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วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร 

 

บริษัท ศิครินทร จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นวาการดำเนินธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืนนั้น ตองอยูบนพื้นฐานการตอบสนอง

ความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเหมาะสม ซึ่งสะทอนอยูในวิสยัทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 

จากวิสัยทัศนของศิครินทรดวยลักษณะของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ความไววางใจ เปนสิ่งสำคัญที่สุดจากข้อมูลทาง

การตลาด เชื่อวาการบอกตอดวยปากตอปากเปนเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะเกิดขึ้น

ไดตอเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจและมั่นใจในบริการเปนลำดับแรกเสียก่อน สวนบุคลากรจะเปนตัวขับเคลื่อนสำคัญทั้งทำให

ลูกค้าพึงพอใจ และเชื่อมั่นถึงขั้นแนะนำใหบุคคลที่รูจักมาลองใช้บริการอยางไรก็ตามพื้นฐานของธุรกิจบริการจะไมมีตัวสินค้าที่

จะนำมาแสดงใหเห็นคุณภาพได 

 

 

วิสัยทัศน   The Premium Community Hospital in Region 

 

พันธกิจ   ใหบริการทางการแพทยที่ไดมาตรฐาน พัฒนาระบบบริหารจัดการสูระดับสากล  

สรางสัมพันธภาพที่ดีเลิศกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมและยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 

วัฒนธรรมองค์กร  ทัศนคติที่ดีมีความเปนหนึ่ง รูซึ้งจริงใจแจม่ใสทุกวัน ประหยัด สรางสรรค์ มุงมั่นลูกคา้ 
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 

บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการดําเนินงานของบริษัทอยางโปรงใส

และเปนธรรม และมุงหวังใหบุคลากรทุกระดับ ตั้งแตกรรมการ ทีมบริหาร พนักงาน ไดยึดถือปฏิบัติโดยนํา หลักการตาม

แนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาปรับใชก้ับสภาพการประกอบการของบริษัทดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ทุมเท เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติ

ในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่สอดคลองกับวัตถุประสงค์นโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธและทิศทางใน การดําเนินธุรกิจ 

ภายใตกฎหมายและกรอบจริยธรรม นอกจากนี้ในสวนของการบริหารงาน คณะกรรมการมีความเปนอิสระและมีการ

จัดแบงบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผูจัดการใหญออกจาก

กันอยางชัดเจน 

2. บริษัทสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานดวยความทุมเท มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ มอบหมาย

โดยยึดผลประโยชนของบริษัทเปนที่ตั้งและปฏิบัติหนาที่ภายใตกฎหมายและกรอบจริยธรรม 

3. บุคลากรทุกระดับตองมีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง โดยสามารถชี้แจงและอธิบาย การ

ตัดสินใจนั้นได (Accountability) 

4. บุคลากรทุกระดับตองมีความเข้าใจและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและ ประสิทธิภาพที่

เพียงพอ (Responsibility) 

5. บุคลากรทุกระดับตองปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและมีความเปนธรรม (Equitable Treatment) 

6. บุคลากรทุกระดับตองมีความโปรงใสในการดําเนินงาน สามารถอธิบายและตรวจสอบไดรวมถึงมีการเปดเผย ข้อมูล

อยางโปรงใสแกผู่ที่เกี่ยวขอ้ง (Transparency) 

7. การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลค่าเพิ่มใหแก่บริษัทอยางยั่งยืน โดยบุคลากรจะตองสรางมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้ง ในระยะ

สั้นและระยะยาว โดยการเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น จะตองเปนการเพิ่มความสามารถในทุกดานเพื่อการแข่งขัน (Vision to 

Create Long – Term Value) 

8. บุคลากรทุกระดับตองมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ มาใชใ้นการดําเนินงาน รวมถึงการปฏิบัติ หนที่

ดวยความสุจริต ซื่อสัตยและมีจิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม (Ethics) 

9. บุคลากรทุกระดับตองมีจิตสํานึกในการปฏิบัติที่ดีตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติ ตอผู

มีสวนไดเสียเพื่อลดหรือขจัดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจของบริษัท รวมถึงการเข้าไปมีสวนรวมใน การพัฒนา

ชุมชน ใหชุมชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ สิ่งแวดลอม อาชีวอนา

มัยและคุณภาพชีวิต (Society, Communities and Environmental Awareness) 

10. คณะกรรมการบริษัท เปนผูนําจริยธรรมธุรกิจของบริษัทมาเปนตัวอยางและกําหนดใหบุคลากรทุกระดับนํามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการควบคุมดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปญหาความขัดแยงทาง

ผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

11. บริษัทมีการเปดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งในเรื่องทางการเงินและไมใช่เรื่องทางการเงินอยางเพียงพอ เชื่อถือไดและ

ทันเวลา เพื่อใหผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ของบริษัทไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทมอบหมายใหฝายนัก

ลงทุนสัมพันธรับผิดชอบในเรื่องการสื่อสารและใหขอ้มูลแกผู่ถือหุนและประชาชนทั่วไป 
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แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

บริษัทใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทอยางโปรงใสและเปนธรรม     อันจะทำ

ใหบรรลุเปาหมายสำคัญที่จะเพิ่มมูลค่าสูงสุดใหแก่ผูถือหุนและมุงหวังใหบุคลากรทุกระดับ ตั้งแตกรรมการ ทีมบริหาร พนักงาน 

ตลอดจนพนักงานของผูรับจ้างไดยึดถือปฏิบัติ โดยบริษัทไดจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนลายลักษณอักษรอยาง

ชัดเจน และมีการทบทวนเปนระยะ  โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูช่วยกำกับดูแลและสงเสริมใหบริษัท ดำเนินกิจการตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ใหมีธรรมภิบาลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวมถึงดูแลเรื่องนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 

เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัท หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดมีการปรับปรุงเพิ่มมา

ปรับใช้กับสภาพการประกอบการของบริษัท โดยรายละเอียดของนโยบายสามารถแบงออกไดเปน 4 หมวดดังนี้ 

 

หมวดที่ 1:  สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทไดใหความสำคัญแก่สิทธิของผูถือหุนและอำนวยความสะดวกใหแก่ผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนรายใหญและผูถือ

หุนรายยอย โดยสงเสริมใหผูถือหุนไดใช้สิทธิของตนและไมละเมิดริดรอนสิทธิของผูถอืหุน รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตางๆ และ

ข่าวสารที่เหมาะสม ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพยและในฐานะเจ้าของบริษัท ดวยวิธีการและมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ เช่น 

(1) สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพยที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ (2) สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกำไรจากบริษัท (3) สิทธิ

ในการไดรับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอยางครบถวน เพียงพอ ทันเวลา ผานช่องทางที่เข้าถึงไดง่าย หรือโดยวิธีการอื่นใด (4) 

สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การ

เลือกตั้งกรรมการ การแก้ไขหนังสือบริคณหสนธิ ข้อบังคับบริษัท รวมทั้งสิทธิในการตั้งคำถามตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ

รายงานของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องอื่นใดที่นำเสนอตอที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ เปนตน  

บริษัทใหความสําคัญอยางมากกับการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งการประชุมดังกลาวจะถูกจัดขึ้นปละ 1 ครั้ง ภายใน

เวลาไมเกิน 4 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวย

ความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถือหุน ทั้งก่อนวันการประชุมสามัญผูถือหุน วันการประชุมสามัญผูถือหุน และหลังวันการ

ประชุมสามัญผูถือหุน ดังนี้  

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน 

1.1 บริษัทมีหนาที่ปกปองและเคารพสิทธิของผูถือหุนขั้นพื้นฐาน ไดแก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิในการมี

สวนแบงกำไรของกิจการ สิทธิในการไดรับข่าวสารข้อมูลกิจการอยางเพียงพอ เหมาะสม ทันเวลา สิทธิในการ

เข้ารวมประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การ

กำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปน

ตน 

1.2 บริษัทไดใหผูถือหุนมีโอกาสในการเสนอเรื่องที่เห็นวาสำคัญและควรบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน

ก่อนวันการประชุมสามัญผูถือหุน รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม

เพื ่อร ับการพิจารณาเลือกตั ้งเป นกรรมการบริษ ัท โดยเผยแพรข ่าวสารผานทางเว ็บไซตของบริษัท 

(www.sikarin.com) เปนเวลาลวงหนาอยางนอย 1 เดือน ก่อนถึงวันประชุม 

1.3 บริษัทมีหนาที่ในการงดเวนการกระทำใด ๆ อันเปนการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการ ริดรอนสิทธิของผูถือ

หุนในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ตองเปดเผยตามข้อกำหนดตางๆ และ การเข้าประชุมผูถือหุน 
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เช่น ไมนำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอยางกะทันหัน ไมเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล

สำคัญโดยไมไดแจ้งใหผูถือหุนทราบลวงหนา เปนตน 

1.4 บริษัทมีหนาที่อำนวยความสะดวกใหผูถือหุนในการใช้สิทธิตางๆ เช่น การใหข้อมูลสำคัญที่เปนปจจุบันผานทาง

เวบ็ไซตของบริษัท เปนตน 

 

2. การเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

2.1 ในกรณีที่ผู ถือหุนไมสามารถเข้ารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให

กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้ารวมประชุมแทน และออกเสียงแทนตนได โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง

แบบใดที่บริษัท ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัท ไดจัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือ

หุนสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนไดตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกำหนด และผูถือหุนยัง

สามารถดาวนโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซตบริษัทไดอีกดวย  

2.2 บริษัทจะเปดเผยมติการประชุมผูถือหุนใหสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแตละวาระผานระบบ 

ออนไลนของตลาดหลักทรัพยฯ ภายในวันประชุมผูถือหุนหรืออยางช้าภายในเวลา 9.00 น.ของวันทำการ ถัดไป 

2.3 บริษัทไดอำนวยความสะดวกแก่ผูถือหุนและนักลงทุนสถาบันที่มาเข้ารวมประชุม โดยมีการแนบแผนที่ของ

สถานที่จัดประชุมไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม มีการจัดที่จอดรถยนตไวใหเปนการเฉพาะ และจัดรถบริการ

รับสงสำหรับทานผูเข้ารวมประชุม รับสงจุดสำคัญที่การคมนาคมสะดวก รวมทั้งใหบริการอาหารเช้ารับรอง

ผูเข้ารวมประชุมดวย 

2.4 ในการประชุมสามัญผูถือหุน การประชุมเปนไปตามลําดับวาระการประชุม ซึ่งบริษัทไดกําหนดวาระ การ

ประชุมไวเปนเรื่องๆอยางชัดเจน โดยไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจ้งลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมี

โอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจและไมมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาํคัญ ในที่ประชุมอยาง

กะทันหัน 

2.5 ภายหลังวันประชุมสามัญผูถือหุน  บริษัทไดเปดเผยมติที่ประชุมพรอมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันถัดจาก

วันประชุมบนเว็บไซตของบริษัท และไดจัดทำรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนและนำสงตอตลาดหลักทรัพยฯ 

ภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพรรายงานการประชุมไวบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนไดทราบ

ผลการประชุมที่ถูกตองครบถวน ทันเวลาและสามารถตรวจสอบได 

2.6 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนไดรับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เปนข้อมูลปจจุบันผานทางเว็บไซตของ บริษัท

อยางสม่ำเสมอ 

 

3. การดำเนินการประชุม 

3.1 บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ไดใช้สิทธิในการเข้ารวม ประชุมและ

ออกเสียงอยางเต็มที่ในการประชุมผูถือหุนและจะละเวนการกระทำใด ๆ ที่เปนการจำกัดโอกาสการเข้าประชุม

ของผูถือหุน  

3.2 บริษัทจะแจ้งกฎเกณฑและวิธีการในการเข้ารวมประชุมผูถือหุนใหผูถือหุนทราบในหนังสือเชิญประชุม และใน

วันประชุมผูถือหุน ผูดำเนินการประชุมจะแจ้งกฎเกณฑที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออก เสียงลงมติใหผู

ถือหุนทราบในที่ประชุมผูถือหุน และไดมีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑและขั้นตอนการ ออกเสียงลงมติดังกลาว

ลงในรายงานการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง 
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3.3 บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดง

ความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมในแตละวาระ รวมทั้งจัดใหมีการ บันทึกข้อ

ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และแสดงความคิดเห็น ของผูถือหุน 

รวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูบริหารลงในรายงานการประชุมผูถือหุน ทุกครั้ง 

3.4 บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป และเคารพสิทธิของผูถือหุน จึงสนับสนุน

ใหกรรมการทุกคน รวมผูบริหารระดับสูงเข้ารวมประชุมผูถือหุนหากไมติดภารกิจสำคัญ เพื่อตอบข้อซักถาม

และรับฟงความคิดเห็นของผูถือหุน 

3.5 บริษัทจะจัดใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปนสักขีพยานในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุม 

3.6 ในการประชุมผูถือหุน บริษัทจัดใหมีการลงมติเปนแตละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระ

การแตงตั้งกรรมการ และไดกำหนดใหผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคล การลงมต ิตองเลือกใช้

วิธีการและอุปกรณออกเสียงที่โปรงใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผล การลงมติได

รวดเร็วและผูถือหุนมีสิทธิทราบผลการลงมติอยางทันทวงท ี

 

4. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

บริษัทสรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นัก

ลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ โดยไมคำนึงถือเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม ความพิการ โดยในการประชุม

สามัญผูถือหุน บริษัทไดมีการจัดเตรียมที่นั่งสำหรับผูพิการไวในจุดที่สะดวกที่สุด และบริษัทไดดำเนินการเปนธรรมตาม

หลักการตางๆ ตอไปนี้ 

4.1. ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม และผูบริหารที่เปนผูถือหุนของบริษัท จะไม

นำเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไมจำเปนตอที่ประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมที่ผูถือหุนตองใช้

เวลาในการศึกษาอยางเพียงพอก่อนการตัดสินใจ 

4.2. อำนวยความสะดวกใหแก่ผู ถือหุนรายยอยในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรง

ตำแหนงเปนกรรมการของบริษัท โดยสงประวัติและหนังสือยินยอมของบุคคลดังกลาวไปยังประธานกรรมการ

บริษัท ภายใต หลักเกณฑ ระเบียบ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด 

4.3. สนับสนุนใหผูถือหุนใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่สอดคลองกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง

กำหนดแบบ หนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 ซึ่งผูถือหุนสามารถ กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง โดยไดจัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบ

ฉันทะเฉพาะสำหรับ Custodian) ใหแก่ผูถือหุน 

4.4. ไมใหสารสนเทศที่ยังไมเปดเผยกับผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษหรือแตกตางจากผูถือหุนอื่นของบริษัท 

และมีความเทาเทียมกันในข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 

4.5. บริษัทมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตามนโยบายการทำรายการระหวางกัน และนโยบาย

การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผูบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหมีการดำเนินการ

ตางๆ เพื่อเปดเผยและปองกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบหรือการทำรายการที่อาจก่อใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวข้องที่

ไดลวงรูข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว เช่น หามพนักงานทําการซื้อ 

ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพยที่นาจะเปนการเอาเปรียบตอบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อมูลภายในอันเปน
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สาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง ราคาของหลักทรัพยที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพยฯ 

เปนตน 

4.6. บริษัทมีการกำหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหวางกัน

ของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงวาผูบริหารและผูมีสวนไดเสียจะไมสามารถเข้ามีสวนในการอนุมัติ

รายการดังกลาว ซึ่งรายการระหวางกันดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ 

บริษัท จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูสอบบัญชี หรือผูเชี ่ยวชาญอิสระ แลวแตกรณี พิจารณา

ตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ 

4.7. รายการระหวางกันไดกระทำอยางยุติธรรมตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการค้า และจะทำการ

เปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคม

ผูสอบบัญชีแหงประเทศไทย 

4.8. ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะเปดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยว

โยง นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการ

ดังกลาวใหผูถือหุนทราบอยางชัดเจน 

4.9. กรรมการและผูบริหารตามนิยามกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีหนาที่จัดทําและรายงานการซื้อ-ขาย-

โอน-รับโอน หลักทรัพยของบริษัท ภายใน 3 วันทําการหลังจากที ่มีการเปลี ่ยนแปลงมายังบริษัท โดย

คณะกรรมการไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัททําหนาที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย

ของกรรมการและผูบริหารดังกลาว เพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

เปนประจําทุกครั้งที่มีการประชุม 

 

หมวดที่ 2 :  บทบาทของผูมีสวนไดเสียและการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน 

บริษัทใหความสำคัญกับสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือโดยข้อตกลงและ

พัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสงเสริมใหบริษัท สามารถ

เจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทไดกำกับดูแลใหมีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นไดวาผูมีสวนไดเสียจะ

