นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Policy)

บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
Sikarin Public Company Limited

วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) ยึดมั่นวาการดําเนินธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืนนั้น ตองอยูบนพื้นฐานการ
ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเหมาะสม ซึ่งสะทอนอยูในวิสัยทัศน พันธกิจและวัฒนธรรมองคกร
ดังนี้

วิสัยทัศน

The Premium Community Hospital in Region

พันธกิจ

ใหบริการทางการแพทยที่ไดมาตรฐาน พัฒนาระบบบริหาร จัดการสูระดับสากล สราง
สัมพันธภาพที่ดีเลิศกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมและยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

วัฒนธรรมองคกร

ทัศนคติที่ดี มีความเปนหนึ่ง รูซึ้งจริงใจ แจมใสทุกวัน ประหยัด สรางสรรค มุงมั่นลูกคา
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการดําเนินงานของบริษัทฯ อยาง
โปรงใสและเปนธรรม และมุงหวังใหบุคลากรทุกระดับ ตั้งแตกรรมการ ที มบริ หาร พนั กงาน ได ยึดถือปฏิ บัติ โดยนํา
หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาปรับใชกับสภาพการประกอบการของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ทุมเท เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจและ
การปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่สอดคลองกับวัตถุประสงค นโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธและทิศทางใน
การดําเนินธุรกิจ ภายใตกฎหมายและกรอบจริยธรรม นอกจากนี้ ในสวนของการบริหารงาน คณะกรรมการมี
ความเปนอิสระและมีการจัดแบงบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญออกจากกันอยางชัดเจน
2. บริษัทฯ สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานดวยความทุมเท มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายโดยยึดผลประโยชนของบริษัทฯ เปนที่ตั้ง และปฏิบัติหนาที่ภายใตกฎหมายและกรอบจริยธรรม
3. บุคลากรทุกระดับตองมีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง โดยสามารถชี้แจงและอธิบาย
การตัดสินใจนั้นได (Accountability)
4. บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ต อ งมี ค วามเข า ใจและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยขี ด ความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
5. บุคลากรทุกระดับตองปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและมีความเปนธรรม (Equitable Treatment)
6. บุคลากรทุกระดับตองมีความโปรงใสในการดําเนินงาน สามารถอธิบายและตรวจสอบได รวมถึงมีการเปดเผย
ขอมูลอยางโปรงใสแกผูที่เกี่ยวของ (Transparency)
7. การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทฯ อยางยั่งยืน โดยบุคลากรจะตองสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเพิ่มมูลคาใดๆ นั้น จะตองเปนการเพิ่มความสามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน
(Vision to Create Long – Term Value)
8. บุคลากรทุกระดับตองมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ มาใชในการดําเนินงาน รวมถึงการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความสุจริต ซื่อสัตย และมีจิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม (Ethics)
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9. บุคลากรทุกระดับตองมีจิตสํานึกในการปฏิบัติที่ดีตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติ
ตอผูมีสวนไดเสีย เพื่อลดหรือขจัดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชน ใหชุมชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและคุณภาพชีวิต (Society, Communities and Environmental Awareness)
10. คณะกรรมการบริษัท เปนผูนํา จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ มาเปนตัวอยางและกําหนดใหบุคลากรทุกระดับ
นํามาใชในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการควบคุมดูแลเรื่องการจัดการแกไข
ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
11. บริษัทฯ มีการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและไมใชเรื่องทางการเงินอยางเพียงพอ
เชื่ อ ถื อ ได แ ละทั น เวลา เพื่ อ ให ผู มี ส ว นได เ สี ย กลุ ม ต า งๆ ของบริ ษั ท ฯ ได รั บ สารสนเทศอย า งเท า เที ย มกั น
โดยบริษั ท ฯ มอบหมายใหฝา ยนักลงทุ น สั มพัน ธรั บ ผิด ชอบในเรื่อ งการสื่อ สารและให ข อ มูล แกผู ถือ หุ น และ
ประชาชนทั่วไป
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แนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการจัดการ
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดมีการปรับปรุงเพิ่ม มาปรับใชกับสภาพการประกอบการของบริษัทฯ ดังนี้

