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กฎบัตรคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 
กลุ่มบริษทั  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

1. วัตถุประสงค์ 
 คณะกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี จดัท าขึ้นเพื่อเสริมสร้างกรอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี ตามหลกัการ
พื้นฐานในเร่ืองความถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เท่าเทียม เป็นธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต และสอดคลอ้งกบันโยบาย
และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั อนัจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูริ้เร่ิมมีส่วนร่วมในการจดัท าเเละอนุมติันโยบาย ซ่ึงเป็นการ
ปฏิบติัตามเเนวทางการก ากบัดูเเลท่ีดี ซ่ึงก าหนดโดยหลกัทรัพยเ์เห่งประเทศไทย 
2. องค์ประกอบ/โครงสร้างของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 2.1 คณะกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 4 ท่าน 
 2.2 กรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี จ าเป็นตอ้งเป็นกรรมการของบริษทั 
 2.3กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษทัฯแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อให ้
กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดไวโ้ดยบุคคลท่ี เขา้เป็น 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี ซ่ึงตนเขา้มาแทน 
 2.4 เม่ือกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุอ่ืนใดท่ี กรรมการ   
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีบางรายตอ้งพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระคณะกรรมการบริษทัฯจะแต่งตั้งกรรมการ 
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีรายใหม่ใหค้รบ จ านวนอยา่งชา้ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการไม่ครบถว้น 
 2.5 คณะกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดีสามารถเเต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี 
เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับดูเเลกิจการท่ีดี เก่ียวกับการนัดหมายการประชุม 
จดัเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม เเละบนัทึกรายงานการประชุม 
3. การเเต่งตั้งเเละวาระด ารงต าเเหน่ง 
 3.1 กรรมการก ากับดูเเลกิจการท่ีดี มีวาระการด ารงต าเเหน่งคราวละ 3 ปี เเละให้เป็นไปตามวาระ  
การด ารงต าเเหน่งกรรมการบริษทั รวมทั้งเม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการก ากบั
ดูเเลกิจการท่ีดีไดอี้ก 
 3.2 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีระบุไวท้ั้ง 3 ขอ้ เพื่อด ารง 
ต าแหน่งกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 
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  (1) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะ 
       กรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี เป็นอยา่งดี มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการ 
                   ด าเนินธุรกิจ เเละมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถเเละปฏิบติัหนา้ท่ีให ้                     
                                เเก่บริษทัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

  (2) มีคุณสมบติัครบถว้น เเละไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน 
                    จ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยเ์เละตลาดหลกัทรัพย ์เเละกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

  (3) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงประกอบกิจการ เขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืน   
                    ท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัเเละ/ หรือเป็นการเเข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพื่อ
       ประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุุคคลอ่ืน เวน้เเต่จะเเจง้ใหท่ี้ประชุมคณะ 
       กรรมการบริษทัทราบก่อนท่ีจะมีมติเเต่งตั้ง 

 3.3ในกรณีท่ีกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดีครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือไม่อาจด ารงต าแหน่งจน
ครบก าหนดวาระได้ซ่ึงจะส่งผลให้มีจ านวนกรรมการก ากับดูเเลกิจการท่ีดีต ่ากว่า4คนให้คณะกรรมการ   
บริษทัแต่งตั้งกรรมการการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดีรายใหม่ให้มีจ านวนครบถว้นในทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 
เดือนนบัแต่วนัท่ีมีจ านวนกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดีไม่ครบถว้นเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติั  
หนา้ท่ีของคณะกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดีทั้งน้ีบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัดูเเล
กิจการฯ ในกรณีข้างต้นจะอยู่ในต าเเหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการก ากับดูเเลกิจการฯ 
ซ่ึงตนเเทน 

 3.4 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการก ากับดูเเลกิจการท่ี ดี 
พน้จากต าแหน่ง ดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี 

  (1) ตาย 

  (2) ลาออก 

  (3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี ตามท่ีก าหนดในกฎบตัรน้ี 

  (4) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ย 
           มหาชนจ ากดัหรือมีลกัษณะท่ีเเสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจ
         ใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกั
      ทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของส านกังานคณะ
      กรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

