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การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 				
		

บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะแข่งขันในระดับสากล บริษัทจึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิ         
ในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุม       
ผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ การอนุมตั ธิ รุ กรรมทีส่ ำ� คัญ
และมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
ในปี 2563 บริษัทได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้มสี ว่ นร่วมในการเสนอเรือ่ งทีเ่ ห็นว่าส�ำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีของบริษทั และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัท
2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของ             
คณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องน�ำมาแสดงในวันประชุม เพื่อ
รักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ ผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกรณีของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใด     
ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด พร้อมจัดท�ำ
บัตรลงคะแนนส�ำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และถูกต้อง และภายหลังเปิดประชุมแล้ว ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม
เพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียงในวาระทีย่ งั ไม่ได้ลงมติ นอกจากนี้ เมือ่ จบการประชุม ผูถ้ อื หุน้ สามารถขอตรวจสอบรายละเอียด
ของการลงมติได้
5. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุม       
ผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้
ทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความส�ำคัญกับทุกค�ำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
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เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่าง
ละเอียด และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการ
ประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่             
ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ด�ำเนินการต่างๆ เช่น
1. มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าส�ำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา        
เลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั โดยได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทัว่ กันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                     
และในเว็บไซต์ของบริษัท และกรรมการอิสระจะเป็นผู้กลั่นกรองและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมกรรมการ
เพื่อพิจารณาก�ำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป
2. ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ดว้ ยตนเอง บริษทั ได้จดั ท�ำหนังสือมอบฉันทะส�ำหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์
ก�ำหนด โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และได้เสนอกรรมการอิสระหนึง่ ท่าน เป็นผูร้ บั มอบอ�ำนาจ
ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามล�ำดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้ง
ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส�ำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
4. บริษัทให้ความส�ำคัญในการพิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ   
ระหว่างกัน และมีการด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่
บริษัทต้องมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมพิจารณา
อนุมัติรายการนั้นๆ
5. บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน�ำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
5.1 ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ำ      
กับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
5.2 กรรมการและผูบ้ ริหารต้องจัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือและจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสามวันท�ำการ และแจ้งต่อบริษทั ในวันเดียวกับวันทีเ่ ปิดเผยรายงาน
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.3 เพือ่ ป้องกันการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์เนือ่ งมาจากการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูล
ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยหรือใช้ได้ หรือการน�ำข้อมูลนั้นไปเปิดเผยแก่บุคคล
เฉพาะกลุ่มก่อนการเปิดเผยแก่ผู้ลงทุนทั่วไปอันอาจท�ำให้เกิดการได้เปรียบ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือ        
ควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจน�ำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญา         
ซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
มาตรการลงโทษหากกรรมการท่านใดฝ่าฝืนมีดังนี้
1. แจ้งด้วยวาจาเพื่อแก้ไข
2. รายงานผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
3. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
		4. เปิดเผยให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง     
ประเทศไทยทราบ

บริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ จำ�กัด (มหาชน)

