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นโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) 

 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ มนีโยบายการปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัติามหลกัก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(Code of Best Practice) 
เพื่อเสรมิสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อนัจะท าใหเ้กิดความเชื่อมัน่ใน
กลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัทจึงได้มีการก าหนดนโยบายและ
หลกัการการก ากบัดแูลกจิการ โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้เิริม่มสีว่นร่วมในการจดัท าและอนุมตันิโยบาย ซึง่
เป็นการปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  โดย
หลกัการการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงันี้  

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (The Rights of Shareholders) 
2. การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
3. บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 
5.  ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
เผยแพร่ขอ้มลูไวใ้นเวบ็ไซต ์https://investor.chularat.com ของบรษิทั 
 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บรษิทัฯเลง็เหน็ถงึความส าคญัของสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกราย ซึ่งรวมทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และผูถ้อืหุน้ราย
ย่อย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทัง้ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรพัย์และในฐานะ
เจ้าของบรษิทั เช่น สทิธใินการซื้อ ขายโอน หลกัทรพัย์ที่ตนถอือยู่ สทิธใินการที่จะได้รบัส่วนแบ่งผลก าไรจาก
บรษิัท สทิธิต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้น สทิธิในการได้รบัข่าวสาร ข้อมูลของบรษิัทอย่างครบถ้วน เพยีงพอ 
ทนัเวลา ผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึไดง้่าย สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ สทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของ
บรษิทัฯ เช่น การเลอืกตัง้กรรมการ การอนุมตัธิุรกรรมทีส่ าคญัและมผีลต่อทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบัของบรษิทั เป็นตน้ 

บรษิทัฯไดด้ าเนินการในเรื่องต่างๆทีเ่ป็นการส่งเสรมิ และอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผู้ถอืหุน้
ในการร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บรษิัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มสี่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคญัและควรบรรจุเป็น
วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้  
ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียด
หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัไิดใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั https://investor.chularat.com 

  

https://investor.chularat.com/
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การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
2.  บรษิัฯทได้จดัส่งหนังสอืเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วนั

ก่อนวนัประชุม เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคดิเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
รวมถงึเอกสารประกอบต่างๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มขีอ้มลูเพยีงพอในการตดัสนิใจ และเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้
สามารถใช้สทิธไิด้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถอืหุ้นต้องน ามาแสดงในวนั
ประชุม เพื่อรกัษาสิทธิในการเข้าประชุมรวมทัง้สิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน 
นอกจากนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถอืหุ้น บรษิทัมกีารเปิดเผยหนังสอืเชญิประชุมบน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้า และการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี บรษิทัไดเ้ปิดเผยหนงัสอืเชญิ
ประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์บริษัท https://investor.chularat.com ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม 

การน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
3. บรษิทัฯน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบที่ได้จ่ายให้กรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนเบี้ย

ประชุม รวมถงึอตัราจ่ายเบี้ยประชุมต่อครัง้และจ านวนครัง้ทีจ่ดัประชุมทัง้ปีแยกตามการประชุม
คณะกรรมการทุกคณะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นยอดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมรวมที่จ่ายทัง้ปีและ
น าเสนอค่าตอบแทนโบนัส/บ าเหน็จ โดยมหีลกัเกณฑพ์จิารณาจ่ายเงนิโบนัส/บ าเหน็จ ประจ าปี
ตามผลประกอบการ ในจ านวนวงเงนิรวมทัง้สิน้ไม่เกนิวงเงนิที่น าเสนอต่อปีและใหค้ านวณจ่าย
ตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินวาระการพจิารณาและอนุมตัิ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี และในปีนี้บรษิทัไดป้รบัปรุงการเปิดเผยค่าตอบแทนเพิม่
ในกรณีค่าตอบแทนที่ไม่มีการจ่าย ให้ระบุทุกครัง้ว่าไม่มี เช่น ค่าตอบแทนประจ า และสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ บรษิทัฯไม่มนีโยบายจ่ายใหก้รรมการ 

การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

4. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธโิดยการมอบฉันทะ
ใหก้รรมการอสิระ หรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทน และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได ้โดย
ใชห้นงัสอืมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่รษิทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุม นอกจากนี้
ผูถ้อืหุน้สามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัไดอ้กีดว้ย 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

5. เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นได้รบัความสะดวกในการประชุม บรษิทัฯได้จดัให้มกีารลงทะเบยีนโดยใช้ระบบ
บารโ์คด้ พรอ้มจดัท าบตัรลงคะแนนส าหรบัแต่ละวาระ เพื่อใหข้ ัน้ตอนในการลงทะเบยีนและการ
นับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเรว็ และถูกต้อง และภายหลงัเปิดประชุมแลว้ ผูถ้อืหุน้
สามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมเพื่อใช้สิทธอิอกเสยีงในวาระที่ยงั
ไม่ไดล้งมต ินอกจากนี้ เมื่อจบการประชุม ผูถ้อืหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอยีดของการลง
มตไิด ้
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การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
6. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามล าดับวาระในหนังสือเชิญประชุม ประธานกรรมการ ซึ่งเป็น

ประธานในทีป่ระชุม ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถงึวธิกีารปฏบิตัใิน
การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถอืหุ้นประธานในที่
ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ซกัถาม และเสนอข้อคดิเหน็ได้ทุก
วาระเพื่อให้ผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบขอ้มูลรายละเอยีดในเรื่องต่างๆอย่างเพยีงพอก่อนการลงมตใิน
แต่ละวาระ โดยประธานและผู้บรหิารจะให้ความส าคญักบัทุกค าถาม และตอบขอ้ซกัถามอย่าง
ชดัเจนและตรงประเดน็ 

