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รายงานประจำ�ปี 2558

การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการ
บริหารจัดการธุรกิจที่มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในระดับสากล
บริษัทจึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้น
ครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์
ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำ�ไรจากบริษัท สิทธิต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของ
บริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา  ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่อง
สำ�คัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำ�คัญและมีผลต่อทิศทางในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ในปี 2558 บริษัทได้ดำ�เนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริม และอำ�นวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำ�คัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้
ในเว็บไซต์ของบริษัท
2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ
วาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่
โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำ�มาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมทั้งสิทธิออกเสียง
ลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์
ของบริษัท โดยในกรณีของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
3. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ
เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้   โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด พร้อมจัดทำ�บัตรลงคะแนน
สำ�หรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง และ
ภายหลังเปิดประชุมแล้ว ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียงในวาระทีย่ งั ไม่ได้
ลงมติ นอกจากนี้ เมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของการลงมติได้
5. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานใน
ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้   ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
ข้อมูลรายละเอียดในเรือ่ งต่างๆอย่างเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานและผูบ้ ริหารจะให้ความสำ�คัญกับทุกคำ�ถาม
และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
6. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด และได้
จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดำ�เนินการต่างๆ เช่น
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1.

มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำ�คัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีของ
บริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
โดยได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท และกรรมการ
อิสระจะเป็นผู้กลั่นกรองและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณากำ�หนดเป็นวาระการประชุมในการประชุม
ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป
2. สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดทำ�หนังสือมอบฉันทะสำ�หรับการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำ�หนด โดยจัดส่ง
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เป็นผู้รับมอบอำ�นาจในการประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำ�ดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญในที่ประชุมอย่าง
กะทันหัน
4. บริษัทให้ความสำ�คัญในการพิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน
และมีการดำ�เนินการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำ�หนดและหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีทบ่ี ริษทั ต้องมีการพิจารณาเรือ่ งดังกล่าว
กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้นๆ
5. บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำ�ข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
5.1 ข้อบังคับของบริษัท กำ�หนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า  หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำ�กับบริษัท หรือ
ถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
5.2 กรรมการและผู้ บ ริ ห ารต้ อ งจั ด ทำ � และเปิ ด เผยรายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ คณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งต่อบริษัท ภายในเวลาที่กำ�หนด