ไดรับการคุ้มครองและปฏิบัติดวยความเสมอภาคอยางเครงครัด ทั้งผูถือหุน พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดลอม โดยบริษัทไดกำหนดนโยบายและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดังนี ้ 

(1) การปฏิบัติตอผูถือหุน / นักวิเคราะห 

บริษัทมีนโยบายใหผูถือหุนไดใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุงมั่นสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแก่ผูถือหุนหรือ

นักวิเคราะห โดยตระหนักในความสำคัญตอการรักษาระดับฐานการเงินใหมีความ แข็งแกรง มีผลการดำเนินงานที่ดีมีการ

เจริญเติบโตของบริษัท อยางยั่งยืน เพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกราย รวมทั้งมุ งมั ่นที่จะทำใหผลประกอบการ

เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  

นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไวในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการตรวจสอบจำนวน

หุน สิทธิในการรับใบหุน สิทธิในการเข้าประชุมสามัญผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยาง

อิสระในที่ประชุมสามัญผูถือหุน รวมถึงสิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรมแลว บริษัทยังมีการใหข้อมูลแก่ผูถือหุนอยาง

เทาเทียมกันและทันเวลา และใหสิทธิแก่ผูถือหุนในการเสนอแนะข้อคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะ

เจ้าของบริษัทอยางอิสระในที่ประชุมสามัญผูถือหุน  
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(2) พนักงาน  

บริษัทใหความสำคัญตอการเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการดึงดูดผูที่มีความรู ความสามารถเข้ารายงานกับ

บริษัท รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าใหอยูปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งในการบริหารบุคลากรจะ

ใหความสำคัญ 4 ดาน ดังนี้ 

• การพัฒนาและการสรางโอกาสเติบโตแก่พนักงาน 
บริษัท มีนโยบายมุงมั่นพัฒนาองค์กร เสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงาน สงเสริมการทำงานเปน

ทีม โดยใหผลตอบแทนที่เปนธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดำเนินงานของบริษัท และความสามารถของพนักงาน  ดูแลความ

ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอมการทำงาน บริษัทปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมกัน มีคู่มือปฏิบัติและกฎระเบียบ มี

ระบบงานที่ชัดเจนและดำเนินงานตามระบบโดยเปดเผยดวยความเหมาะสมและเปนธรรม ใหความสำคัญในการพัฒนา

ความสามารถของพนักงานใหเกิดศักยภาพในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ มีการอบรมวิชาการทั้งภายในและภายนอกในแขนง

ตางๆ อยางสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยสงเสริมความรูและความสามารถ ทักษะปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะทาง

เทคนิคของพนักงาน เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทไดมุงเนนใหผูบริหารและ

พนักงานทุกระดับรวมกันกำหนดแผนงานใหสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการและระดับ

ผู บริหารมีการประชุมหารือและกำหนดวิสัยทัศนองค์กร และถายทอดไปยังพนักงาน ซึ ่งพนักงานทุกระดับไดกำหนด

วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) ถายทอดลงมาตั้งแตระดับองค์กร หนวยงาน และพนักงาน 

เพื่อเปนกรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีความทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยี

และเปนไปตามมาตรฐานสากล  

• การบริหารค่าจ้างและประโยชนตอบแทนพนักงาน 
บริษัทจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบดวยตัวแทนฝายบริหารและตัวแทน

ฝายพนักงาน รวมกันตรวจตรา ควบคุมดูแลและเสนอแนะการจัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมแก่พนักงาน มุงมั่นใหมี

สวัสดิการของบริษัท อยางเปนธรรมและมั่นคงตอการดำรงชีพของพนักงานและครอบครัว เสริมสรางใหพนักงาน อยูภายใต

สภาพแวดลอมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จัดกิจกรรมเพื่อใหความรู และสงเสริมความปลอดภัยใหแก่พนักงานและ

ผูรับเหมาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเกิดสถานการณจริงเปนประจำ ทุกป เช่น การซ้อม

อพยพกรณีเกิดอัคคีภัย เปนตน  

• การสื่อสาร 
บริษัทยังใหความสำคัญกับการสื่อความข้อมูลตางๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอยางทั่วถึง และเปด

โอกาสใหพนักงานมีช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็นตอผูบริหารโดยตรง มีโครงการผูบริหารพบปะพนักงานเพื่อพูดคุย สอบถาม

ปญหาตางๆตลอดจนใหคำปรึกษา รับฟงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียม และใหกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคนเพื่อใหพนักงานเข้าใจทิศทาง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเนนการสื่อสารเชิงรุกเปน

สำคัญ ดวยตระหนักวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคุณค่าและเปนหนึ่งปจจัยสำคัญที่นำมาซึ่งการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน

ของบริษัท 

• การสรางความสัมพันธภายในองค์กร 
ดวยลักษณะงานของโรงพยาบาล จะมีความหลากหลายมากดานบุคลากร ทั้งระดับการศึกษา รายไดและช่วง

อายุ โดยนโยบายของบริษัท จะมุงเนนใหพนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกวิชาชีพ เคารพและใหเกรียติซึ่งกันและกันในการ

ปฏิบัติงาน โดยไมใหนำความแตกตางสวนบุคคลมาเปนเงื่อนไข เพื่อใหบรรลุนโยบายดังกลาว บริษัทจึงไดจัดกิจกรรมเพื่อสราง

ความสัมพันธในองค์กรระหวางผูบริหารและพนักงานในหนวยงานเดียวกัน โดยจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อใหเกิดความคุ้นเคย

เปนกันเองในการทำงานและมีความเปนหนึ่งเดียวมากที่สุด 
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(3) ลูกค้า 

บริษัท มีนโยบายมุงมั่นสรางความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการเข้าใช้บริการของลูกค้า โดยไมเปดเผยข้อมูล

หรือความลับของลูกค้า เวนแตกฎหมายกําหนดใหตองเปดเผย และเนนบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และ

ยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

บริษัท ใหบริการแก่ลูกค้าหรือผูปวยอยางมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่สูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย

และความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทมีคณะกรรมการในการพิทักษสิทธิลูกค้า นอกจากนี้บริษัทมีสวนที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพ

ของการบริการอยางตอเนื่อง โดยคำนึงถึงความตองการและความคิดเห็นพรอมทั้งรับข้อรองเรียนของลูกค้า ทั้งการติดตอ

โดยตรง และการเข้ารองเรียนเปนตันและการติดตอผานสื่อสารสนเทศ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นหรือข้อ

รองเรียนของลูกค้าไปปรับปรุงแก้ไข ใหลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด 

(4) คู่แข่ง 

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตอคู่แข่งใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการ

แข่งขันทางการค้าและยึดถือกติกาของการแข่งขันอยางเสรีและเปนธรรม โดยไมแสวงหาข้อมูลที่เปนความลับทางการค้าของ

คู่แข่งดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม ไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นหรือคู่แข่งทาง

การค้า ไมทำลายชื่อเสียงข้องคู่แข่งดวยการกลาวหาบริษัทคู่แข่งดวยความไมสุจริตและปราศจากข้อมูลความเปนจริง 

(5)  คู่คา้  

บริษัทมีนโยบายที่คำนึงถึงความเสมอภาคเทาเทียม ความเปนธรรมและความซื่อสัตยในการดำเนินธุรกิจ โดย

การปฏิบัติตามข้อตกลงที่ใหหรือทำไวกับคู่ค้าหรือบริษัทคู่สัญญาทุกประการ ซึ่งบริษัทมีขั้นตอนการประมูลงาน การตอรอง

ราคา การคัดเลือกผูรับเหมาและการเข้าทำสัญญาตางๆ ที่โปรงใสและตรงไปตรงมาโดยทุกลำดับขั้นตอนจะมีคณะกรรมการเข้า

รวมพิจารณาทุกครั้ง นอกจากนี้ข้อตกลงหรือข้อมูลตางๆ ที่บริษัททำรวมกับคู่ค้าจะถูกเก็บรักษาเปนความลับและไมนำข้อมูล

ดังกลาวมาใช้เพื่อประโยชนสวนตนหรือผูเกี่ยวข้องอื่นๆ เวนแตไดรับความยินยอมจากคู่ค้า 

บริษัทควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ สินน้ำใจ หรือผลประโยชนอื่นๆ จากคู่ค้ารายหนึ่งรายใด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อ

ครหาตางๆ และปองกันไมใหเกิดความโนมเอียงที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝายหนึ่งฝายใดเปนพิเศษ 

