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 การปฏิบัติตามหลัก
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี



  รายงานประจำาปี 2562122

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีประสิทธิภาพ

เพียงพอที่จะแข่งขันในระดับสากล บริษัทจึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิ

ของผูถ้อืหุน้ครอบคลมุสทิธิพืน้ฐานต่างๆ ทัง้ในฐานะของนักลงทนุในหลกัทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษทั เช่น สทิธิในการ

ซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดง

ความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญและ

มีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

 ในปี 2562 บริษัทได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.  บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้มส่ีวนร่วมในการเสนอเร่ืองทีเ่หน็ว่าส�าคญัและควรบรรจเุป็นวาระในการประชุมสามญั 

 ผูถ้อืหุน้ประจ�าปีของบริษทั และเสนอช่ือบคุคลทีม่คีวามรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัทีเ่หมาะสมเพือ่รับการพิจารณา 

 เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นข้ึน โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียด 

 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ ้นล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของ 

 คณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อ 

 ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ช้ีแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องน�ามาแสดงในวันประชุม  

 เพือ่รักษาสทิธิในการเข้าประชุม รวมทัง้สทิธอิอกเสยีงลงมติของผูถ้อืหุน้ไว้ด้วยกนั นอกจากน้ี เพือ่อ�านวยความสะดวก 

 ให้แก่ ผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกรณีของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ประจ�าปี ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

 หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ 

 บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากน้ีผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะผ่านทาง 

 เว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด พร้อมจัดท�า 

 บัตรลงคะแนนส�าหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ข้ันตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่าง 

 รวดเร็ว และถกูต้อง และภายหลงัเปิดประชุมแล้ว ผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม 

 เพือ่ใช้สทิธิออกเสยีงในวาระทีย่งัไม่ได้ลงมต ินอกจากนี ้เมือ่จบการประชุม ผูถ้อืหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอยีด 

 ของการลงมติได้
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5. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท 

 แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุม 

 ผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได ้

 ทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ  

 โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความส�าคัญกับทุกค�าถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

6. เลขานุการบริษัทได้บนัทกึการประชุมทีถู่กต้อง ครบถ้วน โดยบนัทกึการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอยีด  

 และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และ 

 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
 บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดข้ึนกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ด�าเนินการต่างๆ เช่น

1. มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเร่ืองที่เห็นว่าส�าคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ประจ�าปขีองบรษิทั และเสนอชือ่บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และคณุสมบตัทิี่เหมาะสมเพือ่รบัการพจิารณาเลอืก 

 ตัง้เป็นกรรมการบริษทั โดยได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทัว่กนัผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

 ในเว็บไซต์ของบริษัท และกรรมการอสิระจะเป็นผูก้ลัน่กรองและเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อทีป่ระชุมกรรมการเพือ่พจิารณา 

 ก�าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป

2. ส�าหรับผู้ถือหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุน้ได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จดัท�าหนังสอืมอบฉนัทะส�าหรับการประชุม 

 ผู้ถือหุ้น โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ 

 ก�าหนด โดยจดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุมผูถ้อืหุน้ และได้เสนอกรรมการอสิระหน่ึงท่าน เป็นผูรั้บมอบอ�านาจ 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามล�าดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้ง 

 ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

 ส�าคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน 

4. บริษัทให้ความส�าคัญในการพิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ 

 ระหว่างกัน และมีการด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ของส�านักงาน 

 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ 

 บริษัทต้องมีการพิจารณาเร่ืองดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมพิจารณา 

 อนุมัติรายการนั้นๆ

5. บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการน�าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

 5.1  ข้อบงัคบัของบรษิทัก�าหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษทัทราบโดยไม่ชักช้าหากมส่ีวนได้เสยีในสญัญาทีท่�ากบั 

   บริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

 5.2  กรรมการและผูบ้ริหารต้องจดัท�าและเปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรัพย์ต่อคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และ 

   ตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งต่อบริษัทภายในเวลาที่ก�าหนด
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   มาตรการลงโทษหากกรรมการท่านใดฝ่าฝืนมีดังนี้