				 มาตรการลงโทษ หากกรรมการท่านใดฝ่าฝืนมีดังนี้
1. แจ้งด้วยวาจาเพื่อแก้ไข
2. รายงานผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
3. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
4. เปิดเผยให้สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
ทัง้ นีบ้ ริษทั จัดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั รายงาน การซือ้ ขายหลักทรัพย์ตอ่ คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พร้อมกับแจ้งบริษัทภายในสามวันทำ�การ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลถึงความมั่นคงและดำ�เนิน
ธุรกิจไปได้ตามที่คาดหวัง และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม ผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญของบริษัท มี
ดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น: นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำ�หนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการตรวจสอบจำ�นวนหุ้น สิทธิในการ
รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง
สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และทันเวลา และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
ในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ลูกค้า / ผู้ป่วย: บริษัทให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่สูงสุด โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของ
ผู้ป่วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นสำ�คัญ คณะกรรมการ Hospital Ethics Committee ของโรงพยาบาลมีหน้าที่ในการดูแล
พิทักษ์สิทธิผู้ป่วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีแผนกที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพของการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยคำ�นึงถึงความต้องการ
และความคิดเห็นของผู้ป่วย พร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนของผู้ป่วย นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการวัดระดับความผูกพันของลูกค้า  / ผู้ป่วย
(Customer Engagement) ที่มีต่อโรงพยาบาล โดยใช้หน่วยงานภายนอกในการวัดผล เพื่อนำ�ไปปรับปรุงการให้บริการผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและรักษาความผูกพันของผู้ป่วยให้อยู่กับโรงพยาบาลในระยะยาว
พนักงาน: บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่า  ดังนั้นจึงให้โอกาสในการทำ�งานที่เท่าเทียมกัน และมีมาตรการที่จะให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน รวมทั้งมีการพัฒนา
บุคลากรโดยการจัดทำ�แผนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะแต่ละบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
อย่างเต็มความสามารถ อีกทัง้ ยังให้การฝึกอบรมความรูพ้ น้ื ฐานอย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบตั งิ าน
ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะทางเทคนิค เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
นอกจากนีย้ งั ได้จดั กิจกรรมผูบ้ ริหารพบพนักงาน ซึง่ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อร้องเรียนกับผูบ้ ริหารโดยตรง
และโครงการข้อเสนอแนะและนวัตกรรม ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำ�งานและ
การให้บริการให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด  รวมทัง้ กิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานเพือ่ เป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้แก่พนักงานทีร่ ว่ มงานกับบริษทั
มาอย่างยาวนาน บริษัทเชื่อว่าประสิทธิภาพในการทำ�งานที่ดี ย่อมเกิดจากความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จึงมุ่งมั่นในการสร้างและ
มีการสำ�รวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการดำ�เนินการของบริษัทในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
คู่ค้า / คู่สัญญา: บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ตกลงไว้กับคู่ค้าและคู่สัญญา และจ่ายชำ�ระหนี้คู่ค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา
เจ้าหนี้: บริษัทยึดมั่นในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ อีกทั้งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต อย่างเคร่งครัด และจ่ายชำ�ระหนี้ตรงเวลา บริษัทเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่น
และไว้วางใจเป็นความรับผิดชอบที่บริษัทพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
คู่แข่งทางการค้า: บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่าง
สุจริต เป็นธรรม โดยบริษัทถือว่าคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การให้บริการให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและผู้ป่วย
สังคม: บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ขึ้น เพื่อกำ�กับดูแล
และกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินโครงการเพื่อสังคม ทั้งในระดับองค์กร และระดับพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประสาน
การดำ�เนินงานในโครงการต่างๆ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ รายละเอียดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อ 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำ�คัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ และทันต่อเวลา ผ่านช่องทางต่างๆทีห่ ลากหลาย
เข้าถึงง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกว้างขวาง โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆที่
กำ�หนดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
ข้อมูลต่างๆที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น มีทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เช่น งบการเงิน คำ�อธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ รายการระหว่างกัน โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงจำ�นวนครั้งในการ
เข้าประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ รายงานการกำ�กับดูแลกิจการ เป็นต้น
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บริษัทมีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตามที่กฎหมายกำ�หนด เช่น แบบ 56-1 รายงาน
ประจำ�ปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่นๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ
นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการอยู่เสมอ การพบปะกับนักวิเคราะห์รายไตรมาส (4 ครั้งในปี 2558) การเข้าร่วม
กิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ในต่างประเทศ 4 ครั้งในปี 2558 อันได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา  สิงคโปร์ และ
ฮ่องกง การพบปะและการประชุมทางโทรศัพท์ระหว่างผู้บริหารกับนักลงทุน (67 ครั้งในปี 2558) นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการ
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนสำ�หรับเหตุการณ์ต่างๆที่สำ�คัญของบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง
บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจสามารถ
ติดต่อขอข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 0-2667-1469 อีเมลล์ ir@bumrungrad.com และเว็บไซต์ www.bumrungrad.com/investor

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ากด้วยความรูแ้ ละประสบการณ์ในหลายๆด้าน  กรรมการทุกท่านมีสว่ นร่วมใน
การกำ�หนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามแผนที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพือ่ พิจารณาการรายงานผลการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารโดยสามารถดูรายละเอียดของอำ�นาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการ ได้จากหัวข้อ  โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์
นายชอง โท และ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
2. กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร จำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ นางลินดา ลีสหะปัญญา นายแพทย์น�ำ ตันธุวนิตย์ และนายแพทย์สนิ อนุราษฎร์
3. กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำ�หนด จำ�นวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
นายสรดิษ วิญญรัตน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนางอรุณี เกษตระทัต
กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 36% ของกรรมการทั้งคณะ และจำ�นวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
การแยกตำ�แหน่ง: บริษัทกำ�หนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดย
กรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำ�หนดนโยบาย และกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย
ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงทำ�หน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน
ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ส่วนผู้บริหารระดับสูง
ของบริษทั จะได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบดำ�เนินงานภายใต้แผนธุรกิจและนโยบายต่างๆทีก่ �ำ หนดไว้ และควบคุมค่าใช้จา่ ยและงบลงทุน
ตามงบประมาณประจำ�ปีที่คณะกรรมการได้อนุมัติ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการและผู้บริหารจะได้รับจากการ
เป็นกรรมการในบริษัทอื่น จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัทสามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันไม่เกิน 8 บริษัท เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาให้แต่ละบริษัทอย่างเพียงพอ ส่วนผู้บริหารนั้น นอกจาก
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแล้ว กรรมการผู้จัดการ Corporate Chief Executive Officer และผู้บริหารของบริษัท
สามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 บริษัท และการรับตำ�แหน่งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2558

เลขานุการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่ดูแลและจัดการ
การประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ จัดทำ�รายงานการประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานประจำ�ปี และจัดเก็บเอกสารตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด นอกจากนี้ ยังช่วยให้ค�ำ แนะนำ�แก่คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพือ่ ช่วยคณะกรรมการพิจารณา กลัน่ กรอง และปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ ง
และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ โดยรายชื่อกรรมการ รวมถึงขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อ 8.1 โครงสร้างการจัดการ โดยคณะกรรมการชุดย่อย มีทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และ
ระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งในปี 2558 และได้รายงานการผลการประชุมต่อคณะ
กรรมการบริษทั สำ�หรับรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อยและผู้บริหาร
2. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาคัดเลือกและเสนอชือ่ ต่อกรรมการบริษทั เพือ่ แต่งตัง้ กรรมการบริษทั
และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนกำ�หนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน ทำ�หน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้งในปี 2558 และได้รายงานผลการประชุมต่อ
คณะกรรมการบริษัท สำ�หรับรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
3. คณะกรรมการอำ�นวยการโรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ (Governing Board) มีหน้าที่ดำ�เนินการเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของ
โรงพยาบาล ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และการให้บริการที่มีคุณภาพ คณะกรรมการ
อำ�นวยการโรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 2 ท่าน ผู้บริหาร 7 ท่าน แพทย์ 6 ท่าน ในปี 2558 คณะกรรมการ
อำ�นวยการโรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์มีการประชุม 6 ครั้ง
4. คณะกรรมการการลงทุน มีหน้าที่พิจารณาโครงการลงทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ คณะกรรมการลงทุน
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ในปี 2558 คณะกรรมการการลงทุนมีการ
ประชุม 2 ครั้ง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า  บริษัทมีการ
ดำ�เนินธุรกิจและการปฏิบัติในเรื่องการกำ�กับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ โดยคำ�นึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่
และความรับผิดชอบดังที่ได้ระบุไว้ในข้อ โครงสร้างการจัดการ
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน: บริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดย
ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีภายในองค์กร เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการดำ�เนินงาน และเพื่อให้มีคุณภาพในระบบงานและในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง สมประโยชน์ และรวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร
เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทำ�งานที่เป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลอำ�นาจ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่
รายงานผลการดำ�เนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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		 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์: เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณารายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส และมีการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการ
ทำ�รายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำ�เป็นไว้ในงบการเงิน รายงานประจำ�ปี
และแบบ 56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำ�คัญของกรรมการบริษัทที่จะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อรับทราบและ
ร่วมตัดสินใจในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปี บริษัทกำ�หนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติทุกไตรมาส รวมปีละ
4 ครั้ง โดยมีการกำ�หนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการจัดประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมตามความจำ�เป็นเพื่อพิจารณาเรื่องที่มี
ความสำ�คัญเร่งด่วน ในปี 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำ�นวน  5 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
อยู่ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการกำ�หนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
เป็นผู้ร่วมกำ�หนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่าน
สามารถเสนอเรื่องต่างๆเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระ
การประชุมและเอกสารต่างๆ ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาหาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง และในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ประธานในทีป่ ระชุมได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอ
ที่ผู้บริหารระดับสูงจะนำ�เสนอรายละเอียดของวาระให้ชัดเจนและมากพอที่คณะกรรมการจะอภิปรายประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ
และได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือมติของเสียงข้างมาก
โดยกรรมการหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานใน ที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับเชิญ
เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถนำ�ไปปฏิบัติ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำ�รายงานการประชุมและจัดส่งให้ที่ประชุมกรรมการรับรองความ
ถูกต้องในครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้อง
มากที่สุด และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมและลงลายมือชื่อโดยประธานกรรมการ
บริษัทเพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ทั้งเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน
เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอ้างอิงได้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
บริษทั มีการพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมให้แก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร โดยได้มกี ารเสนออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ จ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยจำ�นวนเงินที่จ่ายจะพิจารณา
เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมรายครั้งอย่างเดียว
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร อยูใ่ นรูปของเงินเดือนและโบนัส และขึน้ อยูก่ บั หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน
ประกอบกับผลการดำ�เนินงานของบริษัท
สำ�หรับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2558 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยจำ�นวนเงินเป็น
รายบุคคลและได้เปิดเผยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร และใน
รายงานประจำ�ปี
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้จัดทำ�คู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้
กรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด โดยสำ�หรับกรรมการเข้าใหม่
บริษัทได้มีการชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจ แนวทางการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และคู่มือกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆอย่างสม่ำ�เสมอ เช่น การฝึกอบรมและการ
สัมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
กรรมการส่วนใหญ่จำ�นวน 9 คน ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นกรรมการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ดังต่อไปนี้

หลักสูตร
Chairman

นายชัย โสภณพนิช
นางลินดา ลีสหะปัญญา
นายแพทย์นำ� ตันธุวนิตย์
นายชอง โท
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
นายสรดิษ วิญญรัตน์
นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์
ดร. สุวรรณ  วลัยเสถียร
นางอรุณี เกษตระทัต
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