(6) เจ้าหนี้  

บริษัทมีนโยบายยึดถือปฏิบัติที่ดีและเปนธรรม ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีอยูกับเจ้าหนี้โดยเครงครัด รวมถึง

การชำระคืนตามกำหนดเวลา ทำหนาที่อันพึงมีตอเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา ตลอดจนไมปกปดข้อมูล

หรือข้อเท็จจริงอันจะทำใหเจ้าหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำใหไมสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัท

จะทำการแจ้งเจ้าหนาที่ลวงหนาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปญหาดังกลาวรวมกัน  

(7) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม  

บริษัทมีนโยบายใหความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื ่อประโยชนและรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและ

สิ่งแวดลอม ทั้งในดานความปลอดภัย คุณภาพชีวิต มีการสงเสริมการใช้พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิต

ของชุมชนและสังคมโดยรวม โดยบริษัท มีการใหงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง การบำเพ็ญสาธารณะ

ประโยชนตางๆ อยางไรก็ตาม บริษัท จะไมสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เปนภัยตอสังคมหรือศีลธรรมอันดีงาม บริษัท มีระบบรับ

ข้อรองเรียน ข้อเสนอแนะจากชุมชนโดยรอบ รวมถึงดำเนินการตรวจสอบสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข บริษัท มีการปฏิบัติตาม

กรอบในระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมและดำเนินการตามมาตรฐานตางๆ เช่น ISO 

14001 เปนตน รวมทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงานดวยการเข้าโครงการอนุรักษพลังงาน 
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(8) สิทธิมนุษยชน  

บริษัทมีนโยบายใหความสําคัญกับการเคารพตอสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลซึ่งถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน

ที่วา “มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน” อันเปนหลักการที่บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตอ

พนักงานทุกคนและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทโดยไมแบงแยกหรือเลือกปฏิบัติในบริษัทและบริษัทยอย บริษัทตระหนักวา

การดําเนินงานขององค์กรตองตั้งอยูบนรากฐานของคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิมนุษยชนในการดําเนินธุรกิจ จึงยึดมั่นและถือ

ปฏิบัติตลอดมาโดยเฉพาะหลักสิทธิมนุษยชนในทุกๆ กระบวนการทํางานเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดในดานสิทธิมนุษยชน รวมไป

ถึงสนับสนุนใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบได 

(9) คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และความตอเนื่องทางธุรกิจ 

บริษัทใหความสำคัญตอการบริหารจัดการเข้าไปมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมในดานคุณภาพ ความ

มั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และความตอเนื่องทางธุรกิจ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตองใหเกิดประโยชน

สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสงเสริมกิจกรรม

ทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

หมวดที่ 3 :  การเปดเผยข้อมูลและความโปรงใส  

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการเปดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญตอการตัดสินใจของผูถือหุน นักลงทุน

และผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน จึงมีความจำเปนที่ตองมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศ โดยมี

นโยบายในการเปดเผยข้อมูลอยางโปรงใส ถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และทันตอเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผาน

ช่องทางตางๆ ที่สามารถเข้าถึงไดง่าย โดยบริษัท ยึดปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ข้อบังคับตางๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นของรัฐอยางเครงครัด 

และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยูสม่ำเสมอ เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุนและผูมีสวนไดเสียเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปรงใส

ถูกตอง เช่น  

1. เปดเผยข้อมูลที่สำคัญตางๆ ตอสาธารณะทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไมใช่ทางการเงินอยางถกูตอง ครบถวน ทัน

ตอเวลา เชื่อถือได เช่น งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ

รายงานทางการเงินและแสดงไวคู่กับรายงานผูสอบบัญชี รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหวางกัน 

โครงสรางผูถือหุน โครงสรางคณะกรรมการ บทบาทหนาที่ รายงานการกำกับดูแลกิจการ เปนตน เพื่อใหผูถือหุนและผู

มีสวนไดเสียของบริษัทไดรับสารสนเทศ อยางเทาเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 

2. เปดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปจจัยความเสี่ยง การจัดการ ไวอยางเพียงพอในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำป/รายงานประจำป (56-1 One Report ) เช่น เว็บไซตบริษัท และเว็บไซตตลาดหลักทรัพยโดยเว็บไซต

บริษัทประกอบดวยสารสนเทศเกี่ยวกับวิสัยทัศน และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและ

ผูบริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ที่สามารถใหดาวนโหลดไดเปนตน มีความ

ครบถวน สม่ำเสมอ ทันสถานการณเพื่อใหแนใจวาผูถือหุนสามารถค้นหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และ

ติดตอกับหนวยงานที่รับผิดชอบตอการใหข้อมูลไดอยางสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพบปะกับ

นักวิเคราะห เปนตน 

3. ใหความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และไดจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต

ละสายงาน เพื่อปองกันไมใหเกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเปนไปดวยความโปรงใส โดยมีการตรวจสอบเปนระยะและ

จัดทำรายงานสงใหคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา 
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4. กำหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเปนสวน

ไดเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีหลักเกณฑและวิธีการรายงาน ดังนี้  

• รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหนงกรรมการหรือผูบริหารครั้งแรก  

• รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีสวนไดเสีย  

• ในกรณีที ่กรรมการพนจากตำแหนง และไดกลับเข้ามาดำรงตำแหนงกรรมการใหมโดยตอเนื ่อง 

กรรมการทานนั้นไมตองยื่นแบบรายงานใหมหากไมมีการเปลี่ยนข้อมูลการมีสวนไดเสีย  

• ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบรายงานการมีสวนไดเสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

จะตองสงสำเนารายงานการมีสวนไดเสียนี้ใหประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วันทำการนับแตวันที่ไดรับรายงาน  

5. กำหนดนโยบายใหกรรมการตองเปดเผยรายงานการโอนซื้อ ขายหุน หรือการถือครองหลักทรัพยของบริษัทใหที่ประชุม

คณะกรรมการทราบทุกครั้ง 

6. เปดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

7. เปดเผยข้อมูลการปฏิบัติหนาที่ในคณะอนุกรรมการและจำนวนครั้งการเข้าประชุมเปนรายบุคคล และกรรมการทุกคน

จะตองเข้ารวมประชุมคณะกรรมการอยางนอยรอยละ 75 ของการประชุมตอป 

8. เปดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย  

9. รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย  

 

บริษัท มอบหมายใหผูจัดการฝายเลขานุการบริษัท ทำหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบันการใหข้อมูลข่าวสารของ

บริษัท ตอผูถือหุน ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอรับข้อมูลบริษัทไดที่สำนักบริหาร หมายเลขโทรศัพท 1728 หรือ 0-2366-9900 

ตอ 2702, 2713 และหมายเลขโทรสาร 0-2366-9907 หรือติดตอผานทางเว็บไซตบริษัท (www.sikarin.com) โดยข้อคำถาม 

ข้อติชม ข้อรองเรียนและข้อเสนอแนะตางๆ ที่ทางผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียไดสื่อสารเข้ามายังบริษัท จะถูกสงตอให

หนวยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและแจ้งผลการดำเนินงานใหผูติดตอทราบ 

 

หมวดที่ 4 :  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

บริษัทไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงปจจัยตางๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบของกรรมการ 

โดยมีนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

โครงสรางคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยหลัก สําคัญของการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทมีการแสดงความรับผิดชอบตอหนาที่และผลการปฏิบัติหนาที่และผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส รอบคอบระมัดระวังและเข้าใจถึง

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่อยูบนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกําหนด กฎเกณฑข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผูถือหุนและ

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไม กระทําการใดที่เปนการขัดหรอแยงกับผลประโยชนของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนและนักลงทุนเกิด

ความมั่นใจ 

กรรมการทุกทานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนนโยบาย เปาหมาย การดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจน

งบประมาณของบริษัทและกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และแผนการที่กําหนดไวอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณา

ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศนและภารกิจของบริษัทอยางนอยทุก ๆ 5 ปและจะมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการ
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ในเรื่องดังกลาวอยางสมํ่าเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําเดือนเพื่อกํากับใหเปนไปตามนโยบายและแก้ไขตอ

อุปสรรคสําคัญที่เกิดขึ้น 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนรายยอย เพื่อใหมั่นใจวา

บริษัทมีการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่สอดคลองกับวัตถุประสงค์ นโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ 

และทิศทางในการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบและ

ความซื่อสัตยสุจริต เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก่บริษัทและผูถือหุนทุกรายภายใตกรอบจริยธรรมธุรกิจโดยคํานึงถึงผูมีสวนได

เสียทุกรายและภายใตกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายให

ครอบคลุมทั้งองค์กรและกํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสรางมูลค่าเพิ่มใหบริษัท

อยางเหมาะสม 

กรรมการบริษัททุกทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่หลากหลายในหลายๆ ดาน โดยได

เปดเผยชื่อ ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณการถือครองหลักทรัพยในบริษัทผานช่องทางตางๆไดแก่รายงานข้อมูลประจําป

แบบ 56-1 One Report และเว็บไซตบริษัท 

 

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวา 5 คน 

2. โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แตตอง

ไมนอยกวา 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตองมีความเปนอิสระจากการควบคุมของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และตอง

ไมมีสวนเกี่ยวข้องหรือมีสวนไดเสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ

คุณสมบัต ิกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

3. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามประกาศทจ. 28/2551 

4. คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรอาจจะ

เลือก กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

1. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ตองไมมีลักษณะที่แสดง

ถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือ หุนตามที่คณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยจะตองเปนบุคคลที่

มีชื่ออยูในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

2. กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจ มีความ

ซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแก่

บริษัทไดอยางเต็มที ่
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3. กรรมการจะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอื่นไดไมเกิน 5 แหง 

เพื่อใหกรรมการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเปน 

หุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทำเพื่อ

ประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอื่น เวนแตจะแจ้งใหที่ประชุมผูถือหุนทราบก่อนที่จะมีมติแตงตั้ง ทั้งนี้ 

กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอื่นได แตการเปนกรรมการบริษัทดังกลาวตองไมเปนอุปสรรค

ตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัท และตองเปนไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 

กำหนดไว 

5. กรรมการอิสระตองไมทำหนาที่เปนผูบริหาร เปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนที่มีอำนาจควบคุม เปนผูซึ่งไมมี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำใหมีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เปนอิสระและตองมีคุณสมบัต ิ

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด 

 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

1. กรรมการอิสระตองไมทำหนาที่เปนผูบริหาร เปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนที่มีอำนาจควบคุม เปนผูซึ่งไมมี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำใหมีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เปนอิสระและตองมีคุณสมบัติ

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว คือ 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปก่อนเข้าดำรงตำแหนงเปน

กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนข้าราชการ หรือที่ปรึกษา 

ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 

3. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน 

รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูเกี่ยวข้องดวย 

4. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา        

คู่ สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม 

หรือ บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูขออนุญาต หรือบริษัทยอย 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม

ของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนผูจัดการของ

สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัด

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ก่อนวันไดรับแตงตั ้งใหเข้าดำรงตำแหนงเปน

กรรมการตรวจสอบ 

6. ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผู

ถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ 

หุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปก่อน 

วันไดรับแตงตั้งใหเข้าดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือ
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ทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน

ลักษณะที่จะทำใหขาดความเปนอิสระ 

7. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหการบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งไดรับค่าบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ ผูมี

อำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการวิชาชีพนั้นดวย เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ก่อนวันไดรับแตงตั้งใหเข้าดำรงตำแหนงเปนกรรมการ

ตรวจสอบ 

8. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูถือหุน ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวข้องกับผูถือหุนรายใหญ นอกจากนี้แลวยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางมี

อิสระ ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายโดยไมตองคำนึงถึงผลประโยชนใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็น

ไดตามที่พึงจะเปน 

9. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มี

นัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือ

หุน เกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน 

และเปนการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุนดวย

ความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยอาจมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน

ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได แตจะมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนตนในฐานะกรรมการ

มิได 

2. ดำเนินการใหบริษัทนำระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช ้

รวมทั้งจัดใหมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารที ่ทำใหสามารถ

ตรวจสอบ ความถูกตองของข้อมูลไดในภายหลัง 

3. จัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทใหถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานบัญชี 

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตก่อน และมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูตรวจสอบพิจารณารับรองรายงาน

ทางการ เงินเพื่อจัดทําและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

4. ใหมีการจัดทำรายงานประจำปของคณะกรรมการ และรับผิดชอบตอการจัดทำและการเปดเผยงบการเงินของบริษัท 

เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา และนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและ

อนุมัติ 

5. พิจารณาอนุมัติแผนงานการประกอบธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายระยะยาว แนวทางและนโยบาย แผนการ

ดำเนินธุรกิจประจำป แผนธุรกิจระยะกลาง รวมทั ้งอนุมัติงบประมาณประจําปของบริษัทที ่นําเสนอโดยคณะ

กรรมการบริหาร รวมถึงควบคุมกำกับดูแล และติดตามการบริหารและการจัดการของฝายบริหาร ใหเปนไปตาม

นโยบาย แผนงาน กลยุทธ และงบประมาณที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท และผูถือหุน 

6. พิจารณากำหนดโครงสรางองค์กร โครงสรางคณะกรรมการในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดสวนกรรมการอิสระ รวมทั้ง 

คุณสมบัติที่หลากหลาย และโครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ มีอำนาจในการแตงตั้ง 
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คณะกรรมการชุดยอย กรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูงตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานกำกับดูแล

ตามความเหมาะสม 

7. พิจารณากำหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการ

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทอยาง

เหมาะสม 

8. กำกับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม เช่น จัดใหมีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแล

กิจการ ของบริษัทที่เปนลายลักษณอักษรและการปรับใช้นโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปดเผยให

รับทราบกำหนดใหปฏิบัติตามและติดตามใหมีการปฏิบัติเพื่อใหเชื ่อมั่นไดวาบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูมีสวน

เกี่ยวข้องทุกกลุมดวยความเปนธรรม 

9. พิจารณาคัดเลือกและใหความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่ 

เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำป เพื่อ 

พิจารณาและอนุมัติ 

10. กำหนดโครงสรางองค์กร โครงสรางคณะกรรมการในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดสวนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่

หลากหลาย และโครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที ่ มีอำนาจในการแตงตั้ง 

คณะกรรมการชุดยอย กรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูงตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานกำกับดูแล

ตาม ความเหมาะสม 

11. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปนผลระหวางกาลใหแก่ผูถือหุน เมื่อเห็นวาบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และ 

รายงานการจ่ายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

12. ใหมีการจัดทำรายงานประจำปของคณะกรรมการ และรับผิดชอบตอการจัดทำและการเปดเผยงบการเงินของบริษัท 

เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา และนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและ

อนุมัติ 

13. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน การลงทุนในธุรกิจใหมและการดำเนินการตางๆ ของ 

บริษัทที่จำเปนตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑที่เกี่ยวข้องตางๆ เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

14. พิจารณาและ/หรือใหความเห็นเกี่ยวกับการทำรายงานที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการเข้าทำธุรกรรมที่สำคัญของบริษัทให 

สอดคลองและเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำกับควบคุมและปองกันมิ

ให เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัท 

 

วาระการดำรงตำแหนงกรรมการ 

1. คณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ โดยกําหนดจํานวนปที่ดํารงตำแหนงในแตละวาระ คราว

ละ 3 ปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันไดนาน ที่สุดของกรรมการ

ตรวจสอบใหไมเกิน 3 วาระติดตอกัน หรือรวมแลวไมเกิน 9 ป (โดยไมมีข้อยกเวน) ถาหากกรรมการอิสระไดรับการ

เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหนงตอเนื่องเกินกวา 9 ป คณะกรรมการบริษัทจะตองเปดเผยเหตุผลและความจำเปนเพื่อขอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
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กรรมการอิสระจะตองมีความเปนอิสระจากผูบริหารของบริษัท หรือผูมีอำนาจควบคุมบริษัท และผูถือหุนรายใหญหรือ

กลุมผูถือหุนรายใหญ สามารถเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจและแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระเสรีเพื่อผลประโยชนของผูถือ

หุนรายยอย ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

2. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจำนวนกรรมการที่จะ

แบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงใน

ปแรก และปที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใช้วิธีจับสลากกันวาผูใดจะออกสวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่

อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตำแหนง 

3. การเลือกตั้งกรรมการใหเปนไปตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะตองมีความโปรงใสและชัดเจนในการสรร 

หากรรมการ โดยตองพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึง

คุณสมบัติ และการไมมีลักษณะตองหาม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชนในการ

ตัดสินใจของ คณะกรรมการและผูถือหุน 

4. นอกจากการพนตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนงเมื่อ 

1) เสียชีวิต 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

5) ศาลมีคำสั่งใหออก 

5. กรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหนงใหมอีกได 

6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกใหมีผลตั้งแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

กรรมการของบริษัทซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนใหนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบดวยก็ได 

7. ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกำหนดเข้าเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป   เวนแตวาระของกรรมการจะ

เหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยัง

เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเดือนละ 1 ครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีจุดประสงค์เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบและรวมตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในการประชุม

แตละครั้งจะมีการกําหนดวาระการประชุมลวงหนาไวอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ

เปนผูรวมกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสูวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

เปนผูจัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมวาระการประชุมและเอกสารตางๆ สงใหคณะกรรมการก่อนการประชุมลวงหนา

อยางนอย 7 วัน 
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2. การประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ และในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะถือมติของเสียงข้างมากโดยกรรมการหนึ่งทานมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเข้ารวมประชุม 

หรือไมใหใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก

หนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด และการลงมติในที่ประชุมตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

และเมื่อสิ้นสุดการประชุมเลขานุการบริษัทจะเปนผูมีหนาที่จัดทํารายงานการประชุมและจัดสงใหที่ประชุมกรรมการ

รับรองความถูกตองในครั้งถัดไป 

3. คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีการประชุมรวมกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายและสรุปประเด็นตางๆ 

เกี่ยวกับการจัดการที่เปนประโยชนตอคณะกรรมการและฝายจัดการไดรับทราบเพื่อนําไปดําเนินการแก้ไขปรับปรุง

ตอไป 

4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการใหถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เวน

แตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

 

การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการ  

บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการอยางชัดเจน โดยกรรมการ

บริษัททำหนาที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝายจัดการ ขณะที่ฝายจัดการทำหนาที่บริหารงานใน

ดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น  

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญไมเปนบุคคลเดียวกัน บริษัทมีการ

กําหนดขอบเขตอํานาจของแตละตําแหนงไวอยางชัดเจนในอํานาจดําเนินการของบริษัท จึงทําใหผูบริหารดังกลาวไมมอีํานาจ

เบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะรวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนคณะกรรมการที่ไมมีอํานาจลงนามอนุมัติผูกพันกับ

บริษัท ไมมีสวนไดเสียในดานการเงินและการบริหารของบริษัท 

 

บทบาทหนาที่ประธานกรรมการ 

1. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมกับประธานกรรมการบริหาร และดูแลใหกรรมการบริษัทไดรับข้อมูล

อยางถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อใหกรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

2. เปนผูนำในการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให

เหมาะสม รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และดูแลใหมีการตอบข้อซักถามของผูถือ

หุนอยาง เหมาะสมและโปรงใส 

3. เปนผูนำของคณะกรรมการบริษัท และเปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1) จัดสรรเวลาอยางเพียงพอและสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได

อยางเต็มที่เปนอิสระ และใช้ดุลยพินิจอยางรอบคอบ โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางครบถวน 

2) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย 

3) สนับสนุนใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารประชุมกันเอง โดยไมมีกรรมการบริษัทที่มาจากฝายจัดการเข้า

รวมประชุม เพื่อเปดโอกาสใหกรรมการไดอภิปรายประเด็นที่สนใจไดอยางอิสระ 

4) สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะตองดำเนินการตอไปอยางชัดเจน 
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4. เปนผูนำในการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให

เหมาะสม รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และดูแลใหมีการตอบข้อซักถามของผูถือ

หุนอยาง เหมาะสมและโปรงใส 

5. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของฝาย

จัดการใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท 

6. กำกับดูแลใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการชุดยอยชุดตางๆ และกรรมการบริษัทแตละ

คนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

7. กำกับดูแลใหมีการเปดเผยข้อมูลและการจัดการอยางโปรงใสในกรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน 

 

คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อกลั่นกรองและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทเฉพาะ

เรื่อง ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดหลักทรัพยฯ โดยคณะกรรมการชุดยอยแต

ละคณะจะมีวาระการดำรงตำแหนงเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยของบริษัท มีทั้งหมด 5 ชุด ไดแก่ 

คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน และมีอยางนอย 1 คนตองมีความรูดานบัญชี / การเงิน คณะกรรมการ 

ตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง

คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบคณะกรรการตรวจสอบ 

1. รายงานทางการเงินและการสอบบัญช ี

1.1 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยเพื่อใหมั่นใจวามีความถูกตองและเชื่อถือไดรวมถึงการ

เปดเผยข้อมูลอยางเพียงพอและบริษัท มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการ

ประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ

ประจำป 

1.2. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเข้ารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเข้ารวม

ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบรายงานทางการเงินที่สำคัญ ผลการตรวจสอบและหารือ

เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผูสอบบัญช ี

2. การตรวจสอบภายใน 

2.1 พิจารณาความเปนอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน 

2.2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทั้งกำกับใหฝายตรวจสอบ

ภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

2.3. อนุมัติและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจำป เพื่อใหแผนการตรวจสอบสอดคลองกับประเภท และ

ระดับความเสี่ยงของบริษัท 
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2.4. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอตอฝายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝายบริหารที่

มีตอประเด็นการตรวจสอบที่ไดมีการเสนอและรายงานไว รวมทั้งติดตามเพื ่อใหมั ่นใจวาฝายบริหารได

ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกลาวอยางเพียงพอและภายในเวลาที่เหมาะสม 

2.5. ใหความเห็นชอบการวาจ้างและกำหนดค่าธรรมเนียมตอบแทนผูใหบริการตรวจสอบภายใน (Out Source) 

กรณีวาจ้างหนวยงานภายนอก 

2.6. พิจารณาความเปนอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน 

3. การควบคุมภายใน 

3.1 สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม  

3.2. สอบทานความถูกตองของเอกสารอางอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นของ

บริษัทตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต 

3.3. สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล 

4. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4.1. สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4.2. ดำเนินการตรวจสอบเมื่อไดรับแจ้งจากผูสอบบัญชีกรณีพบพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการฝายบริหาร 

หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดในสวนที่เกี่ยวข้องกับหนาที่และความ

รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาตรา 281/2วรรค สอง มาตรา 305 มาตรา 

306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ มาตรา 313 และรายงานผลการ

ตรวจสอบในเบื้องตน ใหสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชีทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจ้งจากผูสอบบัญช ี

4.3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน

ประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

5. หนาที่อื่นๆ 

5.1. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เปนอิสระไดในกรณีจำเปนโดยบริษัท

เปนผูออกค่าใช้จ่าย 

5.2. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นวาจำเปนและเหมาะสม

และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบดวยกรรมการ และ/หรือผูบริหารอยางนอย 3 คน  

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบคณะกรรการบริหารความเสี่ยง 

1. กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงระดับบริษัทและบริษัทยอย และจัดใหมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงอยาง

ตอเนื่อง 

2. กำหนดแผนจัดการความเสี ่ยงและกระบวนการบริหารความเสี ่ยงและสอบทานแผนจัดการความเสี ่ยง รวมทั้ง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมและติดตามดูแลและสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผลการ

จัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทยอย 
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3. กำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงโครงสรางการบริหารความเสี่ยงบริษัทและบริษัทยอย 

4. พิจารณาและระบุความเสี ่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงดานการลงทุน ดานการ 

ประกอบธุรกิจ ดานการบริหารจัดการ ดานการเงิน ดานการปฏิบัติการ ดานความปลอดภัยของข้อมูล ดานกฎหมาย

และกฎระเบียบ เปนตน รวมถึงเสนอแนะวิธีปองกัน และวิธีบริหารความเสี่ยงดังกลาวใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดย

กำหนดเปนนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหคำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

5. กำกับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุงเนนการคำนึงถึงความเสี่ยงในแตละปจจัย

เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทยอย อีกทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอยาง

ตอเนื่องใหเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

6. รับทราบและรายงานผลลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท

ทราบเปนประจำในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ

บริษัทจะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

7. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายและเสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับเปาหมายในการ

ดําเนินธุรกิจและพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งติดตามสถานะความเสี่ยง ประเมินผลการปฏิบัติ

ตามแผนจัดการความเสี่ยงใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั ่นใจวาบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