การจดัท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

7. เลขานุการบรษิทัไดบ้นัทกึการประชุมทีถู่กต้อง ครบถ้วน โดยบนัทกึการออกเสยีงลงคะแนนใน
แต่ละวาระอย่างละเอยีดและไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
รบัทราบอย่างรวดเรว็และสามารถตรวจสอบได ้

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัฯมุ่งมัน่ในการสร้างความเท่าเทยีมกนัให้เกดิขึ้นกบัผูถ้อืหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ผูถ้อืหุน้รายย่อยนกัลงทุนสถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิโดยไดด้ าเนินการต่างๆ เช่น 

1. มชี่องทางให้ผู้ถอืหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคญัและควรบรรจุเป็นวาระในการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และ
คุณสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทโดยได้ประกาศแจ้งให้
ทราบโดยทัว่กนัผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
และกรรมการอสิระจะเป็นผูก้ลัน่กรองและเสนอเรื่องดงักล่าวต่อทีป่ระชุมกรรมการเพื่อพจิารณา
ก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ตามความเหมาะสมต่อไป บรษิทัจดัสง่หนังสอื
นัดประชุมผูถ้อืหุ้นใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม และ
บรษิทัน าเสนอหนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุ้นฉบบัสมบูรณ์บนเวบ็ไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั 
ก่ อ นวันป ร ะชุ มผู้ ถื อ หุ้ น  ผู้ ถื อ หุ้ น ส าม า รถศึกษ า เพิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ บ น เ ว็บ ไ ซต์ บ ริษั ท 
https://investor.chularat.com 

2. ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ได้ดว้ยตนเอง บรษิทัฯไดจ้ดัท าหนังสอืมอบ
ฉนัทะส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้โดยมรีูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนได้
ในแต่ละวาระ ตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชยก์ าหนดโดยจดัสง่ไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือ
หุ้น และได้เสนอกรรมการอสิระหนึ่งท่าน เป็นผู้รบัมอบอ านาจในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็น
ทางเลอืกในการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารมอบฉันทะได้บน
เวบ็ไซตบ์รษิทั https://investor.chularat.com 
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3. ในการประชุมผูถ้อืหุ้น การประชุมเป็นไปตามล าดบัวาระการประชุม โดยไม่มกีารเพิม่วาระการ
ประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถอืหุ้นได้มโีอกาสศกึษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อน
ตดัสนิใจ และไม่มกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญัในทีป่ระชุมอย่างกะทนัหนั 

4. บรษิทัฯใหค้วามส าคญัในการพจิารณาเรื่องทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการทีเ่กี่ยว
โยงกนั หรอืรายการระหว่างกนั และมกีารด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีรวมถงึ
ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บรษิทัต้องมกีารพจิารณาเรื่อง
ดงักล่าว กรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลอื่นทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งจะไม่เขา้ร่วมพจิารณาอนุมตัริายการ
นัน้ๆ 

5. บรษิทัฯมกีารดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน โดยมรีายละเอยีดตามหมวด การควบคุมภายในและ
การบรหิารจดัการความเสี่ยง และจดัให้กรรมการ และผู้บรหิารของบรษิทัรายงานการซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่อคณะส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พรอ้มกบัแจง้
บรษิทัภายในสามวนัท าการ 

หมวดท่ี 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย เพือ่ประโยชน์ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื อนัจะส่งผล
ถงึความมัน่คงและด าเนินธุรกิจไปได้ตามที่คาดหวงั และมคีวามตัง้ใจที่จะปฏบิตัติ่อ ผู้มสี่วนได้เสยีแต่ละกลุ่ม
อย่างยุตธิรรม ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีส่ าคญัของบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้น: นอกเหนือไปจากสทิธพิื้นฐาน สทิธทิี่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิทั เช่นสทิธใินการ

ตรวจสอบจ านวนหุ้นสทิธิในการรบัใบหุ้น สทิธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนน สทิธิในการ
แสดงความคดิเหน็อย่างอสิระในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึสทิธทิีจ่ะไดร้ับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแลว้ บรษิทัฯ
ยงัมกีารให้ขอ้มูลแก่ผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั ทนัเวลาและใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุ้นในการเสนอแนะขอ้คดิเหน็ต่างๆ 
เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัในฐานะเจา้ของบรษิทัอย่างอสิระในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ลูกค้า/ผู้ป่วย: บรษิทัฯให้บรกิารแก่ผู้ป่วยอย่างมจีรยิธรรมและในระดบัคุณภาพที่สูงสุด โดยค านึงถึง

ความปลอดภยัและความพงึพอใจของผู้ป่วย และประสทิธภิาพในการให้บรกิารเป็นส าคญั คณะกรรมการความ
เสี่ยงของโรงพยาบาลมหีน้าที่ในการดูแลพทิกัษ์สทิธิผู้ป่วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลมแีผนกที่ดูแลและพฒันา
คุณภาพของการบรกิารผูป่้วยอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถงึความต้องการและความคดิเหน็ของผูป่้วย พรอ้มทัง้รบั
ขอ้รอ้งเรยีนของผูป่้วย นอกจากนี้ บรษิทัฯมโีครงการวดัระดบัความพงึพอใจของลูกคา้/ผูป่้วย ทีม่ตี่อโรงพยาบาล 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่น ามาพฒันาและปรบัปรุงระบบและคุณภาพการบรกิาร 

พนักงาน: บรษิัทฯเชื่อมัน่ว่าพนักงานคอืทรพัยากรที่มคีุณค่า ดงันัน้จึงให้โอกาสในการท างานที่เท่า
เทยีมกนั บรษิทัฯจงึมนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานท่ีสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ

และมีมาตรการท่ีจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมทัง้แผนระยะสัน้และแผนระยะยาว  โดยมอบหมายให้ฝ่าย

