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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) “CHG” ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทหนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงเป็นบุคคลส าคญัในการ
ด าเนินธุรกิจให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย   เพื่อก่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยัง่ยืน   
ดว้ยเหตุน้ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงจดัตั้งขึ้นเพื่อให้มีกรอบในการปฏิบติัหน้าท่ี  
ตามหลักการพื้นฐานในเร่ืองความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม เป็นธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต และ
สอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เเละท าหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั 
 เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารของบริษัท รวมทั้งพิจารณาจดัท า
นโยบาย และหลกัเกณฑก์ารจ่ายเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือน าเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป (แลว้แต่กรณี)  
2. องค์ประกอบ/โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 2.1    คณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน ประกอบดว้ยจ านวนสมาชิก 5 คน 
 2.2    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งเป็นกรรมการของบริษทัเท่านั้น 

 2.3    คณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน  พิจารณาเลือกคณะกรรมการสรรหาเเละ
พิจารณาค่าตอบเเทน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 
 2.4    คณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน  เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบ
เเทน เก่ียวกบัการนัดหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุมและ
บนัทึกรายงานการประชุมท่ีถูกตอ้งครบถว้น      
3.  การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่ง  
 3.1 กรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เเละกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจไดรั้บเเต่งตั้งต่อไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
   3.2 ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน ครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือไม่อาจ
ด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระได้ ซ่ึงจะส่งผลให้มีจ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ต ่ากวา่ 5 คน ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ใหมี้จ านวนครบถว้นในทนัทีหรืออยา่งชา้ภาย 
ใน 3 เดือนนับแต่วนัท่ีมีจ านวนกรรมการไม่ครบถว้น เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
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ทั้งน้ีบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทนในกรณี
ขา้งตน้จะอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงตนแทน   
 3.3 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี 

  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 

  (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีก าหนดใน      
กฎบตัรน้ี 

  (4) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทั (ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัดว้ย) หรือ
มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั หรือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม 
ท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง        

  (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
  (6) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้พน้จากต าแหน่งกรรมการบริษทั ในการลงมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัจะถือมติ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมโดยกรรมการหน่ึงท่าน
มีหน่ึงเสียง  เเละกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุม เเละ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะเเนนใน
เร่ืองนั้นๆ   
  (7) ศาลมีค าสั่งให้ออกจากต าแหน่ง  กรรมการบริษทักรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบ
เเทนคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษทัโดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วนัท่ี  
ระบุใหมี้ผลในหนงัสือลาออก      
4. การลงคะแนนเสียง  
 4.1 ในการประชุมเเต่ละคร้ังตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมร่วมกนัไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งคณะจึงจะครบองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบแทนไม่
อยู่ในท่ีประชุม ห รือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  

 4.2 การลงมติของคณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทนใหใ้ชเ้สียงขา้งมากในการประชุม 
 4.3 ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทนหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธาน  
เป็นผูร้ายงานการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไปเพื่อทราบทุกคร้ัง 
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5. องค์ประชุมเเละการประชุม 
 5.1 ในการประชุมเเต่ละคร้ังต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่า 2 ใน  3 
ของจ านวนกรรมการทั้งจึงจะครบองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาฯไม่อยู่ในท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ให้กรรมการสรรหาฯซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาฯ คนหน่ึงเป็น
ประธานในท่ีประชุม 

 5.2 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
หรือตามความเหมาะสม โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ทุกคร้ัง 
เลขานุการบริษัทเป็นผูจ้ัดท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมเเละเอกสารต่างๆส่งให้คณะ        
กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัเพื่อให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษาหาขอ้มูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเขา้ประชุม        
 5.3 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน หรือกรรมการสรรหาและ         
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น      
ผูก้  าหนด วนั เวลา และสถานท่ีในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงสถานท่ี      
ท่ีประชุมนั้นอาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทัหรือ
จงัหวดัใกลเ้คียงก็ได้  หรือมิไดก้ าหนดสถานท่ีประชุมให้ใชส้ถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัเป็นสถาน             
ท่ีประชุม  
 5.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน ให้ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมหรือส่งมอบให้แก่
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยตรง พร้อมทั้งระบุวนั เวลา สถานท่ีและกิจการท่ีจะประชุม 
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุมเวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษทั
จะแจง้นดัประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้เเละเม่ือส้ินสุดการประชุมเลขานุการ
บริษัทจะเป็นผูมี้หน้าท่ีจัดท ารายงานการประชุมเเละจัดส่งให้ท่ีประชุมกรรมการรับรองความถูกต้อง
ในคร้ังถดัไป  
 ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถเเสดงความคิดเห็น ขอเเกไ้ข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความ  
ละเอียดถูกต้องมากท่ีสุดเเละเลขานุการบริษัทเป็นผูจ้ัดเก็บรายงานการประชุมท่ีได้รับการรับรองจาก             
ท่ีประชุมเเละลงลายมือช่ือโดยประธานกรรมการบริษทัเพื่อรับรองความถูกตอ้งเเลว้ทั้งเอกสารตน้ฉบบัและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการและ         
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบเเละอา้งอิงได ้
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6. ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ  
6.1  เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ต่างๆรวมถึงก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับการคดัเลือก  
เป็นกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการตามท่ี
ก าหนดไว ้ 

6.2 พิจารณาสรรหาเพื่อเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีมี     
ต าแหน่งวา่งลง รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

6.3  เสนอนโยบายและแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินส าหรับคณะ 
กรรมการคณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารให้สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั 
และบริษทัอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ 
บริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 6.4 เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อน าไปประเมินประสิทธิภาพการท างานของ  
คณะกรรมการในองคร์วม  
 6.5 ประเมินผลประกอบการของบริษทัเพื่อก าหนดการให้โบนัสโครงสร้างเงินเดือนผลประโยชน์    
ตอบแทนอ่ืนๆ และการขึ้นเงินเดือนประจ าปีของบริษทั โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานในอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม
ในการพิจารณาประกอบ 

 6.6 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
7. การรายงาน 

7.1 รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการ  
บริษทั รับทราบ โดยระบุเจตนารมณ์ วตัถุประสงค์ ความรับผิดชอบ ภารกิจท่ีกระท า และขอ้เสนอแนะท่ี
ส าคญัในรอบปีท่ีผา่นมา 

 7.2 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ าปี เป็นส่วนหน่ึงในรายงาน
ประจ าปี 

7.3 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หากพบหรือมีขอ้สงสัย
ว่ามีรายการหรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทั ให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  
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8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานและรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั 
    กฎบัตรน้ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ 2564 และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 
 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                                             (นายแพทย์พนิิจ   กุลละวณิชย์) 

                    ประธานกรรมการสรรหาเเละพจิารณาค่าตอบเเทน 

 


