
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 
1. วัตถุประสงค ์
 คณะกรรมการของบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร และ/หรือ 
บุคคลภายนอก จ านวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทตามที่  
คณะกรรมการมอบหมายกฎบัตรฉบบันีท้  าขึน้เพื่อใหค้ระกรรมการบริหารมีความเขา้ใจบทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ตนเองและใชก้ฎบตัรนีเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ 
 
2. องคป์ระกอบ 
 2.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร และ/หรือ บุคคลภายนอก จ านวนรวมไม่นอ้ย
กว่า 5 คน 
 2.2 คณะกรรมการบรษิัทจะเลือกกรรมการบรหิารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิาร ในกรณีที่คณะกรรมการบรษิทั
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบรหิารคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรหิารก็ได ้
 2.3 ประธานกรรมการบรหิารอาจเป็นบคุคลคนเดียวกนักบัประธานกรรมการบรหิารความเส่ียงและการลงทนุ 
 
3. คุณสมบัติ 
 3.1 คณะกรรมการบรหิารตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้
ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทอย่างเต็มที่ 
 3.2 คณะกรรมการบริหารตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน จ ากัด 
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
 
4. ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการบรษิัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิาร มีอ  านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการบรหิารงานใน
เรื่องเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ 
โครงสรา้งการบรหิารงาน และอ านาจการบรหิารต่างๆ ของบรษิัท การก าหนดหลกัเกณฑ ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสอดคลอ้งกับ
สภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตัิและ/หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมตลอดถึงการ
ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่ก าหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบท่ีส าคญัดงัต่อไปนี ้
 4.1 ใหแ้นวนโยบาย แต่งตัง้ ก าหนดอ านาจหนา้ที่ ก ากบั ดแูล ประสานงาน และก าหนดหนา้ที่ของคณะท างานพิเศษ 
หรือคณะบรหิารงานพรอ้มทัง้พิจารณาและอนมุตัิขอ้เสนอต่างๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบรหิารงานหรือคณะท างานพิเศษ 



4.2 อนมุตัิขอ้เสนอ ซึ่งเสนอโดยคณะท างานต่างๆ เพื่อประโยชนใ์นการบรหิารงาน ด าเนินธุรกิจตามวตัถปุระสงคข์อง
บรษิัท 

4.3 ศึกษาความเป็นไปส าหรบัโครงการใหม่ๆ และมีอ านาจพิจารณาอนุมัติเขา้ร่วมประมูลงานต่างๆตลอดจนเขา้
ด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการท านิติกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนส าเสรจ็การ 

4.4 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอ านาจในการพิจารณาอนุมตัิใหบ้ริษัทเขา้ลงทุน 
หรือเขา้ร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อด าเนินกิจการตามวตัถุประสงคใ์นวงเงินไม่เกิน 
300 ลา้นบาท ต่อโครงการ รวมถึงการเขา้ลงทุนในลักษณะอื่นๆ เช่น การเขา้ซือ้หุน้แลกเปล่ียนหุน้กับนิ ติบุคคลอื่นไดต้ามที่
เห็นสมควร ตลอดจนถึงการท านิติกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การ 

4.5 ก าหนดพิจารณา อนุมัติ ระเบียบ ขอ้บังคับ แนวนโยบายการบริหารงานและด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือการ
ด าเนินงานใดๆ อนัมีผลผกูพนับรษิัท 

4.6 ใหค้  าแนะน า ค าปรกึษา และก าหนดแนวนโยบายและอ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการบรหิารและคณะท างาน
พิเศษ 

4.7 มีอ านาจอนุมัติ แต่งตัง้ ว่าจา้ง ปลด ลงโทษทางวินัย ก าหนดเงินเดือน ค่าจา้ง สวัสดิการโบนัส บ าเหน็จ และ
ผลตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายและส่ิงอ านวยความสะดวกของกรรมการหรือพนกังานโรงพยาบาลและบรษิัท ซึ่งมีต  าแหน่ง
ตัง้แต่รองผูอ้  านวยการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า หรือคณะท างานพิเศษต่างๆ เพื่อด าเนินงานเฉพาะเรื่อง 

4.8 ด าเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
4.9 มีอ านาจแต่งตัง้บุคคล หรือคณะบุคคลใดๆ ใหด้  าเนินกิจการของบริษัทภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ

บริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลหรือคณะบุคคลดงักล่าวมีอ านาจด าเนินการตามที่คณะกรรมการบรหิาร เห็นสมควร
และมีอ านาจเปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิก เพิกถอนอ านาจนัน้ๆ ได ้

4.10 มีอ านาจแต่งตัง้ประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ไดต้ามความ
เหมาะสมและมีอ านาจก าหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง สวสัดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวกและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ของประธานที่
ปรกึษาหรือที่ปรกึษา หรือคณะท่ีปรกึษาดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 