บุคคลจดัท ากระบอกเงนิเดอืนรายต าแหน่ง รายบุคคล และการจดัท าเสน้ทางก้าวหน้าในอาชพี (Career path)
ให้กบัพนักงาน รวมทัง้จดัท าแผนการพฒันาบุคลากรโดยการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรเฉพาะแต่ละบุคคล 
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( Individual Development Plan: IDP) เพื่อสร้าง/เพิ่มแรงจูงใจ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็ม
ความสามารถ ใหพ้รอ้มในการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัทีส่งูขึน้ 

การฝึกอบรมของพนักงาน 

คณะกรรมการก าหนดนโยบายที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรมในการพฒันาบุคลากรของบรษิทั ในส่วนของ
การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานได้จดัท าแผนการฝึกอบรมให้กบัพนักงานอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ความสามารถ ทกัษะการปฏิบัติงาน ทกัษะการบริหาร ตลอดจนทกัษะทางเทคนิค เพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และบรษิทัฯไดจ้ดัฝึกอบรมพนกังานวชิาชพีพยาบาลร่วมกบั
สภาการพยาบาลเพื่อนับเป็นชัว่โมงในการพฒันาความรูค้วามสามารถ ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าไปนับเป็นจ านวน
ชัว่โมงการฝึกอบรมในวชิาชพีพยาบาลรายบุคคลในปีนัน้ๆได้อกีด้วย ในส่วนของพนักงานสนับสนุนทัว่ไปต้อง
เขา้รบัการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมเพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานไดจ้ดัท าขึน้ทุกปีต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอและครอบคลุมพนกังานทุกกลุ่มของบรษิทั     

พนักงาน จ านวนชัว่โมงเฉล่ียการฝึกอบรมต่อปี 
พนกังานวชิาชพี รบัการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 25 ชัว่โมงต่อคนต่อ

ปี 
พนกังานสนบัสนุนทัว่ไป รบัการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 18 ชัว่โมงต่อคนต่อ

ปี 
  

ทัง้นี้ บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรมแก่พนกังานทุกคน เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัใิน
การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัเป็นประจ าทุกปี 

การเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเหน็และเสนอข้อร้องเรียน 

นอกจากนี้ยงัไดจ้ดักจิกรรมผู้บรหิารพบพนักงานซึ่งเปิดโอกาสใหพ้นักงานแสดงความคดิเหน็และเสนอ
ข้อร้องเรียนกับผู้บริหารโดยตรง และโครงการข้อเสนอแนะและนวตักรรม ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอ
ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์เพื่อปรบัปรุงกระบวนการท างานและการใหบ้รกิารใหม้ปีระสทิธิภาพสงูสุด พรอ้มจดั
เวทีน าเสนอผลงานผ่านนิทรรศการนวตักรรมที่จดัขึ้นปีละหนึ่งครัง้เพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมใิจและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้  รวมทัง้บรษิทัฯมนีโยบายจดักิจกรรมการพฒันาองค์กร Organization Development ทุกปี 
และกจิกรรมเชดิชเูกยีรตพินักงานเพือ่เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนักงานทีร่่วมงานกบับรษิทัฯมาอย่าง
ยาวนาน  

นโยบายเก่ียวกบัการดแูลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนักงาน 

คณะกรรมการก าหนดนโยบายที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและ
สุขอนามยัของพนักงานทุกคน โดยบุคลากรต้องไดร้บัการตรวจร่างกายก่อนเขา้ปฏบิตังิานและมภีูมคิุม้กนัโรคที่
จ าเป็น เพื่อการมสีุขภาพที่ดแีละปลอดภยัจากการตดิเชื้อดว้ยโรคที่ป้องกนัได้ดว้ยวคัซีน รวมทัง้ต้องได้รบัการ
ตรวจร่างกายประจ าปีเพื่อตดิตามภาวะสุขภาพ ในแต่ละปีพนักงานต้องไดร้บัการตรวจสุขภาพประจ าปีแยกตาม
อายุ และความเสีย่ง  หลงัจากนัน้หน่วยงานอาชวีอนามยัร่วมกบัฝ่ายบุคคลกจ็ะน าผลการตรวจสุขภาพมาจดักลุ่ม
พนักงานกลุ่มเสีย่งที่มโีอกาสเกดิโรคเรื้อรงัไม่ตดิต่อ เช่น เบาหวาน ความดนัฯลฯ เพื่อจดักจิกรรมเพิม่ความรู้
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ความเขา้ใจและแนวทางการลดความเสีย่ง จากนัน้กจ็ะมกีารตดิตามผลเพื่อประเมนิซ ้าและใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ
เพิ่มเติมจนกว่าผลการตรวจจะเข้าสู่เกณฑ์ปกติหรือสามารถควบคุมได้ นอกจากนัน้บริษัท ฯมีนโยบายให้
พนกังานทุกคนรบัวคัซนีไขห้วดัใหญ่ทุกปี เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากการเกดิโรคระบาด  

การดแูลป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุและความปลอดภยัจากการท างาน 

คณะกรรมการก าหนดนโยบายที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกบัการดูแลป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุและ
ความปลอดภยัจากการท างาน บรษิทัฯไดจ้ดัตัง้หน่วยงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม เพื่อ
ท าหน้าทีส่ ารวจและคน้หาสภาพแวดลอ้มการปฏบิตังิาน สถติกิารเกดิอุบตัิเหตุ อตัราการหยุดงานหรอือตัราการ
เจบ็ป่วยจากการท างาน ตลอดจนความปลอดภยัทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก รวมถงึปัจจยัเสีย่ง  เพื่อ
น ามาจดัท าแผน/มาตรการต่างๆเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง ด้านการปฏบิตังิานมกีารตดิตามทุกเดอืน โดย
คณะกรรมการความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม และมกีารน าเสนอผลการด าเนินงานทุก 3 เดอืน และทุก 6 เดอืน 
รวมถึงการทบทวนแผนประจ าปีอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการ
ด าเนินการ (นโยบายเกีย่วกบัการดแูลเรื่องความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานเป็นหนึ่งในมาตรฐาน HA : 
Hospital Accreditation, JCI : Joint Commission International Standard ที่ให้ความส าคัญอย่างมากในการ
รบัรองมาตรฐาน)     

