัการก าลงัคนและ
การด าเนินธุรกิจท่ีต่อเน่ือง  

4.4 พิจารณารูปแบบ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษทั และกรรมการ
ชุดย่อยให้เหมาะสมกบักลยุทธ์ของบริษทั หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมถึงพิจารณา
เทียบเคียงกบัขอ้มูลของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษทัและ/หรือ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

4.5 รายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสม รวมทั้ง

ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชนใ์นการด าเนินการตามวตัถุประสงค ์
4.7 ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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5. ความรับผดิชอบ   
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรงตามขอบเขต

อ านาจหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไวใ้นกฎบตัรน้ี และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
บริษทัต่อบุคคลภายนอก  

6. องค์ประชุม  
6.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
6.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กระท าไดโ้ดยถือเสียงขา้งมาก ทั้งน้ีกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียใด ๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณาจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

7. การประชุม 
7.1 จดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และมีอ านาจในการเรียกประชุมเพ่ิมไดต้าม

ความจ าเป็น 
7.2 การจดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้จดัส่งล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพ่ือใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 
หรือเรียกขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ทั้งน้ีหนงัสือเชิญประชุมจะตอ้งมีรายละเอียดวาระการประชุม 
และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนั
ประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นได ้โดยใหเ้ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูบ้นัทึกรายงาน
การประชุม 

7.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอ้เท็จจริง
ต่าง ๆ ใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบได ้

7.4 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถด าเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู ้
ประชุมมิไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดียวกนัและสามารถจดัส่งหนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดย
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ได ้ตามเง่ือนไขขั้นตอนและวิธีการท่ีกฏหมายก าหนด 
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8. การรายงาน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบผลการ

ด าเนินการงานดา้นการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขอย่างมีนยัส าคญัในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี กรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็น
เร่งด่วน อาจท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัก่อนถึงการประชุมคณะกรรมการบริษทักไ็ด ้

9. การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าการประเมินผลการปฏิบติังานทุกปี โดยรายงานปัญหา

อุปสรรคท่ีเป็นเหตุใหก้ารปฏิบติังานไม่บรรลุวตัถุประสงค ์และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั 
 
 กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2566 เป็นตน้ไป 
ตามมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2566  

 
 
 

 (ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย)์ 
                    ประธานกรรมการบริษทั 

 
 
 
 
 