เปาหมายที่ตั ้งไวซึ ่งปจจัยความเสี่ยงไดเปดเผยตอผูถือหุน โดยแสดงอยูในการรายงานข้อมูลประจําป 56-1 One 

Report 

8. ใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทและบริษัทยอย 

9. พิจารณาวาฝายจัดการไดตอบสนองตอความเสี่ยงอยางเหมาะสมหรือไม 

10. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและสรางความตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมของบริษัทและบริษัทยอย

อยางตอเนื่อง 

11. ปฏิบัติตามหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

คณะกรรมการสรรหา 

ประกอบดวยกรรมการและ/หรือผูบริหารอยางนอย 3 คน  

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบคณะกรรการสรรหา 

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการและผูบริหาร

ระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดกำหนดไว เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อนำเสนอตอ

ที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูแตงตั้งกรรมการตอไป 

2. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด แลวนำเสนอคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาใหดำรงตำแหนง กรรมการ และประธาน

กรรมการบริหาร 

3. ทำแผนการพัฒนากรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง (Succession plan) เพื่อเตรียมพรอม บุคคลที่มีศักยภาพ

ใหสามารถสืบทอดตำแหนงงานในกรณีที่กรรมการผูจัดการหรือผูบริหารระดับสูงเกษียณ ลาออก หรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได 
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4. ทบทวนโครงสราง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง รวมทั้ง

ใหข้อเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เห็นควรใหมีการเปลี่ยนแปลง 

5. ปฏิบัติตามหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ประกอบดวยกรรมการและ/หรือผูบริหารอยางนอย 3 คน  

1. พิจารณาแนวทาง และพิจารณาค่าตอบแทน และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เปนตัวเงินและมิใช่ตัวเงินอยาง

เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูง โดยใหเปน

ธรรมและสมเหตุสมผล สอดคลองกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหสามารถพิจารณา

เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ได และใหนำเสนอตอที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

2. ประเมินค่าตอบแทนของผูบริหาระดับสูงใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานโดยใช้เปาหมายและหลักเกณฑประเมินที่

เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธและแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

3. ปฏิบัติตามหนาที่ที่คณะกรรมกมารบริษัทมอบหมาย 

 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกำกับดูแล ประกอบดวยกรรมการ 6 คน 

1. พิจารณากําหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจน

นโยบาย / มาตรการตอตานทุจริตคอรรัปชัน ตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัทและฝาย

จัดการเพื่อกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติอององค์กร 

2. กํากับดูแลใหคำปรึกษา ประเมินผลและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ

จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการดําเนินงานดาน

พัฒนาอยางยั่งยืน 

3. เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี ่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งกํากับดูแลให

คําปรึกษากํากับดูแลและติดตามความก้าวหนาการดําเนินการดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4. สงเสริม และสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหารเข้าใจนโยบาย ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ

จริยธรรมธุรกิจอยางตอเนื่องและสนับสนุนใหผูบริหารสงเสริมพนักงานทุกระดับของกลุมบริษัทใหมีความเข้าใจและ

ปฏิบัติตาม 

 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท มีหนาที่กํากับดูแลและจัดการการประชุมของ คณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ การประชุมสามัญผูถือหุน รวมทั้งจัดทํารายงานการ ประชุมคณะกรรมการ รายงานการ

ประชุมสามัญผูถือหุน และรายงานประจําป นอกจากนี้เลขานุการบริษัท มีหนาที่กํากับดูแลใหบริษัท และคณะกรรมการมีการ

ปฏิบัติใหสอดคลองและเปนไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัทและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และยังสนับสนุนการจัดให

กรรมการ ผูบริหาร ไดรับความรูและเข้า อบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการและกรรมการเฉพาะ

เรื่อง ตลอดจนการรายงาน ใหกรรมการ ผูบริหาร รับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดกฎเกณฑตางๆ และทําหนาที่เก็บ

รักษา เอกสารสําคัญตามกฎหมาย นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย
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มีหนาที่สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการใหญ รวมทั้งรับผิดชอบงานการกำกับดแูลกิจการ

ของบริษัท ผานทางสวนกำกับการปฏิบัติงานและหลักทรัพย (Compliance) สังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัท 

 

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

การสรรหากรรมการ 

เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีที่เสนอโดยสมาคม สงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยการสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัทจะตองดําเนินการอยางมีหลักเกณฑและโปรงใส โดยไดกําหนด

หลักเกณฑการพิจารณาบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทกําหนดวาใน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก ตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน

สามสวนไมไดใหออกจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 โดยใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

และกรรมการที่ออกจากตําแหนง มีสิทธิไดรับเลือกตั้งกลับมาดํารงตําแหนงใหมไดทั้งนี้ในการสรรหากรรมการบริษัทเปนหนาที่

ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัต ิ

สอดคลองตามกฎหมายกําหนดและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถและ ประสบการณที่

หลากหลาย รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติ เหมาะสมเข้ามาใหคณะกรรมการ

พิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนคัดเลือกดวย 

1. การเลือกกรรมการรายใหม 

1) พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายหนวยงานกำกับดูแลและบริษัทประกาศกำหนด 
2) พิจารณาสรรหาบุคคลผูทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถ ภาวะผูนำ กลาแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจดวยข้อมูลและ
เหตุผล มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไมดางพรอย 

3) พิจารณาความเหมาะสมของจำนวน องค์ประกอบ และความหลากหลายในโครงสรางของ คณะกรรมการที่

หลากหลาย โดยคำนึงถึงทักษะจำเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่สอดรับกับ

ลักษณะธุรกิจของ 

2. การตออายุกรรมการรายเดิม 

1) การอุทิศเวลาใหกับองค์กร และเข้ารวมกิจกรรม / การประชุมตางๆ 
2) ไดศึกษาข้อมูลบริษัท วาระการประชุม และใหข้อเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบริษัท 
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งจะไดรับทราบบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการ

ตางๆ แผนกลยุทธและนโยบายที่สําคัญของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสรางการ จัดการ ผลการดําเนินงานที่ผาน

มาของบริษัท เพื่อสรางความเข้าใจแก่กรรมการเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ กรรมการและการประกอบธุรกิจของบริษัท 

การสรรหาผูบริหาร 

กรรมการผูจัดการใหญเปนผูพิจารณาสรรหาและแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงและหนาที่ความ

รับผิดชอบ รวมถึงมีความรูความสามารถและประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทโดยการคัดเลือกเปนไป

ตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝายทรัพยากรบุคคล 

1. ผูบริหารตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งตองไมมี

ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มี 

2. ผูบริหารตองแจ้งใหบริษัททราบโดยไมชักช้า หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไมวาโดยตรง หรือ โดยออม หรือ

ถือหุน เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 
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3. ผูบริหารตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของ บริษัทเปน

อยางดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและ

ปฏิบัติหนาที่ใหแก่บริษัทอยางเต็มที ่

 

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะกําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะกรรมการเปนประจำ

ทุกป โดยแบงการประเมินออกเปน 3 ประเภท คือ  

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ  

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล  

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดยอยทั้งคณะ 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบแนวทางการประเมินผลดังกลาวเปนประจําทุกปโดยมอบหมายใหเลขานุการบริษัท

สรุปผลและนำเสนอผลการประเมินตอที่ประชุมคณะกรรมการตอไป 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการเปนประจำ

ทุกป แลวนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ โดยผลประเมินจะถูกนำไปกำหนดอัตราการปรับเงินเดือนของ

ประธานกรรมการและนำเสนอตอที่ประดชุมคณะกรรการบริษัทเพื่อพิจารณาขออนุมัติตอไป 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผู บริหาร ผานการพิจารณา กลั ่นกรองจาก

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยกําหนดนโยบายหลักเกณฑและวิธีกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบริหารใหมี

ความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งจํานวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกลเคียงกันและอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใน

สวนของค่าตอบแทนผูบริหารจะอยูในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส และขึ้นอยูกับหนาที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารแตละทาน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

 

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเปนผูประเมินผลงานประธานกรรมการเปนประจำทุกป เพื่อนำไปใช้ในการ

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมกา โดยใช้บรรทัดฐานที่ไดตกลงกันลวงหนากับประธานกรรมการตามเกณฑที่

เปนรูปธรรม สอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัทและสภาวะตลาด ผลประเมินข้างตนจะเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทไดสนับสนุนการพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับตางๆ อยางสม่ำเสมอ โดยสงเสริมใหกรรมการบริษัทเข้ารับ

