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กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน และการบริหารความเส่ียง 

กลุ่มบริษทั  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

1. วัตถุประสงค์ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เเต่งตั้ งคณะกรรมการการลงทุน เเละการบริหารความเส่ียง เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการการลงทุน และการบริหารความเส่ียง  เพื่อให้มีกรอบในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี  ตามหลกัการพื้นฐานในเร่ืองความถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เท่าเทียม เป็นธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต 
สอดคลอ้งกบันโยบายหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัและทบทวนระบบหรือกลไกในการประเมิน
ความเส่ียงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข
การปฏิบติังานใหผ้ลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

2. องค์ประกอบ/โครงสร้างของคณะกรรมการการลงทุน และการบริหารความเส่ียง 

 2.1 คณะกรรมการการลงทุนเเละการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยจ านวนสมาชิกจ านวน 6 คน 

 2.2 ประธานคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเส่ียงจ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการของบริษทั 

 2.3 กรรมการการลงทุนเเละการบริหารความเส่ียง ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจของ     

บริษทัฯหรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯใหบ้รรลุตามวตัถุ

ประสงค ์

 2.4 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติังานในฐานะกรรมการการลงทุนเเละการบริหาร  

ความเส่ียง 

3. การเเต่งตั้งเเละวาระการด ารงต าเเหน่ง 

 3.1 คณะกรรมการการลงทุนเเละการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยครบรอบออกตามวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทัและเม่ือครบก าหนดตามวาระ อาจไดรั้บ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัอีกก็ได ้ 
 3.2ให้บริษทัฯพิจารณาเสนอผูท่ี้ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการโดยให้คณะกรรมการการลงทุนเเละการ  
บริหารความเส่ียงให้ความเห็นชอบโดยท าหนา้ท่ีนดัหมายการประชุมเตรียมการประชุมจดัท าบนัทึกรายงาน
การประชุมเเละจดัเก็บเอกสารการประชุม 
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 3.3ในกรณีท่ีกรรมการการลงทุนเเละการบริหารความเส่ียงครบวาระการด ารงต าเเหน่งหรือไม่อาจ
ด ารงต าเเหน่งจนครบก าหนดวาระไดซ่ึ้งจะส่งผลให้มีจ านวนกรรมการบริหารต ่ากว่า6คนให้คณะกรรมการ  
บริษทัเเต่งตั้งกรรมการการลงทุนเเละการบริหารความเส่ียงรายใหม่ให้มีจ านวนครบถว้นในทนัทีหรืออย่าง 
ชา้ภายใน3เดือนนบัเเต่วนัท่ีมีจ านวนกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียงไม่ครบถว้นเพื่อให้เกิด 
ความต่อเน่ืองในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการการลงทุนเเละการบริหารความเส่ียง 
 3.4 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการการลงทุนเเละการบริหาร      
ความเส่ียงพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

  (1) ตาย 

  (2) ลาออก 

  (3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการการลงทุนฯ ตามท่ีก าหนดในกฎบตัรน้ี 

 (4) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน จ ากดั  
              หรือมีลกัษณะท่ีเเสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการ 

กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีก าหนดไวพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยเ์เละตลาดหลกั 
ทรัพย ์(เเละท่ีเเกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

  (5) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการการลงทุนเเละการ
   บริหารความเส่ียง 

(6) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติให้พน้จากต าแหน่งกรรมการบริษทั ในการลงมติในท่ีประชุม  
คณะกรรมการบริษทัจะถือมติ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม                  
โดยกรรมการหน่ึงท่านมีหน่ึงเสียงเเละกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมเเละ/ 
หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะเเนนในเร่ืองนั้นๆ 

(7) ศาลมีค าสั่งใหอ้อกจากต าแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียงคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่หนงัสือลาออกต่อบริษทั โดยการลาออกนั้น 
มีผลนบัแต่วนัท่ีระบุในหนงัสือลาออก  