บรษิทัฯเชื่อว่าประสทิธภิาพในการท างานทีด่ ีย่อมเกดิจากความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน จงึมุ่งมัน่
ในการสร้างและมกีารส ารวจความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อปรบัปรุงการด าเนินการของ
บรษิทัในดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 

คู่ค้า/คู่สญัญา: บรษิทัฯมนีโยบายในการจดัซือ้จดัจา้งทีช่ดัเจน เพือ่ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

นอกจากนี้บรษิทัปฏบิตัติามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กบัคู่คา้และคู่สญัญา และจ่ายช าระหนี้ คู่ค้าและคู่สญัญาอย่างตรง
เวลา 

เจ้าหน้ี: บรษิทัฯยดึมัน่ในการใหข้อ้มูลทีถู่กต้อง โปร่งใสและตรวจสอบไดแ้ก่เจา้หนี้ อกีทัง้ไดป้ฏบิตัติาม

เงื่อนไขการกู้ยมืเงนิดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ อย่างเคร่งครดั และจ่ายช าระหนี้ตรงเวลา บรษิทัฯเชื่อว่าการสร้าง
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัเจา้หนี้ รวมทัง้การสรา้งความเชื่อมัน่และไวว้างใจเป็นความรบัผดิชอบทีบ่รษิทัฯพงึปฏบิตัติ่อ
เจา้หนี้ 

คู่แข่งทางการค้า: บรษิทัฯประพฤตติามกรอบกตกิาการแข่งขนัทีด่ ีภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทัง้

ปฏบิตัติ่อคู่แขง่ทางการคา้อย่างสุจรติ เป็นธรรม โดยบรษิทัฯถอืว่าคู่แขง่ทางการคา้เป็นปัจจยัหนึ่งทีท่ าใหบ้รษิทัฯ
มคีวามมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพและประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้แก่ลูกคา้และผูป่้วย 

สงัคม: บรษิทัฯไดม้กีารมอบหมายงานหน่วยงานเฉพาะให้รบัผดิชอบโครงการดา้นความรบัผดิชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และการขบัเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ยืน (Environmental, 
Social And Corporate Governance : ESG) ขึ้นเพื่อก ากับดูแลและก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการเพื่อ
สงัคม ทัง้ในระดบัองคก์ร และระดบัพนกังานใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้จดัท ารายงานความรบัผดิชอบ
ทางสงัคม รายละเอยีดกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและความยัง่ยนื สามารถศกึษาเนื้อหาเพิม่เตมิไดท้ี่
สว่นที ่1 หวัขอ้ 3. การขบัเคลื่อนธุรกจิเพือ่ความยัง่ยนื ปรากฎใน แบบ 56-1 One Report 
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หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
4.1 บรษิทัฯตระหนักถงึความส าคญัของการเปิดเผยสารสนเทศทีม่คีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อื

หุน้และนกัลงทุนอย่างเท่าเทยีมกนั โดยมนีโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น เชื่อถอืได ้
และทนัต่อเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ทีห่ลากหลาย เขา้ถงึงา่ย เพือ่ให ้ผู้ถอืหุน้และนกัลงทุนไดร้บัสารสนเทศอย่าง
กวา้งขวาง  

4.2 บรษิทัฯปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัต่างๆ ทีก่ าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) อย่างเคร่งครดัขอ้มลูต่างๆทีบ่รษิทัฯเปิดเผยต่อสาธารณะนัน้  

4.3 บรษิทัฯมทีัง้ขอ้มูลทางการเงนิ และขอ้มูลที่ไม่ใช่ทางการเงนิ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น    
งบการเงนิ ค าอธบิายและวเิคราะหง์บการเงนิ รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหว่างกนั โครงสรา้งคณะกรรมการ บทบาทหน้าที ่คณะกรรมการ
ชุดย่อย รวมถงึจ านวนครัง้ในการเขา้ประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ รายงานการก ากบัดแูลกจิการ เป็นตน้ 

บริษัทฯมีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตามที่กฎหมาย
ก าหนด เช่น แบบ 56-1 One Report เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และช่องทางอื่นๆ เช่น การ
เปิดเผยขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัในหวัขอ้นักลงทุนสมัพนัธ์  ซึ่งมกีารปรบัปรุงขอ้มูลใหท้นัการอยู่เสมอ การ
พบปะกบันกัวเิคราะหแ์ละผูจ้ดัการกองทุนทัง้ในและต่างประเทศ เช่น เขา้ร่วมงาน Thailand Focus กบัทางตลาด
หลกัทรพัย์ในรูปแบบ Virtual Conference, Investor Conference ในต่างประเทศ และมกีารตอบขอ้ซกัถามกบั
นกัลงทุน ผูจ้ดัการกองทุน นกัวเิคราะห ์และผูส้นใจทัว่ไปทางโทรศพัท์  

นอกจากนี้ บรษิัทฯได้จดัให้มกีารแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนส าหรบัเหตุการณ์ต่างๆที่ส าคญัของบรษิทัฯ
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สาธารณชนได้รบัรู้ขอ้มูลอย่างทัว่ถงึ บรษิทัฯได้จดัให้มหีน่วยงานฝ่ายเลขานุการบรษิัท
และหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ถอืหุ้น ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอ
ขอ้มูลไดท้ีโ่ทรศพัท์ 02-0332900 ต่อ 3325  อเีมล์ ir@chularat.com , companysecretary@chularat.com และ
เวบ็ไซต ์www.chularat.com (นกัลงทุนสมัพนัธ)์ 
หมวดท่ี 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิีม่ากดว้ยความรูแ้ละประสบการณ์ในหลายๆดา้น 

