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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 

1. วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษทัในฐานะตวัแทนผูถื้อหุ้น มีบทบาทหน้าท่ีก ากบัดูแลการบริหารจดัการงานของบริษทัให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั โดยมีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เพื่อการสร้างมูลค่า
ให้แก่กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้ความเช่ียวชาญและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 
1. ผูถื้อหุ้นเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ ท่ีมีจ านวนเหมาะสมกบัขนาดของ

กิจการของบริษทั เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเม่ือรวมแลว้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 
ท่าน และมีกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
หรือความสัมพนัธ์อื่นใดอนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดและตอ้งไม่ต ่ากว่า 3 คน  

3. การแต่งตั้งกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี
จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวติัการศึกษาและประสบการณ์ การ
ประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้ น ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้น  

4. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษทัโดยต าแหน่ง 
 

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
1. กรรมการบริษทัตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ

และมีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่บริษทัได ้ 
2. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการ
ท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศก าหนด  

3. กรรมการบริษทัสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนไดแ้ต่ทั้งน้ีในการเป็นกรรมการดงักล่าวตอ้งไม่
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

4. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการด าเนินงานของบริษทัโดยจะตอ้ง
เป็นผู ้ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือส่วนได้เสียต่อผลการด าเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม 
คุณสมบติัของกรรมการอิสระมี ดงัน้ี 
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 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

 มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารของบริษทั บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะ
ดงักล่าวในเวลา 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา
อย่างรอบคอบแลว้เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการอิสระ 

 ต้องไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของ
บริษทัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

 ต้องไม่เป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ าในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และตอ้งไม่เป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

 สามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทัรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

 ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. ก าหนดให้กรรมการบริษทั ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือครบก าหนดออกตามวาระอาจไดรั้บพิจารณา

เลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษทัต่อไปได ้
2. ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3  

3. กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกัน 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง นอกจากการพน้
จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบริษทัอาจพน้จากต าแหน่งเม่ือ  
1) ถึงแก่กรรม  

2) ลาออก  

3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทั มหาชน จ ากดั 

หรือ มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมี

มหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ.

2551 

4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้พน้จากต าแหน่ง (ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้น ซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อ

หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 
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5) ศาลมีค าส่ังให้ออก  

4. กรรมการบริษทัคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั  
5. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษทัแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้
เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีเขา้มา
แทน 
 

5. อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมายว่าดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยสรุปอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

1. จดัให้มีการจดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี
ของบริษทัซ่ึงผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติั 

2. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอย่าง
ใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจหรืออ านาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือ
เห็นสมควร 
ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติังานต่าง ๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอ านาจนั้นตอ้ง
ไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ี
คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่น
ใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ควบคุมก ากบัดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย ทั้งน้ี เร่ืองท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการด าเนินการ อาทิ การเพ่ิมทุน การลดทุน การ
ออกหุ้นกู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือ
รับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือ  นอกจากน้ี 
คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์น
ท่ีส าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 
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5. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
6. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น เม่ือเห็นว่าบริษทัมีก าไรพอควรท่ีจะท าเช่นนั้น

และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวต่อไป 
7. พิจารณาอนุมติัและปฏิบติัตามนโยบายหรือคู่มือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทั รวมถึง

ก าหนดหนา้ท่ีให้แก่ผูบ้ริหารเพ่ือดูแลใหมี้การส่ือสารไปสู่บุคลากรและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มให้ไดรั้บทราบ
และยึดถือปฏิบติั    
 

6. การประชุม 
1. ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย  4 คร้ังต่อปี โดยก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจมีการ

ประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น 
2. ประธานกรรมการบริษทัจะเป็นผูดู้แลให้ความเห็นชอบก าหนดวาระการประชุม 
3. เลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมไปให้กรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพ่ือให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหนา้ก่อนเขา้ประชุม 
4. ประธานกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม มีหน้าท่ีดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง

เพียงพอ ส าหรับกรรมการท่ีจะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นท่ีส าคัญโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 

5. ในการประชุมกรรมการผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยนยัส าคญัในเร่ืองท่ีพิจารณาตอ้งออกจากท่ีประชุมระหว่าง
การพิจารณาเร่ืองนั้น ๆ 

6. การลงมติให้ใชเ้สียงขา้งมากและหากมีกรรมการคดัคา้นมติดงักล่าว ให้บนัทึกค าคดัคา้นไวใ้นรายงานการ
ประชุม 

7. ในการพิจารณาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและขอให้ฝ่ายบริหารท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมช้ีแจงขอ้มูลรายละเอียดเพ่ิมเติม 

8. เลขานุการบริษทัท าหน้าท่ีในการจดบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุม ภายใน 14 วนั จดัเก็บรายงานการ
ประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษทัสามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

9. การประชุมคณะกรรมการบริษทัสามารถด าเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยผูป้ระชุมมิไดอ้ยู่ในสถานท่ี
เดียวกนัและสามารถจดัส่งหนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ได ้ตามเง่ือนไขขั้นตอนและวิธีการตามท่ีกฏหมายก าหนด 

 
7. องค์ประชุม 

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการบริษทัมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการบริษทัทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษทัไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการบริษทัอยู่ให้รองประธานกรรมการบริษทัเป็น
ประธานท่ีประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการบริษทัหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนั้นหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการบริษทัซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริษทัคนหน่ึงเป็น ประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก  
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2. กรรมการบริษทัคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบริษทั ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มี
สิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทน้ี มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ตามมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 