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
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บริษทั ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย เพือ่ ประโยชน์รว่ มกันอย่างยัง่ ยืน อันจะส่งผลถึงความมัน่ คง
และด�ำเนินธุรกิจไปได้ตามที่คาดหวัง และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ส�ำคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้
นโยบาย: บริษัทได้จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจซึ่งครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ                
ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของ       
บริษทั สิทธิมนุษยชน การซือ้ ขายหลักทรัพย์และการใช้ขอ้ มูลภายใน การแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด คณะกรรมการได้ตดิ ตาม
ให้มีการสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
ผู้ถือหุ้น: นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการตรวจสอบจ�ำนวนหุ้น
สิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ       
ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงสิทธิทจี่ ะได้รบั ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษทั ยังมีการให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม
กัน และทันเวลา และให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ในฐานะเจ้าของ
บริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ลูกค้า / ผู้ป่วย: บริษัทให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่สูงสุด โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและ
ความพึงพอใจของผู้ป่วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นส�ำคัญ คณะกรรมการจริยธรรมทางการแพทย์ (Medical
Ethics Committee) ของโรงพยาบาลมีหน้าทีใ่ นการดูแลพิทกั ษ์สทิ ธิผปู้ ว่ ย นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีแผนกทีด่ แู ลและพัฒนา
คุณภาพของการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยค�ำนึงถึงความต้องการและความคิดเห็นของผู้ป่วย พร้อมทั้งรับข้อร้องเรียน
ของผูป้ ว่ ย นอกจากนี้ บริษทั มีโครงการวัดระดับความผูกพันของลูกค้า/ผูป้ ว่ ย (Customer Engagement) ทีม่ ตี อ่ โรงพยาบาล
โดยใช้หน่วยงานภายนอกในการวัดผล เพือ่ น�ำไปปรับปรุงการให้บริการผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างและ
รักษาความผูกพันของผู้ป่วยให้อยู่กับโรงพยาบาลในระยะยาว
พนักงาน: บริษทั เชือ่ มัน่ ว่าพนักงานคือทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่า ดังนัน้ จึงให้โอกาสในการท�ำงานทีเ่ ท่าเทียมกันตามหลักกฎหมาย
และหลักสิทธิมนุษยชน โดยเน้นความเสมอภาคและความเท่าเทียมที่ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ชาติก�ำเนิด เพศ สีผิว
อายุ สมรรถภาพทางกายภาพ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง สถานะทางสังคม การศึกษาหรือสถานภาพอื่น
ใด รวมทัง้ การเคารพความเป็นปัจเจกชนและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ตามสิทธิแรงงานทีป่ ระกาศในระดับสากล เช่น นโยบาย
และแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างยัง่ ยืน สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานหัวข้อ “การปกป้อง เคารพและเยียวยา”
ของสหประชาชาติส�ำหรับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ปี 2554 และกรอบภายใต้แนวทาง OECD ส�ำหรับองค์กรข้ามชาติ        
บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ไม่วา่ จะเป็นการว่าจ้าง และการปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน ชายและ
หญิงอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาค การไม่จ้างแรงงานเด็ก หรือและแรงงานบังคับในทุกกรณี
บริษัทมีมาตรการที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท จัดให้มีคณะกรรมการ
สวัสดิการ เพื่อดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดท�ำแผนการพัฒนา
บุคลากรเฉพาะแต่ละบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มความสามารถ
อีกทั้งยังให้การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะ
การบริหาร ตลอดจนทักษะทางเทคนิค เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการข้อเสนอแนะและนวัตกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานส่งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และ
มีการประกวดสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรม เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและการให้บริการให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด รวมทัง้
กิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทมาอย่างยาวนาน บริษัท
เชือ่ ว่าประสิทธิภาพในการท�ำงานทีด่ ี ย่อมเกิดจากความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จึงมุง่ มัน่ ในการสร้างและมีการส�ำรวจ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการด�ำเนินการของบริษัทในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยส�ำคัญ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
คูค่ า้ / คูส่ ญ
ั ญา: : บริษทั มีนโยบายในการจัดซือ้ จัดจ้างทีช่ ดั เจน เพือ่ ความเป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ บริษทั
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับคู่ค้าและคู่สัญญา และจ่ายช�ำระหนี้คู่ค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา
เจ้าหนี้: บริษัทยึดมั่นในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ อีกทั้งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างเคร่งครัด และจ่ายช�ำระหนี้ตรงเวลา บริษัทเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้           
รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นความรับผิดชอบที่บริษัทพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
คู่แข่งทางการค้า: บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่แข่งทาง  
การค้าอย่างสุจริต เป็นธรรม โดยบริษทั ถือว่าคูแ่ ข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้บริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและผู้ป่วย
สังคม: บริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ขึน้ เพื่อ
ก�ำกับดูแลและก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินโครงการเพื่อสังคม ทั้งในระดับองค์กร และระดับพนักงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงประสานการด�ำเนินงานในโครงการต่างๆ ร่วมกับมูลนิธโิ รงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ รายละเอียดกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม
การร้องเรียน: บริษทั ได้จดั กิจกรรมผูบ้ ริหารพบพนักงานซึง่ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อร้องเรียน
กับผู้บริหารโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทยังจัดช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนไว้อีกสี่ช่องทาง คือทางกล่อง
รับความคิดเห็นที่มีอยู่ทั่วโรงพยาบาล ทาง online โดยท�ำเป็น Incident Report (IR) และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์        
โดยส่งไปยัง CFB@bumrungrad.com (Customer Feedback) บริษัทยังได้จ้างบริษัท Lighthouse Services เข้ามาเป็น      
ผู้ให้บริการในการรับแจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการกระท�ำที่ผิดกฎหมายของ      
ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กรโดยไม่ต้องระบุชื่อของผู้แจ้งและสามารถรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นๆ
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความส�ำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ผ่าน         
ช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกว้างขวาง โดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น มีทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน ค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหว่างกัน โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการ
ชุดย่อย รวมถึงจ�ำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
บริษัทมีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่น  
แบบ 56-1 รายงานประจ�ำปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่นๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูล      
ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึง่ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ การพบปะกับนักวิเคราะห์
รายไตรมาส (4 ครั้งในปี 2563) การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม online และทางโทรศัพท์ระหว่างผู้บริหารกับนักลงทุน       
(55 ครั้งในปี 2563) นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนส�ำหรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส�ำคัญของบริษัท
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง
บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ผู้ที่
สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 02 011-4956 และ 02 011-5929 อีเมลล์ ir@bumrungrad.com และเว็บไซต์
ของบริษัท
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน กรรมการ
ทุกท่านมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนก�ำกับ
ดูแลให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ เพิม่ มูลค่าสูงสุดให้กบั
บริษทั และความมัน่ คงสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพือ่ พิจารณาการรายงานผลการด�ำเนินงาน
ของฝ่ายบริหาร โดยสามารถดูรายละเอียดของอ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ ได้จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  จ�ำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์
นายชอง โท นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน และนายอานนท์ วังวสุ
2. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางลินดา ลีสหะปัญญา
3. กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ก�ำหนด  จ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวโสภาวดี
อุตตโมบล นายสรดิษ วิญญรัตน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนางอรุณี เกษตระทัต
กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งคณะ และจ�ำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน
3 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
การแบ่งแยกหน้าที่