4. การลงคะเเนนเสียง 

 4.1 การลงมติของคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเส่ียง ใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก และหากมี
กรรมการคดัคา้นมติดงักล่าว ใหบ้นัทึกค าคดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม 
 4.2 คณะกรรมการการลงทุนเเละการบริหารความเส่ียง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบผลการประชุมหรือในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงเเกไ้ขหรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษทั
ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังถดัไป 
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 4.3ในการออกเสียงลงคะเเนน กรรมการการลงทุนและการบริหารความเส่ียง คนหน่ึงมีสิทธิออก
เสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการการลงทุนและการบริหารความเส่ียงซ่ึงมีส่วนไดเ้สียจะไม่
เขา้ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง เพื่อเป็นเสียงช้ีขาด 

5. องค์ประชุมเเละการประชุม 

 5.1  คณะกรรมการการลงทุนเเละการบริหารความเส่ียง ตอ้งประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
เเละอาจจดัการประชุมเพิ่มเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการการลงทุนเเละการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร 
 5.2 ประธานคณะกรรมการการลงทุนเเละการบริหารความเส่ียง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ
ลงทุนและการบริหารความเส่ียงเป็นกรณีพิเศษหากมีการร้องขอจากกรรมการการลงทุนเเละการบริหาร 
ความเส่ียงหรือประธานกรรมการ บริษทัฯ ใหพ้ิจารณาระเบียบวาระท่ีจ าเป็นตอ้งหารือร่วมกนั 

 5.3การประชุมคณะกรรมการการลงทุนเเละการบริหารความเส่ียงตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม 

 5.4ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการการลงทุนเเละการบริหารความเส่ียงไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่  
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้กรรมการการลงทุนฯท่ีมาประชุมเลือกกรรมการการลงทุนเเละการบริหารความ  
เส่ียงคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

 5.5 คณะกรรมการการลงทุนเเละการบริหารความเส่ียง อาจเชิญผูบ้ริหารของบริษทัฯ หรือผูท่ี้   
เก่ียวขอ้งเขา้ร่วม ประชุมหรือขอช้ีเเจงในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 5.6 เลขานุการคณะกรรมการการลงทุนเเละการบริหารความเส่ียงหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจะตอ้ง  
เขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร้ัง 

6. ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
 6.1  ก าหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนการลงทุน และนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การลงทุน  
 6.2 พิจารณากลัน่กรองการลงทุนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารเสนอโอกาสในการลงทุนความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการลงทุน และโครงสร้างการลงทุนของแต่ละ
โครงการ ซ่ึงโครงการลงทุนหมายความรวมถึง  งบประมาณการลงทุนประจ าปีของบริษัท (Capital 
Expenditure)โครงการขยายและปรับปรุงโรงพยาบาล การลงทุน และหรือการร่วมลงทุนในโครงการ ธุรกิจ 
หรือบริษัทใหม่โดยบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน าเสนอ
โครงการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 6.3  พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษทัเพื่อประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษทั 
 6.4  ตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัให้เขา้ลงทุนและรายงานคณะกรรม  

การเพื่อรับทราบ รวมถึงจดัใหมี้ระบบควบคุมท่ีเหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุน 
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 6.5 ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบท่ีอาจมีต่อองคก์ร ทั้งความเส่ียง
จากภายนอกและภายในองคก์ร  
 6.6  ก าหนดนโยบายหรือมาตรการในการบริหารความเส่ียง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัใน
ส่วนงานต่างๆ ขององคก์รตามความรับผิดชอบ  
 6.7  พัฒนาและทบทวนนโยบายหรือมาตรการจัดการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ืองโดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง
ใหส้อดคลอ้งตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ  

 6.8  รายงานความเส่ียงและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 
 6.9  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

7. การรายงาน 
7.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเส่ียง  ให้

คณะกรรมการบริษทัรับทราบ โดยระบุเจตนารมณ์ วตัถุประสงค์ ความรับผิดชอบ ภารกิจท่ีกระท า และ
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัในรอบปีท่ีผา่นมา 
 7.2 รายงานของคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเส่ียงประจ าปีเป็นส่วนหน่ึงในรายงาน
ประจ าปี 

7.3 ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเส่ียง หากพบหรือมีขอ้
สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทั ให้
คณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเส่ียง รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ขต่อไป  
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเส่ียง ตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานและรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั 
    กฎบัตรน้ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ 2564 และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 

                                                 

                                                  (นายอภิรุม   ปัญญาพล) 

                                             ประธานกรรมการลงทุนเเละการบริหารความเส่ียง               

                                                         
                                                                       