กรรมการทุกท่านมสี่วนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของ 
บรษิทัฯ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี รวมถงึการประเมนิผลเพื่อน ามาสู่การทบทวนและปรบัปรุงวสิยัทศัน์ 
ภารกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกจิ งบประมาณของบรษิทัทุกปี และจดัใหม้แีละเปิดเผยจรยิธรรมธุรกจิ และ
คู่มือจรรยาบรรณ ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทฯและความมัน่คงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการมกีารประชุมทุกไตรมาสเพือ่พจิารณาการรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร  

 

http://www.chularat.com/


 

8 
CHG : Good Corporate Governance 

คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย 
กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

1. กรรมการบรษิทัทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร จ านวน 10 ท่าน ไดแ้ก่ นายเกรยีงศกัดิ ์พลสัสนิทร์ , นายอภริุม 
ปัญญาพล, นายแพทย์วชิิต ศิรทิตัธ ารง, นางกอบกุล ปัญญาพล, นางสาวกรรณิกา พลสัสนิทร์, นายยรรยง      
อมรพิทกัษ์กูล, นายมานิต  เจียรดิฐ, นายสมยศ ญาณอุบล, นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธิ ์และนายแพทย์พินิจ         
กุลละวณิชย ์

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

2. กรรมการบรษิทัที่เป็นผู้บรหิาร จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ก าพล พลสัสนิทร์ และนายแพทย์    
สุชาย เหล่าวรีวฒัน์ 

กรรมการอิสระ 
3. กรรมการอสิระ ซึ่งมคีุณสมบตัเิป็นอสิระตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.ล.ต. ก าหนด จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ นาย

มานิต เจยีรดฐิ, นายสมยศ ญาณอุบล, นายชยวฒัน์ พเิศษสทิธิ ์และนายแพทยพ์นิิจ กุลละวณิชย์ 
 สดัส่วนกรรมการอิสระ : กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 33.3% ของกรรมการทัง้คณะ และ
จ านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ทัง้นี้  เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 

การแยกต าแหน่ง: บรษิัทฯก าหนดบทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิัทและ

ผูบ้รหิารระดบัสูงอย่างชดัเจน โดยกรรมการบรษิทัมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแล
การด าเนินงานของผูบ้รหิารระดบัสงูในระดบันโยบาย ขณะทีผู่บ้รหิารระดบัสงูท าหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัฯใน
ดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดงันัน้ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการผู้จดัการจงึเป็นบุคคล
คนละคนกนั 

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ  
บริษัทฯ ส่วนผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทจะได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบด าเนินงานภายใต้แผนธุรกิจและ
นโยบายต่างๆทีก่ าหนดไว ้และควบคุมค่าใชจ่้ายและงบลงทุนตามงบประมาณประจ าปีทีค่ณะกรรมการไดอ้นุมตั ิ 

ประธานกรรมการและคณะกรรมการมแีผนการจดัให้มกีารประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุม เพื่อระดมความเหน็เพื่อน าความเหน็มาพฒันาแผนการพฒันาองคก์รใหร้อบ
ดา้นมากขึน้ 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน: บรษิทัฯตระหนักถงึคุณค่าของประสบการณ์ 
ที่กรรมการและผู้บรหิารจะได้รบัจากการเป็นกรรมการในบรษิทัฯอื่น จงึมนีโยบายให้กรรมการบรษิทัสามารถ
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัฯทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรวมกนัไดไ้ม่เกนิ 
5 บรษิทั เพื่อใหส้ามารถจดัสรรเวลาใหแ้ต่ละบรษิทั ไดอ้ย่างเพยีงพอ แต่จะต้องไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรอื
ผู้บริหารในธุรกิจที่ใกล้เคียงหรือมีลักษณะเป็นการแข่งขนักับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารนัน้ นอกจาก
ต าแหน่งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแล้ว กรรมการผู้จัดการ Corporate Chief Executive Officer        
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และผูบ้รหิารของบรษิทั สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการ และ/หรอืกรรมการอสิระในบรษิทัอื่นอกีไม่เกนิ 3 บรษิทั 
และการรบัต าแหน่งดงักล่าวตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

เลขานุการบริษัท: คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้นางวนัด ีพศินุวรรณเวช ด ารงต าแหน่งเลขานุการ

บรษิทั เพื่อท าหน้าที่ดูแลและจดัการการประชุมของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การ
ประชุมผู้ถอืหุ้น รวมทัง้จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้น รายงานประจ าปี 
และจดัเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ยงัช่วยใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร
เกีย่วกบักฎเกณฑต์่างๆทีค่ณะกรรมการตอ้งทราบเกี่ยวขอ้งกบัการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ประสานงานดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการให้มกีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ และการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั  

2. บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
             คณะกรรมการบรษิัทมคีวามรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ทัง้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมกีารด าเนินธุรกจิและการปฏบิตัใินเรื่องการก ากบัดูแลกจิการทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และนโยบาย มคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ ความซื่อสตัยส์ุจรติ เพือ่ใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้อืหุ้นภายใต้กรอบของจรยิธรรมธุรกจิ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกราย 
และภายใต้กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั และเพื่อประโยชน์ในการตดิตามและก ากบัดูแลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯอย่างใกลช้ดิ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อตดิตามและ
ดแูลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

• นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  บรษิัทฯ ได้จดัให้มนีโยบายการก ากบัดูแลกิจการของ
บรษิทัฯเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้รเิริม่  มสี่วนร่วมและได้ให้
ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี้คณะกรรมการจะได้จดัให้คณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี  และหน่วยงานก ากบัปฏิบตัิงานให้มกีารทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตาม
นโยบายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

