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บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 
กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยืน 

 
1. วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื (“คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการฯ”) 

จดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการก าหนดนโยบาย แนวปฏบิตั ิ

แผนงาน และการบรหิารจดัการงานในดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีององคก์ร ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

โปร่งใส และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายในการร่วมสรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่

กจิการในระยะยาว  

 

2. องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ ประกอบดว้ยสมาชกิจ านวนอย่างน้อย 3 คน  

2) กรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นกรรมการบรษิทั 

3) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ ต้องประกอบดว้ยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง และประธาน

กรรมการตอ้งเป็นกรรมการอสิระ  

4) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ สามารถแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ เพื่อ

ช่วยเหลอืการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ เกี่ยวกบัการนัดหมายการประชุม 

จดัเตรยีมวาระการประชุม น าสง่เอกสารประกอบการประชุม และบนัทกึรายงานการประชุม 
 

3. คณุสมบติัของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการฯ 

 กรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ ตอ้งเป็นบุคคลผูม้คีุณสมบตั ิดงันี้ 

1) เป็นบุคคลทีม่คีวามรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบั

ดูแลกจิการฯ เป็นอย่างดี มคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ  และมเีวลาเพยีง

พอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัไดอ้ย่างเตม็ที่ 

2) มคีุณสมบตัคิรบถว้น และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกจิการ เขา้เป็นหุ้นส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มสีภาพ

อย่างเดยีวกนัและ/หรอืเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอื

ประโยชน์ของบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้   
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4. การแต่งตัง้และวาระการด ารงต าแหน่ง 

1) คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 3 ของกฎบตัรนี้ 

เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ 

2) กรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารง

ต าแหน่งกรรมการบรษิทั (กรณีกรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัดว้ย)

รวมทัง้เมื่อพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ ไดอ้กี 

กรณีกรรมการก ากับดูแลกิจการฯ เป็นบุคคลภายนอกบริษัทฯ กรรมการก ากับดูแลกิจการฯ         

คนดงักล่าว มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทัง้เมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบั

แต่งตัง้เป็นกรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ ไดอ้กี 

3) ในกรณีทีก่รรมการก ากบัดแูลกจิการฯ ครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรอืไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบ

ก าหนดวาระได ้ซึง่จะสง่ผลใหม้จี านวนกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ ต ่ากว่า 3 คน ใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัแต่งตัง้กรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ รายใหม่ใหม้จี านวนครบถ้วนในทนัทหีรอือย่างชา้ภายใน 

3 เดอืนนับแต่วนัที่มจี านวนกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกดิความต่อเนื่องใน

การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ ทัง้นี้ บุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการก ากับดูแลกิจการฯ ในกรณีข้างต้นจะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ

กรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ ซึง่ตนแทน 

4) นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งต้น กรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ พ้นจากต าแหน่ง 

ดว้ยเหตุดงัต่อไปนี้ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ ตามทีก่ าหนดในกฎบตัรนี้ 

4) ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจ ากดัหรอืมลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิาร

จดัการกจิการที่มมีหาชนเป็นผูถ้ือหุน้ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์(และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) รวมทัง้ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

5) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ 

6) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการบรษิทั (กรณีกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย ) (ส าหรับกรณีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง

ประกอบดว้ย คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่ (3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุ้นซึง่มาประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้ือหุน้ทีม่า

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง) 

7) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั   
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 กรรมการก ากบัดูแลกิจการฯ คนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นหนังสอืลาออกต่อบริษัท โดยการ

ลาออกนัน้จะมผีลนบัแต่วนัทีร่ะบุใหม้ผีลในหนงัสอืลาออก 

 

5. ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

1) สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการ 
จรยิธรรมองค์กร รวมถึงนโยบายและแนวปฏบิตัิอื่นใดที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร มาตรฐาน และข้อก าหนดของหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวข้อง และ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

2) สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการก ากบัดูแลกจิการที่ดีและจริยธรรม
องคก์รอย่างเพยีงพอใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ใหย้ดึถอืปฏบิตัติามอย่างถูกต้องและ
เขา้ใจ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามทีก่ าหนดไว ้

3) มอี านาจแต่งตัง้คณะท างานเพื่อการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกจิการ และปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่ป็น
การสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  รวมถึงการก าหนด
อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะท างานดงักล่าว 

4) ก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานของฝ่ายจดัการ และ/หรอืคณะท างานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่
ก าหนด 

5) เสนอแนะแนวปฏบิตัแิละใหค้ าแนะน าทีเ่หมาะสมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
และแนวปฏบิตัดิา้นความยัง่ยนื 

6) พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์       
และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

7) ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

8) ด าเนินการอื่นใดตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืตามนโยบายทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัก าหนด 

 
6. การประชมุ 

1) ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรอืตามความเหมาะสม 

โดยในการประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ ทุกครัง้ เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแล

กจิการฯ โดยการหารอืร่วมกบัประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ จะก าหนดวาระการประชุม

เป็นการล่วงหน้า 

2) ใหป้ระธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ หรอืกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการฯ เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจาก

ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงกไ็ด ้หากประธานคณะกรรมการก ากบั
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ดแูลกจิการฯ หรอืกรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานคณะกรรมการก ากบัดูแล

กจิการฯ มไิดก้ าหนดสถานทีป่ระชุมใหใ้ชส้ถานทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทัเป็นสถานทีป่ระชุม 

3) ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ ใหป้ระธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ 

หรอืบุคคลซึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุม หรอืส่งมอบให้แก่กรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ 

โดยตรงพร้อมทัง้ระบุวนั เวลา สถานที่ และกจิการที่จะประชุมไปยงักรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วนั 

ก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษาสทิธ ิหรอืประโยชน์ของบรษิัทจะแจ้งการนัด

ประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้ 
 

7. องคป์ระชมุและการลงคะแนนเสียง 

1) ในการประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการฯต้องมกีรรมการก ากบัดูแลกจิการฯมาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการก ากบัดูแลกิจการฯจงึจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธาน

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการ

ก ากบัดกูจิการฯ ซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

2) การลงมติของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก และหากมกีรรมการคดัค้านมติ

ดงักล่าว ใหบ้นัทกึค าคดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม 

3) ในการออกเสยีงลงคะแนน กรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ คนหนึ่งมสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีงในการ

ลงคะแนนเว้นแต่กรรมการก ากับดูแลกิจการฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสทิธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนัน้ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเพื่อ

เป็นเสยีงชีข้าด 

4) ใหป้ระธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ เป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิทัในคราวถดัไปเพื่อทราบทุกครัง้  
 

กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ยืนนี้ให้มีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที่          
21 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

 
 
            บรรณพจน์ ดามาพงศ ์
 
 (นายบรรณพจน์ ดามาพงศ)์ 

                                                                            ประธานกรรมการบรษิทั 
       บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน)  

 