บริษัทก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดย     
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง       
ในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงท�ำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด      
ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน
ประธานกรรมการบริษทั ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานของบริษทั ส่วนผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษัทจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด�ำเนินงานภายใต้แผนธุรกิจและนโยบายต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ และควบคุม           
ค่าใช้จ่ายและการลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณประจ�ำปีที่คณะกรรมการได้อนุมัติ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษทั ตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ทกี่ รรมการและผูบ้ ริหารจะได้รบั จากการเป็นกรรมการในบริษทั อืน่ จึงมีนโยบาย
ให้กรรมการบริษัทสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      
รวมกันไม่เกิน 5 บริษทั เพือ่ ให้สามารถจัดสรรเวลาให้แต่ละบริษทั อย่างเพียงพอ ส่วนผูบ้ ริหารนัน้ นอกจากต�ำแหน่งกรรมการ
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมแล้ว กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารของบริษทั สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการ
อิสระในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 บริษัท และการรับต�ำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
การประเมินผลงานประจ�ำปี

คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ�ำปีของทั้งคณะ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดท�ำ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงเสนอแนะแบบฟอร์มการประเมินผล การประเมินจะกระท�ำ
ในไตรมาสที่ 3 โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทกับข้อก�ำหนดที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะน�ำผลประเมินพร้อมค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการปรับปรุงที่จ�ำเป็นเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
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รายงานประจำ�ปี 2563

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่
ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท�ำ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานประจ�ำปี และจัดเก็บเอกสารตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง และปฏิบัติ
หน้าที่เฉพาะเรือ่ ง และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ โดยรายชือ่ กรรมการ รวมถึงขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ โดยคณะกรรมการชุดย่อย มีทั้งหมด 3 ชุด
ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีใ่ นการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ
ภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท            
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครัง้ ในปี 2563
และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ส�ำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ       
แต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
2. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน  ท�ำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อต่อกรรมการบริษัทเพื่อ         
แต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินผลงาน
ประจ�ำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน        
ท�ำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน              
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้งในปี 2563 และได้รายงานผลการประชุมต่อ         
คณะกรรมการบริษทั ส�ำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
3. คณะกรรมการการลงทุน มีหน้าทีพ่ จิ ารณาโครงการลงทุน เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั ิ คณะกรรมการ
การลงทุนประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร 2 ท่าน กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 1 ท่าน ในปี 2563 คณะกรรมการ
การลงทุนมีการประชุม 3 ครั้ง
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษทั มีการด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย มีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบ
ของจริยธรรมธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน:

บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยได้จดั ตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีภายในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ด�ำเนินงาน และเพื่อให้มีคุณภาพในระบบงานและในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
มีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง สมประโยชน์ และรวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร
เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการท�ำงานที่เป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลอ�ำนาจ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีหน้าที่รายงานผลการด�ำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์:

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง        
ผลประโยชน์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม โปร่งใส และมีการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือน             
การท�ำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจ�ำเป็นไว้ในงบการเงิน
รายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1 แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษทั ถือเป็นหน้าทีส่ ำ� คัญของกรรมการบริษทั ทีจ่ ะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่
รับทราบและร่วมตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปี บริษัทก�ำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ      
โดยปกติทุกไตรมาส รวมปีละ 4 ครั้ง โดยมีการก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการจัดประชุมครั้งพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจ�ำเป็นเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความส�ำคัญเร่งด่วน ในปี 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจ�ำนวน 7 ครั้ง
โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน อยู่ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและ
ผู้บริหาร
ในการประชุมแต่ละครัง้ จะมีการก�ำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการเป็นผู้ร่วมก�ำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท�ำ
หนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารต่างๆ ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาหาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอที่ผู้บริหารระดับสูงจะน�ำเสนอรายละเอียดของวาระให้ชัดเจนและมากพอที่คณะกรรมการจะอภิปราย
ประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ และได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในการลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการ บริษัทจะถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่        
เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะ          
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูล         
ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดท�ำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ที่ประชุมกรรมการ
รับรองความถูกต้องในครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุม
ให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุม
และลงลายมือชื่อโดยประธานกรรมการบริษัทเพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ทั้งเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอ้างอิงได้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยได้มีการเสนออนุมัติต่อที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั ซึง่ อยูใ่ นรูปแบบของค่าตอบแทนรายปี และเบีย้ ประชุมรายครัง้ โดย
จ�ำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของ        
เบี้ยประชุมรายครั้งอย่างเดียว
ค่าตอบแทนผู้บริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2563

ส�ำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ปี 2563 ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้เปิดเผยจ�ำนวน
เงินเป็นรายบุคคลและได้เปิดเผยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและ
ผู้บริหาร และในรายงานประจ�ำปี
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้จัดท�ำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท
เพื่อให้กรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด โดยส�ำหรับ
กรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้มีการชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะของธุรกิจ แนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และคู่มือกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ บริษทั ได้สนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับต่างๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น การฝึกอบรม
และการสัมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน             
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
กรรมการส่วนใหญ่จ�ำนวน 8 คน ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นกรรมการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ดังต่อไปนี้
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