1. สิทธิของผูถือหุน
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญแกสิทธิของผูถือหุนและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนรายใหญ
และผูถือหุนรายยอย โดยไดรับสิทธิพื้นฐานตางๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพยและในฐานะเจาของบริษัท ดวยวิธีการ
และมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพยที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ สิทธิในการที่จะไดรับสวน
แบงผลกําไรจากบริษัท สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทอยางครบถวน เพียงพอ
ทันเวลา ผานชองทางที่เขาถึงไดงาย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน
การเลือกตั้งกรรมการ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับบริษัท เปนตน
บริษัทฯ ใหความสําคัญอยางมากกับการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งการประชุมดังกลาวจะถูกจัดขึ้นปละ 1 ครั้ง
ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการ
สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ทั้งกอนวันการประชุมสามัญผูถือหุน วันการประชุมสามัญผูถือ
หุน และหลังวันการประชุมสามัญผูถือหุน ตัวอยางเชน
-

บริษัทฯ ไดใหผูถือหุนมีโอกาสในการเสนอเรื่องที่เห็นวาสําคัญและควรบรรจุเปนวาระในการประชุม
สามัญผูถือหุนกอนวันการประชุมสามัญผูถือหุน รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท โดยเผยแพรขาวสารผานทาง
เว็บไซตของบริษัทฯ เปนเวลาลวงหนาอยางนอย 1 เดือน กอนถึงวันประชุม

-

ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทน และออกเสียงแทนตนได โดยใชหนังสือ
มอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ ไดจัดทํา
หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนไดตามแบบที่
กระทรวงพาณิชยกําหนด และผูถือหุนยังสามารถดาวนโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซต
บริษัทฯ ไดอีกดวย
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-

บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกแกผูเขารวมประชุม โดยจัดที่จอดรถยนตไวใหเปนการเฉพาะ และจัดรถ
บริการรับสงสําหรับทานผูเขารวมประชุม รับสง 2 จุดสําคัญที่การคมนาคมสะดวก รวมทั้งใหบริการ
อาหารเชารับรองผูเขารวมประชุมดวย

-

ในการประชุมสามัญผูถือหุน การประชุมเปนไปตามลําดับวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดวาระ
การประชุมไวเปนเรื่องๆ อยางชัดเจน โดยไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงลวงหนา เพื่อใหผูถือ
หุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจและไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ
ในที่ประชุมอยางกะทันหัน

-

ภายหลังวันประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทฯ ไดเปดเผยมติที่ประชุมพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัด
จากวันประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนและนําสงตอ
ตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพรรายงานการประชุมไวบนเว็บไซตของ
บริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนไดทราบผลการประชุมที่ถูกตองครบถวน ทันเวลาและสามารถตรวจสอบได

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ สรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนราย
ยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ โดยไมคํานึงถือเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม ความพิการ โดยใน
การประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทฯ ไดมีการจัดเตรียมที่นั่งสําหรับผูพิการไวในจุดที่สะดวกที่สุด และบริษัทฯ ไดดําเนินการ
ตางๆ
บริษัทฯ มีการดูแลการใชขอมูลภายในของกรรมการและผูบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหมีการ
ดําเนินการตางๆ เพื่อเปดเผยและปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบหรือการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนของบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งหมายถึงกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดลวงรูขอมูล
รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว

เชน หามพนักงานทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

หลักทรัพย ที่นาจะเปนการเอาเปรียบตอบุคคลภายนอกโดยอาศัยขอมูลภายในอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพยที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพยฯ เปนตน
บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการทํารายการระหวางกัน
ของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงวาผูบริหารและผูมีสวนไดเสียจะไมสามารถเขามีสวนในการอนุมัติรายการ
ดังกลาว ซึ่งรายการระหวางกันดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือ ผู สอบบั ญ ชี หรือ ผูเชี่ ย วชาญอิส ระ แลว แตกรณี พิจ ารณาตรวจสอบและใหความเห็ น เกี่ ย วกับ ความ
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เหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการ ทั้งนี้ รายการระหวางกันไดกระทําอยางยุติธรรมตามราคา
ตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคา และจะทําการเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมผูสอบบัญชีแหงประเทศไทย
กรรมการและผูบริหารตามนิยามกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีหนาที่จัดทําและรายงานการซื้อ-ขายโอน-รับโอน หลักทรัพยของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทําการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได
มอบหมายใหเลขานุการบริษัททําหนาที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร
ดังกลาว เพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกครั้งที่มีการประชุม

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนสิทธิที่กําหนดโดยกฎหมาย หรือโดย
ขอตกลงและพัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสงเสริมให
บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหมีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได
วาผูมีสวนไดเสียจะไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความเสมอภาคอยางเครงครัด ทั้งผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูแขง คู
คา เจาหนี้ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดังนี้
•

