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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
กลุ่มบริษัท  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

1. วัตถุประสงค์  
 คณะกรรมการของบริษทัเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางธุรกิจของบริษทัตลอดจน  
ก ากบัดูเเลการจดัการของบริษทัเพื่อสร้างมูลค่าให้กิจการรวมทั้งสร้างผลตอบเเทนให้กบัผูถื้อหุ้นซ่ึงโดยทัว่ 
ไป คณะกรรมการบริษทัจะมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏิบติั ดงันั้นหนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการบริษทั 
จึงเเบ่งเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 
 1.1 การก าหนดทิศทาง นโยบาย เเละกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทั  
 1.2 การติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆของบริษทัฯ รวมทั้งฝ่ายจดัการ 
 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท ากฎบตัรฉบบัน้ีเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี 
เเละความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายเพื่อให้มีกรอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลกัการพื้นฐาน 
ในเร่ืองความถูกตอ้งเพียงพอทนัเวลาเท่าเทียมเป็นธรรมซ่ือสัตยสุ์จริตและสอดคลอ้งกบันโยบายและหลกั 
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัให้เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพเเละ      
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหเ้เก่กิจการ เเละความมัน่คงสูงสุดใหเ้เก่ผูถื้อหุน้ 
2. องค์ประกอบ/โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 
 2.1 คณะกรรมการบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 2.2 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการบริษทั มีจ านวน 12 ท่าน  ทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่
ในราชอาณาจกัร 
 2.3 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั จะเเต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการ  
บริษทัทั้งหมด 
 2.4 ใหค้ณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีคณะ  
กรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจเลือกกรรมการบริษัทคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการได ้
 2.5 ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานกรรมการบริหาร 
3. การเเต่งตั้งเเละวาระการด ารงต าเเหน่ง 
 3.1 ใหก้รรมการบริษทั ด ารงต าเเหน่งคราวละ 3 ปี เม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มา
ด ารงต าเเหน่งใหม่อีกได ้
 3.2 การเลือกตั้งกรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั เเละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมีความ 
โปร่งใสเเละชดัเจนในการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ เเละประสบการณ์ของบุคคล 
นั้นๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 
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3.3 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งลาออกจากต าเเหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึง      
ในสาม ถ้าจ านวนกรรมการเเบ่ งออกให้ เป็นสามส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ี สุดกับ
ส่วนหน่ึงในสามกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าเเหน่งในปีเเรกเเละปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน บริษทัฯใหจ้บั 
สลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าเเหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าเเหน่งซ่ึง 
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าเเหน่งนั้นอาจจะไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้
 3.4ในกรณีท่ีเป็นการเเต่งตั้งกรรมการเเทนต าเเหน่งกรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีระบุในกฎบตัรน้ีเเละไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามกฎหมายเพื่อน าเสนอช่ือบุคคลดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อแต่งตั้งเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัไดเ้ขา้เป็นกรรมการเเทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ
กรรมการผูน้ั้นจะเหลือน้อยกว่า 3 เดือน ทั้งน้ีบุคคลซ่ึงเขา้รับต าแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักล่าว ให้อยู่
ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าเเหน่ง 
 3.5 นอกจากการพน้จากต าเเหน่งตามวาระดงักล่าวเเลว้ กรรมการบริษทัอาจพน้จากต าเเหน่งเม่ือ 
    1) ตาย 
  2) ลาออก 
  3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ย 
                   บริษทัมหาชนจ ากดั หรือ มีลกัษณะท่ีเเสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความ 
      ไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราช 
      บญัญติัหลกัทรัพยเ์เละตลาดหลกัทรัพย ์(เเละท่ีเเกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของ 
                   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยเ์เละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
  4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้พน้จากต าเเหน่ง (ด้วยคะเเนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม 
     (2/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม กรรมการหน่ึงท่านมีหน่ึงเสียง เเละ
     กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุม/และไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง 
                              นั้น 
  5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อกจากต าเเหน่งกรรมการบริษทั 
 กรรมการบริษทัคนใดจะลาออกจากต าเเหน่งให้ยืน่หนงัสือลาออกต่อบริษทัโดยการลาออกนั้นจะมี
ผลนบัเเตว่นัท่ีระบุใหมี้ผลในหนงัสือลาออก 
4. การลงคะเเนนเสียง 
   4.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 (67%) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษทัไม่อยู ่   
ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการบริษทั ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริษทัคนหน่ึง
เป็นประธานในท่ีประชุม 
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 4.2 การลงมติใหถื้อมติ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมเเละหากมีกรรมการ 
 คดัคา้นมติดงักล่าว ใหบ้นัทึกค าคดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม 
 4.3 ในการออกเสียงลงคะเเนน กรรมการบริษทัคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะเเนน 
เเละกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม เเละ /หรือไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะเเนนในเร่ืองนั้น 