• จรรยาบรรณธุรกิจ  บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายพร้อมคู่มือเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงานเพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัิ
หน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทัง้การปฏิบตัิต่อ
บรษิทัฯ ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม สาธารณชนและสงัคม รวมทัง้ส่งเสรมิใหม้กีารก าหนดระบบ
ตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ  

• นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  บรษิัทฯได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า การตดัสนิใจใดๆในการด าเนินกจิกรรมทาง
ธุรกจิจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯเท่านัน้ และควรหลกีเลี่ยงการกระท าที่
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งหรอืเกี่ยวโยงกบั
รายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงความสมัพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตน       
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ในรายการดงักล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพจิารณาตัดสนิ รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมตัิใน
ธุรกรรมนัน้ๆ  เพื่อป้องกันปัญหาความขดัแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการ
พจิารณารายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
รอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส และมกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยมรีาคา
และเงื่อนไขเสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่า
รายการ คู่สญัญา เหตุผลความจ าเป็นไวใ้นงบการเงนิ และแบบ 56- 1 One Report แลว้ 

• นโยบายเก่ียวกบัระบบควบคมุและการตรวจสอบภายใน บรษิทัฯไดใ้หค้วามส าคญักบั

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยไดจ้ดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง
มวีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่สนับสนุนและส่งเสรมิใหม้รีะบบควบคุมภายในทีด่ภีายในองคก์รเพือ่
ลดความเสีย่งในการด าเนินงาน และเพือ่ใหม้คีุณภาพในระบบงานและในการปฏบิตังิาน โดย
มุ่งเน้นถงึความมปีระสทิธภิาพ ประสทิธิผล และมกีารใชจ่้ายอย่างระมดัระวงั สมประโยชน์ 
และรวมถงึการปฏบิตังิานเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของผูบ้รหิารเพื่อใหแ้น่ใจว่าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมกีารท างานทีอ่สิระ และมกีารถ่วงดุลอ านาจ หน่วยงานตรวจสอบภายในมี
หน้าทีร่ายงานผลการด าเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

• นโยบายการบริหารความเส่ียง  ในปี 2559 บรษิทัฯไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง เพื่อทบทวนระบบหรอืกลไกในการประเมนิความเสีย่ง และความเพยีงพอของระบบ
ควบคุมภายในทีม่อียู่ เพือ่พจิารณาหาแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขการปฏบิตังิานใหผ้ลการ
ด าเนินงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

• รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ทบทวนรายงานทางการ

เงนิ โดยมฝ่ีายบญัชีและการเงนิ และผู้สอบบญัชีมาประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงาน
ทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้รบัผดิชอบ
ต่องบการเงนิรวมของบรษิทัฯ รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ ทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 
งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีรบัรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
ของบรษิทัฯ รวมทัง้จะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่ส าคญั ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิ 
และไม่ใช่การเงนิบนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างครบถว้นและสม ่าเสมอ 

3. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

การประชุมคณะกรรมการบรษิทัถอืเป็นหน้าที่ส าคญัของกรรมการบรษิทัที่จะต้องเขา้ร่วมประชุมอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อรบัทราบและร่วมตดัสนิใจในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยในแต่ละปี บรษิทัฯก าหนดให้มกีาร
จดัประชุมคณะกรรมการบรษิัทปีละ 6 ครัง้ โดยมกีารก าหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และอาจมกีารจดั
ประชุมครัง้พเิศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็นเพื่อพิจารณาเรื่องที่มคีวามส าคญัเร่งด่วน  กรรมการทุกคนต้องมี
สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทัง้ปี  โดยรายละเอยีด การเขา้ร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่าน อยู่ในขอ้ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผูบ้รหิาร 
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องคป์ระชุม 
             ในการประชุมแต่ละครัง้ต้องมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (67%) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชุมและในวาระการประชุมรบัรองงบการเงนิทุกครัง้ต้องมปีระธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 ท่านทีใ่หค้วามเหน็ต่องบการเงนิ จงึจะครบองคป์ระชุมในวาระ
นัน้ ซึ่งมกีารก าหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการเป็น    
ผู้ร่วมก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาส        
ใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระการประชุมได ้เลขานุการบรษิทั
เป็นผู้จดัท าหนังสอืเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม และเอกสารต่างๆส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพือ่ใหก้รรมการไดม้เีวลาศกึษาหาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 
            โดยปกตกิารประชุมจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง และในการพจิารณาเรื่องต่างๆ ประธานในทีป่ระชุม
ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ผู้บริหารระดับสูงจะน าเสนอรายละเอียดของวาระได้ชัดเจนและมากพอ                 
ทีค่ณะกรรมการจะอภปิรายประเดน็ต่างๆไดอ้ย่างรอบคอบ และไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการไดแ้สดงความคดิเหน็
อย่างอสิระ ในการลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัจะถอืมต ิ2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วม
ประชุม โดยกรรมการหนึ่งท่านมหีนึ่งเสยีง และกรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมประชุม และ/หรอืไม่ใชส้ทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากนี้ ผูบ้รหิารระดบัสูงจะได้รบัเชญิเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพื่อใหข้อ้มูลที่เป็น
ประโยชน์ รวมทัง้รบัทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหส้ามารถน าไปปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 
             เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่จดัท ารายงานการประชุมและจดัส่งให้          
ที่ประชุมกรรมการรบัรองความถูกต้องในครัง้ถดัไป ทัง้นี้กรรมการบรษิทัสามารถแสดงความคดิเหน็ ขอแก้ไข 
เพิม่เตมิรายงานการประชุมให้มคีวามละเอยีดถูกต้องมากที่สุด และเลขานุการบรษิทั เป็นผู้จดัเก็บรายงานการ
ประชุมทีไ่ดร้บัการรบัรองจากทีป่ระชุมและลงลายมอืชื่อโดยประธานกรรมการบรษิทั เพือ่รบัรองความถูกตอ้งแลว้ 
ทัง้เอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้
คณะกรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบและอา้งองิได ้

