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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
กลุ่มบริษทั  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

1. วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริหาร จดัตั้งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  

เพื่อให้มีกรอบในการปฏิบติัหน้าท่ี ตามหลกัการพื้นฐานในเร่ืองความถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เท่าเทียม 
เป็นธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต และสอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั รวมทั้งเพื่อ 
สร้างความเช่ือมัน่ใหเ้เก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียเเละเพื่อใหบ้ริษทัฯเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

2. องค์ประกอบ/โครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร 

2.1 คณะกรรมการบริหารไดรั้บการแต่งตั้งจากกรรมการบริษทั ทั้งน้ี กรรมการบริหารไม่จ าเป็น     
ตอ้งด ารงต าเเหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ 
2.2 กรรมการบริหารจะตอ้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความ
เข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตน และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะขาดความ
น่าไวว้างใจท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

 2.3 คณะกรรมการบริหารจะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร เเละ
 อาจจะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารก็ได ้

2.4 คณะกรรมการบริหารสามารถเเต่งตั้ งบุคคลภายนอกท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเเละไม่ มี               
ผลประโยชน์ขดัหรือเเยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัด ารงต าเเหน่งเป็นท่ีปรึกษาหรือคณะท่ีปรึกษา
ของคณะกรรมการบริหารไดต้ามความเหมาะสม 

 2.5 คณะกรรมการบริหารสามารถเเต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการด าเนิน
  งานของคณะผูบ้ริหารเก่ียวกบัการนดัหมายการประชุม การจดัเตรียมวาระการประชุม การน า       
        ส่งเอกสารประกอบการประชุม เเละการบนัทึกรายงานการประชุม 

3. การเเต่งตั้งเเละวาระการด ารงต าเเหน่ง 

 3.1 กรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการด ารง
     ต าแหน่งของกรรมการบริหารและเม่ือครบก าหนดตามวาระ อาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะ      
           กรรมการบริหารอีกก็ได ้ 
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 3.2 ในกรณีท่ีกรรมการบริหารครบวาระการด ารงต าเเหน่ง หรือไม่อาจด ารงต าเเหน่งจนครบก าหนด
     วาระได้ ซ่ึงจะส่งผลให้มีจ านวนกรรมการบริหารต ่ากว่า 4 คน ให้คณะกรรมการบริษทัเเต่งตั้ง
     กรรมการบริหารรายใหม่ให้มีจ านวนครบถว้นในทนัทีหรืออย่างชา้ภายใน 3 เดือนนับเเต่วนัท่ีมี
     จ านวนกรรมการบริหารไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะ   
     กรรมการบริหาร 

 3.3 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

  (1) ตาย 

  (2) ลาออก 

  (3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริหารตามท่ีก าหนดในกฎบตัรน้ี 

  (4) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน จ ากดั หรือมี
      ลกัษณะท่ีเเสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการ 
          กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีก าหนดไวพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยเ์เละตลาด 
      หลกัทรัพย ์(เเละท่ีเเก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
         หลกัทรัพยเ์เละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

  (5) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการบริหาร 
 (6) ท่ีประชุมมีมติใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการบริหาร ในการลงมติในท่ีประชุมคณะ 
       กรรมการบริษทัจะถือมติ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมโดย
       กรรมการหน่ึงท่านมีหน่ึงเสียงเเละกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมเเละ/  
       หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจาก      
                    ต าแหน่งใหย้ืน่หนงัสือลาออกต่อบริษทั โดยการลาออกนั้นจะมีผลนบัแต่วนัท่ีระบุใหมี้  
                    ผลในหนงัสือลาออก  

4. การลงคะเเนนเสียง  
 4.1 การลงมติของคณะกรรมการบริหารให้ใชเ้สียงขา้งมาก เเละหากมีกรรมการคดัคา้นมติดงักล่าว 
      ใหบ้นัทึกค าคดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม 

 4.2 ในการออกเสียงลงคะเเนน กรรมการบริหารคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะเเนน
       เวน้เเต่กรรมการบริหารซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะเเนนในเร่ืองนั้น      
             ถา้คะเเนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงช้ีขาด 