ผูถือหุน
บริษัทฯ มีนโยบายใหผูถือหุนไดใชสิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุงมั่นสรางความพึงพอใจสูงสุด
ใหแกผูถือหุนโดย ตระหนักในความสําคัญตอการรักษาระดับฐานการเงินใหมีความ แข็งแกรง มีผลการ
ดําเนินงานที่ดีมีการเจริญเติบโตของบริษัท ฯ อยางยั่งยืน เพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุน ทุกราย
รวมทั้งมุงมั่นที่จะทําใหผลประกอบการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการใหขอมูล
แกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและทันเวลา

และใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ

เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจาของบริษัทอยางอิสระในที่ประชุมสามัญผูถือหุน
•

พนักงาน
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเพิ่มศักยภาพขององคกรในการดึงดูดผูที่มีความรู ความสามารถ
เขาทํางานกับบริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการรักษาบุคลากรที่มีคุณคาใหอยูปฏิบัติงานกับบริษัทฯ
ในระยะยาว ซึ่งในการบริหารบุคลากรจะใหความสําคัญ 4 ดาน ดังนี้
การพัฒนาและการสรางโอกาสเติบโตแกพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายมุงมั่นพัฒนาองคกร เสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางาน สงเสริม
การทํางานเปนทีม โดยใหผลตอบแทนที่เปนธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
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ความสามารถของพนักงาน ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอมการทํางาน บริษัทฯ ปฏิบัติตอ
พนักงานอยางเทาเทียมกัน มีคูมือปฏิบัติและกฎระเบียบ มีระบบงานที่ชัดเจนและดําเนินงานตามระบบ
โดยเปดเผยดวยความเหมาะสมและเปนธรรม ใหความสําคัญในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
ใหเกิดศักยภาพในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ มีการอบรมวิชาการทั้งภายในและภายนอกในแขนงตางๆ
อยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะชวยสงเสริมความรูและความสามารถ ทักษะปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ตลอดจน
ทักษะทางเทคนิคของพนักงาน เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
บริษัทฯ ไดมุงเนนใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับรวมกันกําหนดแผนงานใหสอดคลองกับทิศทางและ
เปาหมายขององคกร ซึ่งคณะกรรมการและระดับผูบริหารมีการประชุมหารือและกําหนดวิสัยทัศนองคกร
และถายทอดไปยังพนักงาน ซึ่งพนักงานทุกระดับไดกําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัด (Key Performance
Indicators: KPI) ถายทอดลงมาตั้งแตระดับองคกร หนวยงาน และพนักงาน เพื่อเปนกรอบการปฏิบัต
งานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีความทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยี
และเปนไปตามมาตรฐานสากล
การบริหารคาจางและประโยชนตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ จัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบดวยตัวแทนฝาย
บริหารและตัวแทนฝายพนักงาน รวมกันตรวจตรา ควบคุมดูแลและเสนอแนะการจัดสวัสดิการที่เพียงพอ
และเหมาะสมแกพนักงาน มุงมั่นใหมีสวัสดิการของบริษัทฯ อยางเปนธรรมและมั่นคงตอการดํารงชีพของ
พนักงานและครอบครัว

เสริมสรางใหพนักงาน อยูภายใตสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี มีความ

ปลอดภัย จัดกิจกรรมเพื่อใหความรู และสงเสริมความปลอดภัยใหแกพนักงานและผูรับเหมาทั้งใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเกิดสถานการณจริงเปนประจําทุกป เชน การซอม
อพยพกรณีเกิดอัคคีภัย เปนตน
การสื่อสาร
บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการสื่อความขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ อยาง
ทั่วถึง และเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางในการเสนอขอคิดเห็นตอผูบริหารโดยตรง มีโครงการผูบริหาร
พบปะพนักงาน เพื่อพูดคุย สอบถามปญหาตางๆตลอดจนใหคําปรึกษา รับฟงขอคิดเห็นขอเสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดับอยางเทาเทียม และใหกําลังใจในการปฏิบัติงานแกพนักงานทุกคนเพื่อใหพนักงาน
เขาใจทิศทาง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ รวมทั้งเนนการสื่อสารเชิงรุกเปนสําคัญ ดวยตระหนักวา
พนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและเปนหนึ่งปจจัยสําคัญ ที่นํามาซึ่งการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
ของบริษัทฯ
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การสรางความสัมพันธภายในองคกร
ดวยลักษณะงานของโรงพยาบาล จะมีความหลากหลายมากดานบุคลากร ทั้งระดับการศึกษา
รายไดและชวงอายุ โดยนโยบายของบริษัทฯ จะมุงเนนใหพนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกวิชาชีพ เคารพ
และใหเกียรติซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน โดยไมใหนําความแตกตางสวนบุคคลมาเปนเงื่อนไข เพื่อให
บรรลุนโยบายดังกลาว บริษัทฯจึงไดจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธในองคกรระหวางผูบริหารและ
พนักงานในหนวยงานเดียวกัน โดยจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อใหเกิดความคุนเคยเปนกันเองในการ
ทํางานและมีความเปนหนึ่งเดียวมากที่สุด
•