4. การประเมินผลงานคณะกรรมการทัง้คณะและรายบุคคล 

หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลงานคณะกรรมการทัง้คณะ และรายบุคคล 
การประเมนิผลงานของคณะกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการผู้จดัการ จดัให้

ประเมนิปีละครัง้ โดยใชแ้บบฟอรม์การประเมนิ ซึ่งประกอบดว้ยหวัขอ้ในการประเมนิตามภาระหน้าที ่และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรษิัท, กรรมการผู้จดัการ,คณะกรรมการก ากับดูแล
กจิการทีด่,ี คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบรหิารความเสี่ยง 
โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้แจกใบประเมินให้กับกรรมการบริษัทแต่ละท่านและรวบรวมน ามาสรุปผล             
ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัอนุมตั ิและน าเสนอต่อทีป่ระชุมกรรมการบรษิทัครัง้ถดัไป 
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 เกณฑใ์นการให้คะแนนแบ่งเป็น 4 ระดบั: 
 ระดบั 1  = ปรบัปรุง,        ระดบั 2  = พอใช,้       ระดบั 3 = ด,ี       ระดบั 4 = ดมีาก        
เกณฑใ์นการสรปุผลการประเมิน 

1. คะแนนมากกว่า 90%            แปลผลในระดบั ดมีาก 
2. คะแนนมากกว่า 80%-90%    แปลผลในระดบั  ด ีและยอมรบัได ้
3. คะแนนมากกว่า 70%-80%    แปลผลในระดบั  พอใช ้ตอ้งแกไ้ขภายใน 90 วนั 
4. คะแนนน้อยกว่า 70%           แปลผลในระดบั  ปรบัปรุง ตอ้งน ามาพจิารณาและแกไ้ขภายใน 30 วนั 
กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ในการประเมิน : หากผลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้  จะต้องแก้ไขภายใน 90 วนั 

และหากผลการประเมนิอยู่ในระดบัปรบัปรุง จะตอ้งน ามาพจิารณาและแกไ้ขภายใน 30 วนั 
ผู้ประเมินและผู้ถกูประเมินแสดงตามตาราง 

ผูป้ระเมนิ 
ผูถู้กประเมนิ 

กรรมการบรษิทั ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการชุดย่อย 
1.กรรมการบรษิทั   ไม่ประเมนิ  ไม่ประเมนิ 

2.ประธานกรรมการบรษิทั    ไม่ประเมนิ 

3.กรรมการชุดย่อย ไม่ประเมนิ ไม่ประเมนิ ไม่ประเมนิ  

     หมายถงึ การประเมนิ 
5. การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง   

 คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิใหม้กีารอบรมและใหค้วามรูแ้ก่กรรมการผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบก ากบัดูแล
กจิการของบรษิทัฯ ซึ่งประกอบดว้ย กรรมการทุกท่านตลอดจนผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานมกีาร
พฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยจดัท าแผนการพฒันาความรู้ในแต่ละปีแยกรายบุคคล มกีารจดัเตรยีมขอ้มูลและการ
บรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ  ผู้บริหารที่เข้ารบัต าแหน่ง          
ในบริษัทฯเป็นครัง้แรก กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ตลอดจนผู้บริหาร บริษัทฯจดัให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการ ผู้บรหิารใหม่ทุกครัง้ตามหวัขอ้ที่ก าหนดในแบบปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ผู้บรหิารใหม่ เพื่อเป็นการ
แนะน าแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และเพือ่สง่เสรมิใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีม่ปีระสทิธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใตก้รอบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 นอกจากนี้ บรษิทัฯได้สนับสนุนโครงการการพฒันากรรมการและผู้บรหิารระดบัต่างๆอย่างสม ่าเสมอ  
เช่น การฝึกอบรมและการสมัมนา ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เป็นต้น โดยกรรมการได้ผ่านการ
ฝึกอบรมหลกัสตูร การเป็นกรรมการบรษิทัจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เป็นตน้ 
การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

ในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงสุด คณะกรรมการจะใช้บรษิัทที่ปรกึษา(ถ้าม)ี 
หรอืใชฐ้านขอ้มลูกรรมการประกอบในการสรรหากรรมการใหม่  
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กรรมการอิสระ 
           ในส่วนของการสรรหากรรมการอสิระนัน้ ทุกครัง้ทีก่รรมการอสิระที่ด ารงต าแหน่งครบวาระ หรอืมเีหตุ
จ าเป็นทีจ่ะต้องแต่งตัง้กรรมการอสิระเพิม่ บรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบนัจะมกีาร
ปรกึษาหารอืร่วมกนั เพือ่ก าหนดตวับุคคลทีม่คีวามเหมาะสมทัง้ดา้นประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถทีจ่ะเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัฯรวมถงึมคีุณสมบตัขิ ัน้ต ่าตามหวัขอ้ข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ต่อไป 

บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตัง้กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททัง้หมด และ               
มกีรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทัง้นี้บรษิัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับ
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทุกท่านมคีุณสมบตัคิรบถว้นดงันี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่   
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกีย่วขอ้งของกรรมการตรวจสอบรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืน
ประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบั
เดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้  
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็น
กรรมการตรวจสอบ  

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะ 
ที่เป็นบดิามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นผู้บรหิารหรอืผู้มอี านาจควบคุม  
ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ        
นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
ผู้บรหิารของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื
นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้นี้ ความสมัพนัธ์ตามทีก่ล่าวขา้งต้นรวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรือ
บรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การให้
สนิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลท าใหบ้รษิทัฯ 
หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธิ
ของบรษิทัฯ  หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี้ การค านวณภาระ
หนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม    



 