4.11 คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
ก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัของการประชมุไดต้ามที่เห็นสมควร 

4.12 ในกรณีที่ประธานกรรมการบรหิาร ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการบรหิารปฏิบตัิหนา้ที่แทน
เป็นคราวๆ ไป โดยรองประธานกรรมการบรหิาร มีอ านาจหนา้ที่เท่ากบัประธานกรรมการบรหิารดแูลกิจการ 

4.13 พิจารณาอนมุตัิใหอ้  านาจต่างๆ ในการด าเนินกิจการบรหิารงานแก่ผูบ้รหิารตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั 
4.14 มีอ  านาจอนมุตัิและเบิกถอนเงินจากบญัชีทัง้หมดของบรษิัทและใชสิ้นเชื่อที่ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินทกุแห่ง

ที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งการขอเปิดบัญชีต่างๆ และ/หรือขอใชสิ้นเชื่อ ในรูปแบบต่างๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่ง 
ตลอดจนน าหลกัทรพัยต์่างๆ ของบรษิัทไปเป็นหลกัประกนัหนีด้งักล่าวทัง้ที่ตอ้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม 

คณะกรรมการบริหาร อาจจะมอบหมาย และก าหนดอ านาจหนา้ที่ใหก้รรมการบริหารแต่ละคนสามารถด าเนินการ
ภายในขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามขอ้ 4.9 ก็ได ้โดยกรรมการบริหาร ดังกล่าวจะตอ้งรบัผิดชอบในงานที่ไดร้บัมอบหมายนัน้
โดยตรงต่อคณะกรรมการบรหิาร 



ทัง้นี ้การอนมุตัิรายการของคณะกรรมการบรหิาร ขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการอนมุตัิรายการท่ีคณะกรรมการบรหิาร หรือ
บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัท
ย่อย ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทษไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในสถานะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 

ในกรณีที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตกเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ 
กรรมการบริหาร ไม่มีอ  านาจอนุมัติ การอนุมัติใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แลว้แต่กรณี โดยกรณีเช่นนี ้
กรรมการบรหิาร ผูม้ีส่วนไดเ้สียจะเขา้ร่วมประชมุ หรือลงมติในเรื่องนัน้ไม่ได ้ทัง้นี ้เวน้แต่เป็นรายการปกติทั่วไปทางการคา้ที่มี
วงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท ต่อรายการ เมื่อคณะกรรมการบรหิาร ไดข้ออนมุตัิเป็นหลกัการโดยไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการทราบถึง
เงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแลว้ ใหค้ณะกรรมการบรหิาร ด าเนินการตามวรรคหนึ่งได ้แต่จะตอ้งแจง้เรื่องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบ  ในการประชมุครัง้ต่อไป 

4.15 ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานและการตอบสนองดา้นคุณภาพ ความปลอดภัย อุบัติการณ์และ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงคแ์ละเหตุการณ์พึงสังวรทุก 3 เดือน และให้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงการ
ตอบสนองต่อรายงานดา้นคุณภาพ ความปลอดภัยอุบัติการณ์และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์และเหตุการณ์พึงสังวร โดย
รายละเอียดตามมาตรฐานคณุภาพ ทกุ 3 เดือน รวมถึงจดัใหม้ีรายงานการประชมุที่สะทอ้นต่อการตอบสนองที่เกิดขึน้ 
 
5. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
 5.1 คณะกรรมการบรหิารแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท โดยพิจารณาจากประสบการณอ์นัจะเป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินธุรกิจของบคุคลนัน้ๆ ดว้ย 
 5.2 กรรมการบรหิารจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลษัณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าบรษิัทมหาชน จ ากดั 

• คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
 5.3 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบรษิัท 
 5.4 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบรหิารว่างลงใหค้ณะกรรมการบรษิัทเลือกบคุคลใดบคุคลหน่ึงซึ่งมีคณุสมบตัิเขา้เป็น
กรรมการบรหิารแทน 
 
6. การประชุม 
 คณะกรรมการบริหารมีก าหนดการประชุมเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอ านาจหนา้ที่ที่ไดร้ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 
 



7. การรายงานของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งรายงานผลการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อคณะกรรมการบรษิัท และรายงานการท าหนา้ที่ในรอบปี

ที่ผ่านมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียด ดงันี ้
 7.1 จ านวนครัง้ในการเขา้ประชมุ 
 7.2 จ านวนครัง้ที่กรรมการบรหิารแต่ละคนเขา้รว่มประชมุ 
 7.3 ผลการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดไว ้
 
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีขึน้ทุกปี โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรหิารทัง้คณะ และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบรษิัท 

 
 