ลูกคา
บริษัทฯ มีนโยบายมุงมั่นสรางความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการเขาใชบริการของลูกคา โดย
ไมเปดเผยขอมูลหรือความลับของลูกคา เวนแตกฎหมายกําหนดใหตองเปดเผย และเนนการบริการที่ดีมี
คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
บริษัทฯ ใหบริการแกลูกคาหรือผูปวยอยางมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่สูงสุด โดยคํานึงถึง
ความปลอดภั ยและความพึง พอใจของลูกคา บริษัท ฯ มีค ณะกรรมการในการพิทักษ สิท ธิ ลูกคา เพื่ อ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสวนที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพของการบริการอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความ
ตองการและความคิดเห็นพรอมทั้งรับขอรองเรียนของลูกคา ทั้งการติดตอโดยตรงและการติดตอผานสื่อ
สารสนเทศ เพื่อใหลูกคาเกิดความพอใจสูงสุด

•

คูแขง
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตอคูแขงใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติการแขงขันทางการคาและยึดถือกติกาของการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม โดยไมแสวงหา
ขอมูลที่เปนความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม ไมกระทําการใดๆ ที่เปน
การละเมิดทรัพยสินทางปญ ญาของผูอื่นหรือคูแขงทางการคา ไมทําลายชื่อเสียงของคูแ ขงดว ยการ
กลาวหาบริษัทคูแขงดวยความไมสุจริตและปราศจากขอมูลความเปนจริง

•

คูคา
บริษัทฯ มีนโยบายที่คํานึงถึงความเสมอภาคเทาเทียม ความเปนธรรมและความซื่อสัตยในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยการปฏิบัติตามขอตกลงที่ใหหรือทําไวกับคูคาหรือบริษัทคูสัญญาทุกประการ ซึ่งบริษัทฯ
มีขั้นตอนการประมูลงาน การตอรองราคา การคัดเลือกผูรับเหมาและการเขาทําสัญญาตางๆ ที่โปรงใส
และตรงไปตรงมาโดยทุกลําดับขั้นตอนจะมีคณะกรรมการเขารวมพิจารณาทุกครั้ง
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บริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ สินน้ําใจ หรือผลประโยชนอื่นๆ จากคูคารายหนึ่งรายใด
เพื่อหลีกเลี่ยงขอครหาตางๆ และปองกันไมใหเกิดความโนมเอียงที่จะชวยเหลือตอบแทนฝายหนึ่งฝายใด
เปนพิเศษ
•

เจาหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายยึดถือปฏิบัติที่ดีและเปนธรรม ตามขอตกลงและเงื่อนไขที่มีอยูกับเจาหนี้โดย
เครงครัด รวมถึงการชําระคืนตามกําหนดเวลา ทําหนาที่อันพึงมี ตอเจาหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขขอกําหนด
ของสัญญา ตลอดจนไมปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริง อันจะทําใหเจาหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุ
อันจะทําใหไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะทําการแจงเจาหนาที่ลวงหนาเพื่อหา
แนวทางแกไขปญหาดังกลาวรวมกัน

•

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ มีนโยบายใหความสําคัญกับการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชนและรับผิดชอบตอชุมชน
สังคมและสิ่งแวดลอ ม ทั้งในดานความปลอดภัย คุณภาพชีวิต มีการส งเสริมการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรวม โดยบริษัทฯ มีการใหงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง การบําเพ็ญสาธารณะประโยชน บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกรอบใน
ระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมและดําเนินการตามมาตรฐานตางๆ
เชน ISO 14001 เปนตน รวมทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงานดวยการเขาโครงการอนุรักษพลังงาน

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการเปดเผยสารสนเทศที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจของผูถือหุน
นักลงทุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน จึงมีความจําเปนที่ตองมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปดเผย
สารสนเทศ โดยมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส ถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และทันตอเวลา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผานชองทางตางๆ ที่สามารถเขาถึงไดงาย โดยบริษัทฯ ยึดปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ที่
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