   1.  แจ้งด้วยวาจาเพื่อแก้ไข

   2.  รายงานผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

   3.  ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย

   4.  เปิดเผยให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

     ประเทศไทยทราบ

   ทั้งน้ี บริษัทจัดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการก�ากับ 

 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับแจ้งบริษัทภายในสามวันท�าการ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษทัยดึมัน่ในความรับผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย เพือ่ประโยชน์ร่วมกนัอย่างย่ังยนื อนัจะส่งผลถงึความมัน่คง

และด�าเนินธุรกิจไปได้ตามที่คาดหวัง และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม 

ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น: นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการตรวจสอบจ�านวนหุ้น 

สิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่

ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

และทันเวลา และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของ

บริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลูกค้า / ผู้ป่วย: บริษัทให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่สูงสุด โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและ

ความพึงพอใจของผู้ป่วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นส�าคัญ คณะกรรมการจริยธรรมทางการแพทย์ (Medical 

Ethics Committee) ของโรงพยาบาลมหีน้าทีใ่นการดแูลพทิกัษ์สทิธผิูป่้วย นอกจากน้ี โรงพยาบาลมแีผนกทีด่แูลและพฒันา

คุณภาพของการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยค�านึงถึงความต้องการและความคิดเห็นของผู้ป่วย พร้อมทั้งรับข้อร้องเรียน

ของผูป่้วย นอกจากนี ้บริษัทมโีครงการวัดระดบัความผกูพนัของลกูค้า/ผูป่้วย (Customer Engagement) ทีม่ต่ีอโรงพยาบาล 

โดยใช้หน่วยงานภายนอกในการวัดผล เพือ่น�าไปปรับปรุงการให้บริการผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่สร้างและ

รักษาความผูกพันของผู้ป่วยให้อยู่กับโรงพยาบาลในระยะยาว

พนักงาน: บริษัทเช่ือมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่า ดังน้ันจึงให้โอกาสในการท�างานที่เท่าเทียมกัน โดยค�านึงถึง 

สิทธิมนุษยชนโดยเน้นความเสมอภาคและความเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา ชาติก�าเนิด เพศ สีผิว อายุ 

สมรรถภาพทางกายภาพ, รสนิยมทางเพศ, ความคิดเห็นทางการเมือง, สถานะทางสังคม, การศึกษาหรือสถานภาพอื่นใด 

รวมทั้งการเคารพความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามสิทธิแรงงานที่ประกาศในระดับสากล เช่น นโยบาย

และแนวทางการจดัการทรัพยากรมนุษย์อย่างยัง่ยนื สทิธิมนุษยชนและสทิธิแรงงานหวัข้อ “การปกป้อง เคารพและเยยีวยา” 

ของสหประชาชาติส�าหรับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ปี 2554 และกรอบภายใต้แนวทาง OECD ส�าหรับองค์กรข้ามชาติ

 บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้าง และการปฏิบัติต่อพนักงาน

ชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาค การไม่จ้างแรงงานเด็ก หรือและแรงงานบังคับในทุกกรณี 

 และมีมาตรการที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลสวัสดิภาพและความ

ปลอดภัยของพนักงาน รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดท�าแผนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะแต่ละบุคคล (Individual 

Development Plan: IDP) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังให้การฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน

อย่างสม�่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะทางเทคนิค 

เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



  บริษัท โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ จำากัด (มหาชน) 125

 นอกจากน้ียังได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อร้องเรียน

กับผู้บริหารโดยตรง และโครงการข้อเสนอแนะและนวัตกรรม ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

เพือ่ปรับปรุงกระบวนการท�างานและการให้บริการให้มปีระสทิธิภาพสงูสดุ รวมทัง้กจิกรรมเชิดชูเกียรตพินกังานเพือ่เป็นการ

สร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทมาอย่างยาวนาน บริษัทเชื่อว่าประสิทธิภาพในการท�างานที่ดี ย่อม

เกดิจากความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน จงึมุง่มัน่ในการสร้างและมกีารส�ารวจความผกูพนัของพนักงานต่อองค์กรอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการด�าเนินการของบริษัทในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 บริษัทยังจัดช่องทางการร้องเรียนไว้อีกสี่ช่องทาง คือทางกล่องรับความคิดเห็นที่มีอยู่ทั่วโรงพยาบาล ทาง online  