14 
CHG : Good Corporate Governance 

แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอื
หุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจ ากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที่
ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมาย
หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี
เป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิร ผูบ้รหิาร หรอื
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที่ได้รบั
แต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผู้ถอืหุ้นราย
ใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของผูข้ออนุญาต
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน  หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ
จ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ  

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจ         
มคีวามขดัแยง้ 

11. ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทั   
จดทะเบยีน 

 ทัง้นี้กรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัคิวามเป็นอสิระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
โดยจะแจง้พรอ้มกบัการรายงานขอ้มูลประวตักิรรมการ ณ สิน้ปี ส าหรบัการจดัท าแบบ 56-1 One Report ของ
บรษิทัฯ  
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 การด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นมเีหตุผล
อนัสมควรคณะกรรมการจะเสนอชื่อกรรมการอิสระให้ด ารงต าแหน่งเกนิกว่า 9 ปีต่อเนื่องกนัก็ได้  และบรษิทั       
มีความจ าเป็นและมีเหตุผลอันสมควร กรรมการที่อยู่นานน่าจะมีความรู้ในธุรกิจเป็นอย่างดีมีความคุ้นเคย        
กบัวฒันธรรมองคก์รและกบัผูถ้อืหุ้นคณะกรรมการและผูบ้รหิารจงึมพีื้นฐานและรูว้ธิใีนการปฏบิตัหิน้าที่ร่วมกบั
ทุกฝ่ายและท าประโยชน์ใหบ้รษิทัได ้ทัง้ในดา้นผลประกอบการและการท าอะไรใหถู้กตอ้งตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี
กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท โดยทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมี
คุณสมบตัคิวามเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตามหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และ
กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมคีวามรูด้า้นบญัช ีและ/หรอืการเงนิ เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบและก ากบั
ดูแลการด าเนินงานของบรษิทัฯ รวมถงึก ากบัดูแลรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน การคดัเลอืกผูส้อบ
บญัช ีและการพจิารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี   
กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

บรษิทัฯ จะพจิารณาคุณสมบตัเิบื้องต้นและพจิารณาคดัเลอืกตามเกณฑ์คุณสมบตัติามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยท์ีเ่กี่ยวขอ้งตามเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด รวมทัง้พจิารณาจากปัจจยัในดา้นอื่นๆ มาประกอบกนั เช่น 
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ และความเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
เป็นตน้ มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมหีลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการเลอืกตัง้กรรมการดงัต่อไปนี้ 

1. กรรมการของบรษิทัฯ ต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  
ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2. คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิน่ที่อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการต้องมคีุณสมบตัติามที่กฎหมาย
ก าหนด 

3. คณะกรรมการบรษิทัต้องมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมจี านวนไม่ต ่า
กว่า 3 คน ซึง่กรรมการอสิระตอ้งถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช าระ
แลว้ของบรษิทัฯ  และบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งโดยรวมหุน้ทีถ่อืโดยบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม  ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ ใหจ้บัฉลากกนั
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งแลว้นัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได้ 
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5. ก่อนการประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะ
เขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการจะรวบรวมรายชื่อ
ดงักล่าว เพื่อพจิารณาคุณสมบตัติามกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง และคดัเลอืกรายชื่อทีเ่หมาะสม เพื่อน าเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

6. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ โดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
• ผูถ้อืหุน้คนหน่ึง มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
• ในการเลอืกกรรมการ อาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรอื

คราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้    
ผู้ถือหุ้นต้องออกเสยีงด้วยคะแนนที่มอียู่ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดหรอืคณะใดมากน้อย
เพยีงใดไม่ได ้

• การออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนัให้ผู้เป็น
ประธานในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

7. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
คดัเลอืกและน าเสนอบุคคล ซึ่งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน
จ ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป โดยมตดิงักล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน โดย
บุคคลซึ่งได้รบัแต่งตัง้เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่    
ของกรรมการทีต่นแทน  

8. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่
น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ หรอื ประธานกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร
จะเป็นผูพ้จิารณาเบือ้งต้น ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ 
ทกัษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัและเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างดี 
และสามารถบรหิารงานได้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไว้ให้ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน พจิารณาก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ
ต่อไป  

ในปี 2559 บรษิทัฯไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพือ่ช่วยพจิารณาทบทวนและ
ก ากบัติดตามเกี่ยวกบัแผนหรอืแนวทางในการด าเนินการค้นหาผู้สบืทอดต าแหน่งผู้บรหิารสูงสุดขององค์กร
รวมถึงการก าหนดกรอบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวและ
หลกัเกณฑก์ารประเมนิใหค้รบถว้น 
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การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บรษิทัฯ มนีโยบายและวธิกีารดูแลกรรมการและผู้บรหิารในการน าขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ซึ่งยงัไม่

เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พือ่แสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงันี้  
การรายงานการถือครองหลกัทรพัย ์

- ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการรวมทัง้ผูบ้รหิารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกบัหน้าทีท่ีต่้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์
ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ 
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

- ก าหนดใหก้รรมการและผู้บรหิารมหีน้าทีต่้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต์่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัท าการถดัไปจากวนัที่เกดิรายการเปลี่ยนแปลงและจดัส่งส าเนารายงานนี้
ให้แก่เลขานุการบรษิทัฯ ในวนัเดยีวกบัวนัที่ส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยเ์พือ่จดัท าบนัทกึการเปลีย่นแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้รหิารเป็นรายบุคคล 
เพือ่น าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชุมครัง้ถดัไป  

- บรษิทัฯ จะก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้งทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในที่เป็น
สาระส าคญั ซึ่งมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดอืนก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 
ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อ
บุคคลอื่น 

บรษิทัฯ ก าหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริม่
ตัง้แต่การตกัเตือนเป็นหนังสอื ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง หรอืให้ออกจากงาน ทัง้นี้ การ
ลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 

 
 


