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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจดัการ จดัตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าท่ีบริหารจดัการและควบคุมกิจการของบริษทั
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย กฎบตัรฉบบัน้ีท าขึ้นเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมีความเข้าใจบทบาท หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่บริษทั 

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารจ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 คนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อท าหน้าท่ีบริหารจดัการและควบคุมกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย 

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 
1. เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเขา้ใจถึงคุณสมบติั หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหาร 
2. เป็นผูท่ี้สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริหาร 
3. กรรมการบริหารตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบโดยไม่ชักชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีบริษทัฯ ท าขึ้นไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยออ้ม หรือถือหุ้น หุ้นกู ้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ 
 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง  
1. กรรมการบริหารจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

 ถึงแก่กรรม 
 ลาออก 
 ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากต าแหน่ง 

2. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติั
เขา้เป็นกรรมการบริหารแทน 

3. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ การลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 
 

5. อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าส่ัง 

และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกประการ 
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2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจของบริษทั  แผนการเงิน งบประมาณ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพนัธ์ และควบคุม
ก ากับดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแต่งตั้ งบรรลุตามเป้าหมาย เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดต่อไป 

3. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาและอนุมติั ทั้งน้ีให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมติัการเปล่ียนแปลงและเพ่ิมเติมงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในระหว่างท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัและให้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
ทราบในท่ีประชุมคราวต่อไป 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส าคัญ ๆ ท่ีได้ก าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีจะได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 

5. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษทัในวงเงิน
ส าหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

6. มีอ านาจอนุมัติและเบิกถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดของบริษทัและใชสิ้นเช่ือท่ีธนาคาร หรือสถาบัน การเงิน
ทุกแห่งท่ีบริษทัมีอยู่รวมทั้งการขอเปิดบญัชีต่างๆ และ/หรือขอใช้สินเช่ือในรูปแบบต่างๆ กับธนาคารหรือ 
สถาบนัการเงินทุกแห่ง ตลอดจนน าหลกัทรัพยต์่างๆ ของบริษทัไปเป็นหลกัประกนัหน้ีดงักล่าวทั้งท่ีตอ้งจด
ทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม 

7. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายดา้นการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดา้น
การปฏิบติัการอื่นๆ 

8. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทั การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อ
เสนอคณะกรรรมการบริษทัอนุมติั 

9. ก าหนดโครงสร้างองคก์ร อ านาจการบริหารองคก์ร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจา้ง การโยกยา้ย การก าหนด
เงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้ริหารซ่ึงมิไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร และไม่รวมถึง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และการเลิกจา้ง 

10. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใด โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าว มีอ านาจ
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรือการมอบ
อ านาจนั้น ๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

11. ด าเนินการจดัท านโยบายหรือคู่มือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และสร้างค่านิยมในการต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ในบริษทั 

12. ด าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

ทั้งน้ี อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดท่ี
คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ขดัแยง้กบับริษทัหรือบริษทัย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการในลกัษณะ
ดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามท่ี
ขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  
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6. การประชุม 
1. คณะกรรมการบริหารมีก าหนดการประชุมไม่นอ้ยกว่า 4 คร้ังต่อปี ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมเพื่อ

พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และพิจารณากลัน่กรอง
เร่ืองท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะตอ้งจดัส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหนา้ก่อนการประชุม 
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
4. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี กรรมการ

ท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ 
5. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สามารถด าเนินการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยผูป้ระชุมมิไดอ้ยูใ่นสถานท่ี

เดียวกนัและสามารถจดัส่งหนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ได ้ตามเง่ือนไขขั้นตอนและวิธีการตามท่ีกฏหมายก าหนด 
 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารน้ี มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ตามมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

 