ถา้คะเเนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงช้ีขาด 
5. องค์ประชุมและการประชุม 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทัถือเป็นหน้าท่ีส าคญัของกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมประชุม  
อย่างสม ่ าเสมอ เพื่อรับทราบเเละร่วมตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยในเเต่ละปี  บริษัท
ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัปีละ 6 คร้ัง โดยมีการก าหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี 
เเละอาจมีการจัดประชุมคร้ังพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็นเพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีมีความส าคัญเร่งด่วน 
กรรมการทุกคนตอ้งมีสัดส่วนการเขา้ร่วมประชุม อยา่งนอ้ยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี  
 ในการประชุมเเต่ละคร้ังต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ใน  3 (67%) 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุมเเละในวาระการประชุมรับรองงบการเงินทุกคร้ังตอ้งมี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ เเละกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 ท่านท่ีให้ความเห็นต่องบการเงิน จึงจะ
ครบองคป์ระชุมในวาระนั้น ซ่ึงมีก าหนดวาระการประชุมล่วงหนา้ไวอ้ยา่งชดัเจนโดยประธานกรรมการเเละ 
กรรมการผูจ้ัดการเป็นผูร่้วมก าหนดการประชุมเเละพิจารณาเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุ มคณะกรรมการ 
บริษทัเเละเปิดโอกาสให้กรรมการเเต่ละท่านสามารถเสนอเร่ืองต่างๆเพื่อเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการ 
ประชุมได้ เลขานุการบริษัทเป็นผูจ้ัดท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม เเละเอกสารต่างๆ 
ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั เพื่อให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษาหาขอ้มูลอย่าง 
เพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 
 โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เเละในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานในท่ี
ประชุมไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพียงพอท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงจะน าเสนอรายละเอียดของวาระไดช้ดัเจนและมาก 
พอท่ีคณะกรรมการจะอภิปรายประเด็นต่างๆไดอ้ยา่งรอบคอบเเละไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจะถือมติ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม โดยกรรมการหน่ึงท่านมีหน่ึงเสียง และกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุม 
และหรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะเเนนในเร่ืองนั้นนอกจากน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูงจะไดรั้บเชิญเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยเพื่อให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ รวมทั้งรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้สามารถ 
น าไปปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 เม่ือส้ินสุดการประชุมเลขานุการบริษทัจะเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีจดัท ารายงานการประชุมเเละจดัส่งให้ท่ี  
ประชุมกรรมการรับรองความถูกตอ้งในคร้ังถดัไป ทั้งน้ีกรรมการบริษทัสามารถเเสดงความคิดเห็น ขอเเกไ้ข 
เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดเเละเลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัเก็บรายงานการ
ประชุมท่ีได้รับการรับรองจากท่ีประชุมเเละลงลายมือช่ือโดยประธานกรรมการบริษทั  เพื่อรับรองความ
ถูกต้องเเล้ว ทั้ งเอกสารต้นฉบับเเละเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมอย่าง
ครบถว้น เพื่อใหค้ณะกรรมการเเละผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบเเละอา้งอิงได ้
6. ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ  
 6.1 จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ  
 6.2 จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
 6.3 จดัให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ  ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของ
บริษทัฯ  ซ่ึงผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั 
 6.4 คณะกรรมการบริษัทจะมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใด
ปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั 
หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบอ านาจหรืออ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบ
อ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมติั
รายการท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดท ากบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 
 6.5 ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯควบคุม ก ากบั ดูแล
การบริหารและการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ใน
เร่ืองต่อไปน้ี คณะกรรมการตอ้งการรับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการด าเนินการ อนัได้แก่ เร่ืองท่ี
กฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การขาย
หรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการ
ของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
 6.6 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้ ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ และ
คณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 
 6.7 ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
 6.8 กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษทัฯ หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ ไม่วา่จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
 6.9 กรรมการจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบทนัที หากมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มใน
สัญญาท่ีบริษทัฯ ท าขึ้น หรือถือหุน้หรือหลกัทรัพยอ่ื์นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ 
7. การรายงาน 

7.1 รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบ    
โดยระบุเจตนารมณ์ วตัถุประสงค์ ความรับผิดชอบ ภารกิจท่ีกระท า และขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

 7.2 รายงานของคณะกรรมการบริษทัประจ าปีเป็นส่วนหน่ึงในรายงานประจ าปี 
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมการบริษัท ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินต่อ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั 
    กฎบัตรน้ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ 2564 และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 
 

 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 

(นายเกรียงศักดิ์ พลสัสินทร์) 

ประธานกรรมการบริษัท 