  (5) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี 

  (6) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติให้พน้จากต าแหน่งกรรมการบริษทั ในการลงมติในท่ีประชุม
           คณะกรรมการบริษทัจะถือมติ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 
                  โดยกรรมการหน่ึงท่านมีหน่ึงเสียงเเละกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมเเละ/
      หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะเเนนในเร่ืองนั้นๆ 
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 (7) ศาลมีค าสั่งใหอ้อกจากต าแหน่งกรรมการบริษทักรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี  
คนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่หนงัสือลาออกต่อบริษทัโดยการลาออกนั้นจะมีผลนบั 
แต่วนัท่ีระบุใหมี้ผลในหนงัสือลาออก 

4. การลงคะแนนเสียง  
 4.1 การลงมติของคณะกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี ใหใ้ชเ้สียงขา้งมากเเละหากมีกรรมการ   
คดัคา้นมติดงักล่าว ใหบ้นัทึกค าคดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม 

 4.2ใหป้ระธานคณะกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูร้ายงานผลการประ
ชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไปเพื่อทราบทุกคร้ัง 

 4.3ในการออกเสียงลงคะเเนนกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดีคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียงใน  
การลงคะเเนนเวน้เเต่กรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดีซ่ึงมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมเเละ/หรือไม่ใชสิ้ทธิ
ออกเสียงลงคะเเนนในเร่ืองนั้นถา้คะเเนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง 
เพื่อเป็นเสียงช้ีขาด  
5. องค์ประชุมเเละการประชุม 

 5.1 ในการประชุมคณะกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งคณะจึงจะครบองคป์ระชุมในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดีไม่
อยู่ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้ห้กรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดีซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการ   
ก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

 5.2 ใหมี้การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี อย่างนอ้ยปีละ1คร้ังหรือตามความเหมาะสม 
โดยในการประชุมคณะกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี ทุกคร้ัง เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี 
โดยการหารือร่วมกบัประธานคณะกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดีจะก าหนดวาระการประชุมเป็นการ
ล่วงหนา้     

5.3ให้ประธานคณะกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดีหรือกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดีท่ีไดรั้บมอบ   
หมายจากประธานคณะกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดีเป็นผูก้  าหนดวนัเวลาและสถานท่ีในการประชุมคณะ  
กรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี ซ่ึงสถานท่ีท่ีประชุมนั้นอาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งท่ีอนั
เป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ไดห้รือมิไดก้ าหนดสถานท่ีประชุมให้ใชส้ถานท่ีตั้ง
ส านกังานใหญ่ของบริษทัเป็นสถานท่ีประชุม 
 5.4ในการเรียกประชุมคณะกรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดีให้ประธานคณะกรรมการก ากบัดูเเลกิจ  
การท่ีดีหรือบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมหรือส่งมอบให้แก่กรรมการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี
โดยตรงพร้อมทั้งระบุวนัเวลาสถานท่ีและกิจการท่ีจะประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า7วนัก่อนวนัประชุม 
เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือ       
ก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้
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6. ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
 6.1ก าหนดและทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั            

เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนดูแลการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบั  
ดูแลกิจการท่ีดี 

 6.2  ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ 
6.3  ทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนกังาน ขอ้พึง

ปฏิบติัท่ีส าคญั แนวทางการปฏิบติังานเพื่อให้เป็นปัจจุบนั เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัและสอดคลอ้งกบั
กบัแนวปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด 
หลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบักบัธุรกิจบริษทั 

6.4 รายงานผลการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั และก าหนด   
แนวทางในการรายงานผลการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

 6.5  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
7. การรายงาน 

7.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้คณะกรรมการบริษัท 
รับทราบ โดยระบุเจตนารมณ์ วตัถุประสงค ์ความรับผิดชอบ ภารกิจท่ีกระท า และขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัใน
รอบปีท่ีผา่นมา 

 7.2 รายงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีประจ าปี เป็นส่วนหน่ึงในรายงานประจ าปี 
7.3 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการ

หรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานและรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษทั 
    กฎบัตรน้ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ 2564 และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

(นายเกรียงศักดิ์ พลสัสินทร์) 

ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 