5. องค์ประชุมเเละการประชุม 

 5.1 ในการประชุมเเต่ละคร้ังตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมร่วมกนัไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
       กรรมการทั้งคณะ จึงจะครบองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยูใ่นท่ี   
             ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการบริหารซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริหาร   
             คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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 5.2 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร อย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง หรือตามความเหมาะสม โดย
       ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกคร้ัง เลขานุการคณะกรรมการบริหารโดยการหารือร่วม
       กบัประธานคณะกรรมการบริหารจะก าหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้     
 5.3 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเเละกรรมการบริหาร ท่ีได้รับมอบหมายจากประธานคณะ
       กรรมการบริหารเป็นผูก้  าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซ่ึง    

      สถานท่ีท่ีประชุมนั้นอาจก าหนดเป็นอยา่งอ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่     
      ของบริษทัหรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้หรือมิไดก้ าหนดสถานท่ีประชุมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้งส านกังาน  
      ใหญ่ของบริษทัเป็นสถานท่ีประชุม 

 5.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหาร หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบ
       หมายส่งหนงัสือนดัประชุม หรือส่งมอบใหแ้ก่กรรมการบริหารหรือผูแ้ทนของกรรมการบริหาร   
             โดยตรงพร้อมทั้งระบุวนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชุมไปยงักรรมการ ล่วงหน้าอย่าง
       นอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุมเวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษทั
       จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

 5.5 คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอ่ืน เช่น ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีปรึกษาพนกังาน
        เเละ / หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มี
        การประชุมเเยกต่างหากร่วมกบับุคคลอ่ืนเช่นวา่นั้น หากเห็นวา่มีประเด็นหรือขอ้พิจารณาท่ีควร
        หารือกนัเป็นการเฉพาะ 

6. ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
6.1 ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ     
     ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ     
     ทุกประการ 
6.2 พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทั ก าหนดแผนการเงิน  
      งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การ 
      ประชาสัมพนัธ์ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาต่อไป 
6.3 มีอ านาจแต่งตั้งและควบคุมก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานของคณะท างานท่ีแต่งตั้งใหบ้รรลุตาม  
      นโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนด   
6.4 พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอคณะ 
      กรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั  
6.5  มีอ านาจพิจารณา อนุมติัการใชจ่้ายทางการเงินในดา้นสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure)  
      ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
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6.6  อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีส าคญัๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีไดรั้บ 
       มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยอนุมติัในหลกัการ  
      ไวแ้ลว้  
6.7  มีอ านาจพิจารณา อนุมติัการกูย้มืเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ของบริษทัฯ   
      ในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
6.8  พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผล 
       ประจ าปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
6.9  ก าหนดโครงสร้างองคก์ร อ านาจการบริหารองคก์ร รวมถึงการแต่งตั้ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย     
       การก าหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังาน พนกังานระดบับริหารซ่ึงมิไดด้ ารงต าแหน่ง  
       กรรมการบริหาร และการเลิกจา้ง 
6.10 ใหมี้อ านาจในการมอบอ านาจใหก้รรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการ 
       อยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจ  
       เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะ 
       เวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปล่ียน   
       แปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือการมอบอ านาจนั้นๆไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
6.11 ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
ทั้ งน้ีอ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง้ 

หรือรายการใดท่ีคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้ 
เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดขัดแย้งกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาด  
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
และ /ห รือ ท่ี ป ระ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ้ น เพื่ อพิ จ ารณ าและอ นุ มั ติ ร ายก ารดั งกล่ าวต าม ท่ี ข้อบั งคับ ขอ ง  
บริษัทฯหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนดการอ่ืนใดนอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นคณะกรรมการบริหาร  
ไม่สามารถกระท าไดเ้วน้แต่จะไดรั้บมอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นคราวไป 
7. การรายงาน 

7.1 รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารใหค้ณะกรรมการบริษทั รับทราบ โดยระบุ     
      เจตนารมณ์ วตัถุประสงค ์ความรับผิดชอบ ภารกิจท่ีกระท า และขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัในรอบปีท่ี  
      ผา่นมา 

 7.2 รายงานของคณะกรรมการบริหารประจ าปีเป็นส่วนหน่ึงในรายงานประจ าปี 
7.3 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการ 
      กระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการ  
      บริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  
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8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมการบริหาร ตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษทั 
    กฎบัตรน้ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ 2564 และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 
 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 

                           

                                               (นายแพทย์ก าพล พลสัสินทร์) 

                                      ประธานกรรมการบริหาร 