หนวยงานอื่นของรัฐอยางเครงครัด และติดตามการแกไขเปลี่ยนแปลงอยูสม่ําเสมอ เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุนและผูมีสวนได
เสียเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจที่โปรงใสถูกตอง เชน
-

เป ดเผยข อ มูลที่ สํา คัญ ตา งๆ ตอ สาธารณะทั้ง ขอ มูลทางการเงิน และขอ มูลที่ไ มใ ชท างการเงิน อย า งถูกต อ ง
ครบถว น ทันตอเวลา เชน งบการเงิน คําอธิบายและวิเคราะห งบการเงิน

รายงานความรับ ผิดชอบของ

คณะกรรมการตอรายงานทางการเงินและแสดงไวคูกับรายงานผูสอบบัญชี รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหวางกัน โครงสรางผูถือหุน โครงสรางคณะกรรมการ บทบาทหนาที่ รายงานการกํากับดูแลกิจการ
เปนตน
-

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ปจจัยความเสี่ยง การจัดการ ไวอยางเพียงพอในรายงาน
ประจําปและรายงาน 56 - 1

-

กําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่ง
เปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีหลักเกณฑและวิธีการรายงาน ดังนี้
•

รายงานเมื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารครั้งแรก

•

รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย

•

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง และไดกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการใหมโดยตอเนื่อง
กรรมการทานนั้นไมตองยื่นแบบรายงานใหมหากไมมีการเปลี่ยนขอมูลการมีสวนไดเสีย

•

ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบรายงานการมีสวนไดเสียแกเลขานุการบริษัท และเลขานุการ
บริษัทจะตองสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียนี้ใหประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน

-

กําหนดนโยบายใหกรรมการตองเปดเผย รายงานการซื้อ – ขายหุน หรือการถือครองหลักทรัพยของบริษัทของ
บริษัทใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

-

เปดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีชองทางหลากหลายในการสื่อสารขอมูลกับผูถือหุน นักลงทุนและผูมีสวนไดเสีย ทั้งตามที่กฎหมาย

กําหนด เชนแบบ 56-1 รายงานประจําป ระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย และชองทางอื่นๆ เชน
เว็บไซตของบริษัทฯ ในหัวขอนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งมีการปรับปรุงขอมูลใหทันการอยูเสมอ การพบปะกับนักวิเคราะหรายไตร
มาส เปนตน
บริษัทฯ มอบหมายใหผูจัดการฝายการเงินทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน การใหขอมูลขาวสารของ
บริษัทฯ ตอผูถือหุน ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอรับขอมูลบริษัทไดที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ สํานักเลขานุการ หมายเลข
โทรศัพท 1728 หรือ 0-2366-9900 ตอ 2702, 2708 และหมายเลขโทรสาร 0-2366-9907 หรือติดตอผานทางเว็บไซต
บริษัทฯ (www.sikarin.com) โดยขอคําถาม ขอติชม ขอรองเรียนและขอเสนอแนะตางๆ ที่ทางผูถือหุน นักลงทุน และผูมี
สวนไดเสียไดสื่อสารเขามายังบริษัทฯ จะถูกสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการและแจงผลการดําเนินงานใหผู
ติดตอทราบ
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1

โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยหลัก

สําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทมีการแสดงความรับผิดชอบตอหนาที่และผลการ
ปฏิบัติหนาที่และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส รอบคอบระมัดระวังและเขาใจถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่อยูบนพื้นฐานของ
กฎหมาย ขอกําหนด กฎเกณฑ ขอบังคับบริษัท มติที่ประชุมผูถือหุนและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไม
กระทําการใดที่เปนการขัดหรือแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ
กรรมการทุกทานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย การดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ
ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย
และแผนการที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน
โดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศนและภารกิจของบริษัทอยาง
นอยทุก ๆ 5 ป และจะมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําเดือนเพื่อกํากับใหเปนไปตามนโยบายและแกไขตออุปสรรคสําคัญที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนรายยอย
เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ
วัตถุประสงค

มีการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่สอดคลองกับ

นโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ และทิศทางในการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบและความซื่อสัตยสุจริต เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกบริษัทฯ และผูถือหุนทุกรายภายใตกรอบจริยธรรมธุรกิจ โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกรายและภายใต
กฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหครอบคลุม
ทั้งองคกรและกํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสรางมูลคาเพิ่มให
บริษัทฯ อยางเหมาะสม
กรรมการบริษัททุกทาน เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถและประสบการณที่หลากหลายใน
หลายๆ ดาน โดยไดเปดเผยชื่อ ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ การถือครองหลักทรัพยในบริษัทฯ ผาน
ชองทางตางๆ ไดแก รายงานประจําป แบบ 56-1 และเว็บไซตบริษัทฯ
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติ
ของที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดย
อาจมอบหมายให บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ หลายคนปฏิ บั ติ ก ารอย า งใดอย า งหนึ่ ง แทน
คณะกรรมการได แตจะมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนตนในฐานะกรรมการมิได
2. กําหนดเปาหมาย แนวทาง และนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมดูแลการ
บริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายเวนแต
เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การขายหรือโอนกิจการของบริษัท
ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ การเพิ่มทุนการลดทุน
การออกหุนกู การแกไขขอบังคับหรือหนังสือบริคณหสนธิ รวมทั้งการอื่นใดที่กําหนดไวภายใต
บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ/หรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน
3. จั ด ให มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล แก ผู ถื อ หุ น ผู ล งทุ น และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทุ ก กลุ ม อย า งถู ก ต อ ง
ครบถวน โปรงใส และทันเวลา
4. อนุมัติแผนงานการประกอบธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจ รวมทั้งอนุมัติงบประมาณประจําปของ
บริษัทที่นําเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาเงินและบริหารเงิน เชน การเปดบัญชีธนาคาร การกูยืม
เงิน เปนตน
6. พิจารณาอนุมัติการจัดทํานิติกรรมสัญญาที่ผูกพันบริษัทฯ
7. กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
8. คณะกรรมการมีหนาที่ตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบป
บัญชีของบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูตรวจสอบพิจารณารับรองรายงานทางการ
เงินเพื่อจัดทําและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป
9. จัดใหมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
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การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไมเปนบุคคลเดียวกัน
บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจของแตละตําแหนงไวอยางชัดเจนในอํานาจดําเนินการของบริษัทฯ จึงทํา
ใหผูบริหารดังกลาวไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปน
คณะกรรมการที่ไมมีอํานาจลงนามอนุมัติผูกพันกับบริษัทฯ ไมมีสวนไดเสียในดานการเงินและการบริหารของ
บริษัท

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท มี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลและจั ด การการประชุ ม ของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ การประชุมสามัญผูถือหุน รวมทั้งจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน และรายงานประจําป นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท
มีหนาที่กํากับดูแลใหบริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติใหสอดคลองและเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ
บริษัทและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และยังสนับสนุนการจัดใหกรรมการ ผูบริหาร ไดรับความรูและเขา
อบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการรายงาน
ใหกรรมการ ผูบริหาร รับทราบการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดกฎเกณฑตางๆ และทําหนาที่เก็บรักษา
เอกสารสําคัญตามกฎหมาย

คณะกรรมการชุดตางๆ
คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอํานาจจัดการและบริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท
ฯ มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. จัดทําขอเสนอแนะและกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอ
คณะกรรมการบริษัท
3. จัดทําแผนทางธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน งบประมาณประจําป เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท
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4. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อธุรกิจปกติของบริษัทฯ เชน อนุมัติรายจายลงทุน การอนุมัติ
คาใชจายบริหารตางๆ เปนตน ตามขอบเขตวงเงินที่กําหนดไวในอํานาจดําเนินการของบริษัทฯ
5. ดําเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจใหเปนไปตามแผนงานหรือนโยบายที่ไ ด
นําเสนอและผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตละคราว

คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีกระบวนการจัดทําและมีการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท
ใหถูกตอง ครบถวน มีความเชื่อถือได และทันเวลา โดยมีการประสานงานกับผูสอบบัญชีและ
ผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ .ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความน า เชื่ อ ถื อ
ประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จั ด ทํ า รายงานการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป ด เผยไว ใ นรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ มอบหมายด ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
1. กํา หนดนโยบายในการจ า ยคา ตอบแทนของคณะกรรมการหรื อ ผู บ ริ ห ารระดับ สูง ใหมี ความ
เหมาะสมตามตําแหนงของกรรมการแตละตําแหนง เปนรายบุคคลและสอดคลองกับกลยุทธทาง
ธุรกิจของบริษัท โดยมีหลักเกณฑและวิธีการที่ชัดเจนและเปนธรรม เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา แลวจึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและทบทวนโครงสรางและระบบการจายคาตอบแทนและอัตราคาตอบแทน ใหเหมาะสม
กับผลการดําเนินงานของบริษัทและสอดคลองกับสภาวะตลาด ณ ปจจุบัน
3. เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงิน หรือคาตอบแทนรูปแบบอื่นๆ ใหแก
คณะกรรมการ
4. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป โดย
พิจารณาจากหนาที่ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการสรรหา
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ ดํารง
ตําแหนงกรรมการ ที่ปรึกษา และผูบริหารระดับสูง โดยตองมีหลักเกณฑและวิธีการที่ชัดเจน เปน
ธรรม และสมเหตุสมผล
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามกฎหมายกําหนด ทรงคุณวุฒิ มี
คุณธรรม จริยธรรมและสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
3. สรุปผลคัดเลือก และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา แลวจึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
4. ควบคุมใหมีแผนสืบแทนตําแหนงของกรรมการ
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5.2

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ โดยกําหนดจํานวนปที่ดํารงตําแหนงในแต

ละวาระ คราวละ 3 ป ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันไดนาน
ที่สุดของกรรมการตรวจสอบใหไมเกิน 2 วาระติดตอกัน เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเปนอื่น

5.3

การสรรหากรรมการและผูบริหาร

การสรรหากรรมการ
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีที่เสนอโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัทจะตองดําเนินการอยางมีหลักเกณฑ
และโปรงใส โดยไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ
บริษัท ซึ่งตามขอบังคับบริษัทกําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1
ใน 3 โดยใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการที่ออกจากตําแหนง
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งกลับมาดํารงตําแหนงใหมได ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการบริษัทเปนหนาที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ
สอดคลองตามกฎหมายกําหนดและขอกําหนดที่เกี่ยวของ เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถและ
ประสบการณที่หลากหลาย รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติ
เหมาะสมเขามาใหคณะกรรมการพิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนคัดเลือกดวย
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งจะไดรับทราบบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับของ
คณะกรรมการตางๆ แผนกลยุทธและนโยบายที่สําคัญของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสรางการ
จัดการ ผลการดําเนินงานที่ผานมาของบริษัท เพื่อสรางความเขาใจแกกรรมการเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ
กรรมการและการประกอบธุรกิจของบริษัท
การสรรหาผูบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญเปนผูพิจารณาสรรหาและแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงและ
หนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรูความสามารถและประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ โดยการคัดเลือกเปนไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝายทรัพยากรบุคคล
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5.4

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทฯ

ใหความสําคัญถึงคุณคาของประสบการณที่กรรมการและผูบริหารจะไดรับจากการเปน

กรรมการในบริษัทอื่น จึงมีนโยบายใหกรรมการบริษัท สามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกันไมเกิน 5 บริษัท เพื่อใหสามารถจัดสรรเวลาใหแตละบริษัทอยาง
เพียงพอ กรณีที่มีกรรมการบริษัทดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท ใหพิจารณา
การดํารงตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทเปนสําคัญ สวนผูบริหารนั้นสามารถดํารง
ตําแหนงกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไมเกิน 3 บริษัท และการรับตําแหนงดังกลาวตอง
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
ของกรรมการแตละรายไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ตลอดจนเว็บไซตของบริษัทฯ

5.5

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในสําหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงไดมี

การกําหนดขอบเขตหนาที่และอํานาจดําเนินการอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีการควบคุมดูแลการใช
ทรัพยสินใหเกิดประโยชนมากที่สุด และมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ
บัญชีและขอมูลสารสนเทศและการจัดเก็บดูแลทรัพยสินออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบ
ระหวางกันอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดใหมีระบบรายงานทางการเงิน
เสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ
บริษัทฯ มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดําเนินงานได โดยฝาย
บริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวเปนประจําทุกเดือน โดย
จะมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดําเนินงาน วิเคราะหถึงปจจัยที่
เปนสาเหตุและมีการกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้ง
มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อยางตอเนื่อง
และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และขอมูลทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําป งบการเงิน ดังกลาว จัดทํา ขึ้นตามมาตรฐานการบัญ ชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณ
การที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยาง
มีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน
และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคั ญ
นอกจากนี้ คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เปน
ผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
สําหรับการควบคุมภายใน นอกจากจัดตั้งใหพนักงานของบริษัทฯ รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน
โดยตรงแลวนั้น บริษัทฯ ยังไดจัดใหสํานักงานตรวจสอบบัญชีจากภายนอกทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน
(Internal Auditor) ทําการตรวจสอบการปฏิบัติงานเปนระยะๆ เพื่อใหมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ เพียงพอที่จะปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ และไดรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในดังกลาวตอผูบริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแกไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานดานตางๆ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.6

การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายและเสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับ

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงระดับองคกร รวมทั้งติดตามสถานะความ
เสี่ยง ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งปจจัยความเสี่ยงไดเปดเผยตอผูถือหุน โดยแสดงอยูใน
รายงานประจําป

5.7

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษั ท ฯ จัด ให มีการประชุ ม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริ ห ารเดื อ นละ 1 ครั้ง ในวั น

พฤหัสบดีสัปดาหที่ 2 ของทุกเดือน โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจุดประสงคเพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบและรวมตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในการประชุมแตละครั้ง จะมีการกําหนดวาระ
การประชุมลวงหนาไวอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญเปนผูรวมกําหนดวาระ
การประชุมและพิจารณาเรื่องเขาสูวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทเปนผูจัดทํา
หนังสือเชิญประชุมพรอมวาระการประชุมและเอกสารตางๆ สงใหคณะกรรมการกอนการประชุมลวงหนาอยาง
นอย 7 วัน
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การประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ และในการลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทจะถือมติของเสียงขางมาก โดยกรรมการหนึ่งทานมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีสวนไดเสีย
จะไมเขารวมประชุม หรือไมใหใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่
ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด และการลงมติในที่ประชุมตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา
2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และเมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทจะเปนผูมีหนาที่จัดทํารายงาน
การประชุมและจัดสงใหที่ประชุมกรรมการรับรองความถูกตองในครั้งถัดไป
คณะกรรมการที่ ไ มเป น ผู บ ริ ห ารมีการประชุมร ว มกัน อยา งนอ ยปละ 1 ครั้ง เพื่อ อภิป รายและสรุ ป
ประเด็น ตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่เปนประโยชน ตอ คณะกรรมการและฝา ยจัดการไดรับทราบเพื่อนําไป
ดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป

5.8

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษั ท ฯ มี การพิจ ารณาคา ตอบแทนที่เหมาะสมแกคณะกรรมการและผู บริห าร ผานการพิจ ารณา

กลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน โดยกําหนดนโยบายหลักเกณฑ และวิธีกําหนดคาตอบแทน
ของกรรมการและผูบริหารใหมีความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งจํานวนเงินที่
จายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกลเคียงกัน และอยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสวนของคาตอบแทนผูบริหารจะอยูในรูปแบบของ
เงินเดือนและโบนัสและขึ้นอยูกับหนาที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน ประกอบ
กับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

5.9

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจะกําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของ

คณะกรรมการ โดยแบงการประเมินออกเปน 3 ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการแบบไขว เสนอตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไดใหความเห็นชอบแนวทางการ
ประเมินผลดังกลาวเปนประจําทุกป โดยประเมินโดยใชหัวขอดังนี้ 1.การทําหนาที่ของคณะกรรมการ 2.การ
ประชุมคณะกรรมการ 3.โครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการ 4.บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ 5.ความสัมพันธกับฝายกิจการ 6.การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบริหาร
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5.10 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ ไดสนับสนุนการพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับตางๆ อยางสม่ําเสมอ โดยสงเสริมให
กรรมการบริษัทเขารับการอบรมหรือเขารวมกิจกรรม เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
บทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เชน การอบรมและสัมมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดทําคูมือกรรมการบริษัท โดยไดรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับที่
เกี่ยวของกับกรรมการบริษัท เพื่อใหกรรมการทราบถึงบทบาทหนาที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในการดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัททั้งหมด โดยสําหรับกรรมการเขาใหม บริษัทฯ ไดมีการชี้แจงขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ใหแกกรรมการ ซึ่งรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ แนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และคูมือกรรมการบริษัท

5.11 การสืบทอดงาน
บริษัทฯ มีแผนการเตรียมการสืบทอดตําแหนงงานที่สําคัญอยางเปนระบบ เพื่อทดแทนผูเกษียณอายุ
หรือบรรจุลงในตําแหนงงานใหมที่เกิดขึ้นจากการขยายกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของบริษัทฯ หรือ
การสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงสุดเพื่อความตอเนื่องในการบริหาร และเพื่อใหสามารถคัดเลือกบุคลากร
ที่มีศักยภาพและพรอมที่จะดํารงตําแหนงงานสําคัญดังกลาว
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