โดยท�าเป็น Incident Report (IR) และทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์โดยส่งไปยงั CFB@bumrungrad.com (Customer Feedback)  

บริษัทยังได้จ้างบริษัท Lighthouse Services เข้ามาเป็นผู้ให้บริการในการรับแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิดหรือพฤติกรรม

ที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการกระท�าที่ผิดกฎหมายของทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กรโดยไม่ต้องระบุช่ือของผู้แจ้งและ

สามารถรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นๆ

 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยส�าคัญ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

คู่ค้า / คู่สัญญา: บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัท

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับคู่ค้าและคู่สัญญา และจ่ายช�าระหนี้คู่ค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา

เจ้าหนี้: บริษัทยึดมั่นในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ อีกทั้งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างเคร่งครัด และจ่ายช�าระหน้ีตรงเวลา บริษัทเช่ือว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้ี  

รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นความรับผิดชอบที่บริษัทพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

คูแ่ข่งทางการค้า: บริษทัประพฤติตามกรอบกตกิาการแข่งขันทีด่ ีภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทัง้ปฏิบติัต่อคูแ่ข่งทางการ

ค้าอย่างสุจริต เป็นธรรม โดยบริษัทถือว่าคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ

และประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและผู้ป่วย

สังคม: บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ขึ้น  

เพื่อก�ากับดูแลและก�าหนดแนวทางการด�าเนินโครงการเพื่อสังคม ทั้งในระดับองค์กรและระดับพนักงานให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ รวมถงึประสานการด�าเนินงานในโครงการต่างๆ ร่วมกบัมลูนิธิโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ รายละเอยีดกจิกรรม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ผ่านช่อง

ทางต่างๆ ที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกว้างขวาง โดยปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

หัวข้อ 2560 25612562

จ�านวนพนักงานทั้งหมด (คน) 4,088 3,980 3,984
อัตราการฝึกอบรม เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง) 69.4 67.4 62.2

ตารางการฝึกอบรมให้กับพนักงาน ในปี 2560 - 2562



  รายงานประจำาปี 2562126

 ข้อมลูต่างๆ ทีบ่ริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะน้ัน มทีัง้ข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิ ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน ค�าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหว่างกัน โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ คณะ

กรรมการชุดย่อย รวมถึงจ�านวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ รายงานการก�ากับดูแลกิจการ เป็นต้น

 บริษทัมีช่องทางทีห่ลากหลายในการสือ่สารกับผูถ้อืหุน้และนักลงทนุ ไม่ว่าจะเป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด เช่น แบบ 

56-1 รายงานประจ�าปี เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอืน่ๆ เช่น การเปิดเผยข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์

ของบริษัท ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซ่ึงมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการอยู่เสมอ การพบปะกับนักวิเคราะห์รายไตรมาส  

(4 ครั้งในปี 2562) การเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ในต่างประเทศ (2 ครั้งในปี 2562 ซึ่งรวม

ถึงประเทศสิงค์โปร์ ฮ่องกง และมาเลเซีย) การพบปะและการประชุมทางโทรศัพท์ระหว่างผู้บริหารกับนักลงทุน (61 ครั้ง 

ในปี 2562) นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มกีารแถลงข่าวต่อสือ่มวลชนส�าหรับเหตุการณ์ต่างๆ ทีส่�าคญัของบริษทัอย่างสม�า่เสมอ 

เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง

 บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ผู้ที่

สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 02 011-4956 และ 02 011-5929 อีเมลล์ ir@bumrungrad.com และเว็บไซต์

ของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน กรรมการ 

ทกุท่านมส่ีวนร่วมในการก�าหนดวิสยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกจิ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนก�ากบั

ดแูลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่เพิม่มลูค่าสงูสดุให้กบั

บริษทัและความมัน่คงสงูสดุให้กบัผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการมกีารประชุมทกุไตรมาสเพ่ือพจิารณาการรายงานผลการด�าเนินงาน 

ของฝ่ายบริหาร โดย สามารถดูรายละเอียดของอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ได้จากหัวข้อโครงสร้างการ

จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ�านวน 5 ท่าน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์  

 ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร นายชอง โท และนายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน

2. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 1 ท่าน ได้แก่ นางลินดา ลีสหะปัญญา

3. กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ก�าหนด จ�านวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวโสภาวดี  

 อุตตโมบล นายสรดิษ วิญญรัตน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนางอรุณี เกษตระทัต

 กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 40% ของกรรมการทั้งคณะ และจ�านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

กรรมการทั้งคณะ ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง

แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

 การแบ่งแยกหน้าที่:
 บริษทัก�าหนดบทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดบัสงูอย่างชัดเจน โดยคณะ

กรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับ

นโยบาย ขณะทีผู่บ้ริหารระดบัสงูท�าหน้าทีบ่ริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนด ดงันัน้ประธาน

กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน

 ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่มส่ีวนร่วมในการบริหารงานของบริษทั ส่วนผูบ้ริหารระดบั

สูงของบริษัทจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด�าเนินงานภายใต้แผนธุรกิจและนโยบายต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ และควบคุมค่า

ใช้จ่ายและการลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณประจ�าปีที่คณะกรรมการได้อนุมัติ



  บริษัท โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ จำากัด (มหาชน) 127

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น:
 บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการและผู้บริหารจะได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จึงม ี

นโยบายให้กรรมการบริษัทสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยรวมกันไม่เกิน 8 บริษัท เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาให้แต่ละบริษัทอย่างเพียงพอ ส่วนผู้บริหารน้ัน นอกจาก

ต�าแหน่งกรรมการบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแล้ว กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารของบริษทัสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

และ/หรือกรรมการอสิระในบริษัทอืน่อกีไม่เกนิ 3 บริษทั และการรับต�าแหน่งดงักล่าวต้องได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท

 เลขานุการบริษัท: 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังนางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่

ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท�า

รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานประจ�าปี และจดัเกบ็เอกสารตามทีก่ฎหมายก�าหนด 

นอกจากน้ี ยังช่วยให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง และปฏิบัติ

หน้าที่เฉพาะเรือ่ง และเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาหรอืรบัทราบ โดยรายชือ่กรรมการ รวมถงึขอบเขตและอ�านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ระบไุว้แล้วในหวัข้อโครงสร้างการจัดการ โดยคณะกรรมการชุดย่อย มทีัง้หมด 3 ชุด ดงัน้ี

1. คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีใ่นการสอบทานรายงานทางการเงนิ ระบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบ 

 ภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะ 

 กรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุม 5 คร้ังในปี 2562 และ 

 ได้รายงานการผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ส�าหรับรายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละท่าน  

 ได้ระบุไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ท�าหน้าทีพ่จิารณาคดัเลอืกและเสนอช่ือต่อกรรมการบรษิทัเพือ่แต่งตัง้ 

 กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและ 

 ก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน ท�าหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า 

 ตอบแทน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีการประชุม  

 2 ครั้งในปี 2562 และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ส�าหรับรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ 

 กรรมการแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

3. คณะกรรมการการลงทนุ มหีน้าทีพ่จิารณาโครงการลงทนุ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ่อนุมตั ิคณะกรรมการ 

 ลงทุนประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ในปี 2562 คณะกรรมการ 

 การลงทุนมีการประชุม 3 ครั้ง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า 

บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติในเร่ืองการก�ากับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย มีความ 

รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น  

ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ 

และข้อบงัคบัของบริษทั ดงัน้ันคณะกรรมการบริษทัมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบดงัทีไ่ด้ระบไุว้ในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ



  รายงานประจำาปี 2562128

 ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน: บริษัทได้ให้ความส�าคญักับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายใน โดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการควบคุม

ภายในที่ดีภายในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงในการด�าเนินงาน และเพื่อให้มีคุณภาพในระบบงานและในการปฏิบัติงาน โดย

มุ่งเน้นถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง สมประโยชน์ และรวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อ

ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร

 เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการท�างานที่เป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลอ�านาจ หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในมีหน้าที่รายงานผลการด�าเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์: เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณา

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม โปร่งใส และมีการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

โดยมรีาคาและเงือ่นไขเสมอืนการท�ารายการกบับคุคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอยีด มลูค่ารายการ คูส่ญัญา เหตผุล

ความจ�าเป็นไว้ในงบการเงิน รายงานประจ�าปี และแบบ 56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 การประชมุคณะกรรมการบริษทัถือเป็นหน้าทีส่�าคญัของกรรมการบริษทัทีจ่ะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม�า่เสมอ เพือ่

รับทราบและร่วมตัดสนิใจในการด�าเนินธุรกจิของบริษทั โดยในแต่ละปี บริษทัก�าหนดให้มกีารจดัประชุมคณะกรรมการโดย

ปกติทุกไตรมาส รวมปีละ 4 ครั้ง โดยมีการก�าหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการจัดประชุมครั้งพิเศษเพิ่ม

เติมตามความจ�าเป็นเพื่อพิจารณาเร่ืองที่มีความส�าคัญเร่งด่วน ในปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจ�านวน 4 คร้ัง  

โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน อยู่ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและ

ผู้บริหาร

 ในการประชุมแต่ละคร้ัง จะมกีารก�าหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมก�าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้

กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท�า

หนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารต่างๆ ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาหาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

 โดยปกตกิารประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง และในการพจิารณาเร่ืองต่างๆ ประธานในทีป่ระชุมได้จดัสรรเวลา

อย่างเพยีงพอทีผู่บ้ริหารระดบัสงูจะน�าเสนอรายละเอยีดของวาระให้ชดัเจนและมากพอทีค่ณะกรรมการจะอภปิรายประเดน็

ต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ และได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในการลงมติในที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทจะถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการหน่ึงท่านมีหน่ึงเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม

ประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่ม

ข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด นอกจากน้ี ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

รวมทั้งรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถน�าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เม่ือสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดท�ารายงานการประชุมและจัดส่งให้ที่ประชุมกรรมการ

รับรองความถูกต้องในครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้

มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมและ

ลงลายมือชื่อโดยประธานกรรมการบริษัทเพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ทั้งเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม

กับเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอ้างอิงได้



  บริษัท โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ จำากัด (มหาชน) 129

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 บริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยได้มีการเสนออนุมัติต่อที่ประชุม

ผูถ้อืหุน้เพือ่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั ซึง่อยูใ่นรูปแบบของค่าตอบแทนรายปี และเบีย้ประชุมรายคร้ัง โดย

จ�านวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และอยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเบี้ย

ประชุมรายครั้งอย่างเดียว

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของ 

ผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการด�าเนินงานของบริษัท

 ส�าหรับรายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัปี 2562 ซึง่ได้รับอนมุตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ บริษทัได้เปิดเผยจ�านวน

เงินเป็นรายบุคคลและได้เปิดเผยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและ 

ผู้บริหาร และในรายงานประจ�าปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 บริษัทได้จัดท�าคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท 

เพื่อให้กรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด โดยส�าหรับ

กรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้มีการช้ีแจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเก่ียวกับ

ลักษณะของธุรกิจ แนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และคู่มือกรรมการบริษัท

 นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เช่น การฝึก

อบรมและการสัมนา ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

 กรรมการส่วนใหญ่จ�านวน 8 คน ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นกรรมการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย ดังต่อไปนี้

หลักสูตร	Role	of	
Compensation	

Committee	(RCC)

หลักสูตร	
Audit	

Committee	
Program	(ACP)

หลักสูตร		
Director		

Accreditation	
	Program	(DAP)

หลักสูตร		
Director		

Certification	
Program	(DCP)

หลักสูตร	
Chairman

หลักสูตร	Role	of	
the	Nomination	
and	Governance	
	Committee	
(RNG)

 นายชัย โสภณพนิช / /    

 ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร   /   

 นางลินดา ลีสหะปัญญา  /    

 นายชอง โท   /   

 นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล /  / /  

 นายสรดิษ วิญญรัตน์   /   

 นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ / / / /  

 นางอรุณี เกษตระทัต   /  / /

ผูล้งทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทเพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษทัทีแ่สดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.bumrungrad.com)