การอบรมหรือเข้ารวมกิจกรรมเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูดานตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เช่น การ

อบรมและสมัมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตน 
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นอกจากนี้บริษัทไดจัดทําคู ่มือกรรมการบริษัท โดยไดรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ ข้อบังคับที่เกี ่ยวข้องกับ

กรรมการบริษัทเพื่อใหกรรมการทราบถึงบทบาทหนาที่ หลักการและแนวปฏิบัติในการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัททั้งหมด 

โดยสําหรับกรรมการเข้าใหมจะมีการปฐมนิเทศนกรรมการใหมทุกครั้งและบริษัทไดมีการชี้แจงข้อมูลที่เปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติหนาที่ใหแก่กรรมการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ แนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทและคู่มือกรรมการ

บริษัท เพื่อสรางความรูความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานดานตางๆ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

 

การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

บริษัทใหความสําคัญถึงคุณค่าของประสบการณที่กรรมการและผูบริหารจะไดรับจากการเปนกรรมการในบริษัทอื่น จึง

มีนโยบายใหกรรมการบริษัทสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกัน

ไมเกิน 5 บริษัท เพื่อใหสามารถจัดสรรเวลาใหแตละบริษัทอยางเพียงพอ กรณีที่มีกรรมการบริษัทดํารงตําแหนงกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท ใหพิจารณาการดํารงตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทเปน

สําคัญ สวนผูบริหารนั้นสามารถดํารง ตําแหนงกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไมเกิน 3 บริษัท และการรับ

ตําแหนงดังกลาวตอง ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทไดเปดเผยข้อมูลการดํารงตําแหนงกรรมการใน

บริษัทอื่น ของกรรมการแตละรายไวในรายงานข้อมูลประจําป 56-1 One Report ตลอดจนเว็บไซตของบริษัท 

บริษัทหามมิใหกรรมการผูจัดการใหญดำรงตำแหนงเปนกรรมการผูจัดการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อใหบริษัทไดรับ

ประโยชนสูงสุดจากการที่กรรมการผูจัดการใหญสามารถอุทิศเวลาใหแก่บริษัท และปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการผูจัดการ

ใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำใหสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทยอย

และบริษัทรวม ดังนี้ 

1. บริษัทสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัท ไปเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวม ตามสัดสวนการ

ถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบและมอบหมายใหฝายจัดการเปนผูควบคุมดูแล 

2. กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวม มีอำนาจหนาที่และรับผิดชอบในการควบคุมหรือมีสวนรวมในการ

กำหนดนโยบายที่สำคัญตอการดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เช่น การเปดเผย

ข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ การทำรายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี ่ยวโยง การไดมาหรือ

จำหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน 

3. บริษัทกําหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม

เพื่อใหสอดคลองกับสัดสวนการถือหุนในบริษทัยอยและบรษิทัรวม อกีทัง้เพือ่เปนการปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาลและ

รักษาไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และของผูถือหุน 

4. บริษัทกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทยอยและบริษัทรวมเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจัดการและ

รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดเสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการใน

การติดตามการบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัท 

5. กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยตองเปดเผยและนําสงข้อมูลสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวข้องในสวนที่เกี่ยวข้อง

กับการดําเนินธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอื่นๆ ที่อาจคาดหมายไดวาจะก่อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอื ่นใด 

(Conflict of Interest) กับบริษัทและบริษัทยอย ตอคณะกรรมการของบริษัทยอย หรือผูที่คณะกรรมการของบริษัท
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ยอยมอบหมายภายในกําหนดเวลาที่บริษัทยอยกําหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทยอยมีหนาที่แจ้งเรื่องดังกลาวให

คณะกรรมการของบริษัททราบภายในกําหนดเวลาที่บริษัทกําหนด เพื่อเปนข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรือ

อนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของบริษัทยอยและของบริษัทเปนสําคัญ โดยกรรมการและ

ผูบริหารของบริษัทยอยตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชน 

6. กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผูบริหารดังกลาวมีหนาที่แจ้งให

คณะกรรมการของบริษัทยอยทราบถึงความสัมพันธและการทําธุรกรรมกับบริษัทยอยในลักษณะที่อาจก่อใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจก่อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทยอย โดย

คณะกรรมการบริษัทยอยมีหนาที่แจ้งเรื่องดังกลาวใหแก่บริษัททราบ 

7. กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวมมีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการเมื่อไดรับการรองขอตามความเหมาะสม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม 

8. กรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสําคัญใดๆ อาจแจ้งใหบริษัทยอยชี้แจง และ/หรือ นําสงเอกสารเพื่อ ประกอบการ

พิจารณาของบริษัทได 

9. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูรับมอบหมายของบริษัทยอย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ

นิติภาวะของบุคคลดังกลาวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทยอย ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตามหนาที่หรือ

ในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเปนนัยสําคัญตอบริษัทและบริษัทยอยเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นไมวา

ทางตรงหรือทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

10. กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทยอยจะกระทําธุรกรรมกับบริษัทยอยไดตอเมื่อธุรกรรม 

ดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ตามแตขนาดรายการที่คํานวณได

ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้เวนแตเปนการทําธุรกรรมที่เปนข้อตกลงทางการค้าใน

ลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการค้าที่

ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแลวแตกรณี และเปน

ข้อตกลงทางการค้าที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว 

 

การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งบริษัทเห็นวาจะ

ก่อใหเกิดประโยชนรวมเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายไดและเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะ

พิจารณาสัดสวนการลงทุน กําไรที่คาดวาจะไดรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทก่อนการตัดสินใจ

ลงทุนในโครงการตางๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกลาวนั ้นจะตองไดร ับการพิจารณาเห็นชอบจากที ่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทหรือที ่ประชุมผู ถือหุ น (แลวแตกรณี) และบริษัทจะแตงตั ้งตัวแทนของบริษัทที่มีคุณสมบัติ และ

ประสบการณเพื่อเข้ารวมเปนคณะกรรมการในบริษัทนั้นๆ เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญและกํากับดูแลการดําเนินงานของ

บริษัทยอย และบริษัทรวมดังกลาว 

 

การควบคุมดานการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

1. บริษัทยอยและบริษัทรวมมีหนาที่นําสงผลการดําเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผานการสอบทานโดย ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทํางบการเงินดังกลาวของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหกับ

บริษัทพรอมยินยอมใหบริษัทใช้ข้อมูลดังกลาวนั้น เพื่อประกอบการจัดทํางบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการ

ของบริษัทประจําไตรมาสหรือประจําปนั้นแลวแตกรณี 
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2. บริษัทยอยและบริษัทรวมมีหนาที่รายงานประเด็นปญหาทางการเงินที่มีนัยสําคัญตอบริษัทเมื่อตรวจพบหรือไดรับการ

รองขอจากบริษัทใหดําเนินการตรวจสอบและรายงาน 

 

การสืบทอดงาน 

บริษัทมีแผนการเตรียมการสืบทอดตําแหนงงานที่สําคัญอยางเปนระบบเพื่อทดแทนผูเกษียณอายุหรือบรรจุลงใน

ตําแหนงงานใหมที่เกิดขึ้นจากการขยายกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของบริษัท หรือการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร

ระดับสูงสุดเพื่อความตอเนื่องในการบริหาร และเพื่อใหสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและพรอมที่จะดํารงตําแหนงงาน

สําคัญดังกลาว 

1.  ระดับประธานกรรมการบริหาร 

เมื่อตําแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการบริหารวางลงหรือผูอยูในตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหนงได บริษัทจะมีระบบการใหผูบริหารในระดับใกลเคียงหรือระดับรองเปนผูรักษาการในตําแหนง จนกวาจะมีการ

สรรหาและคัดเลือกบุคคลที ่ม ีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด และตองเปนผู ท ี ่ม ีว ิส ัยทัศน ความรู

ความสามารถ และประสบการณ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยพิจารณาจากฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูที่มีความเหมาะสมใหดํารงตําแหนงแทนตอไป 

2. ระดับผูบริหาร 

เมื่อตําแหนงระดับผูบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไปวางลง หรือผูอยูในตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหนงได บริษัทจะมีการนําเสนอทายาทผูสืบทอดตําแหนงที่คัดเลือกไวเสนอตอคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้การวาง

แผนการสืบทอดตําแหนงของบริษัทระดับผูบริหารมีขั้นตอนดังนี ้

1. ประเมินความพรอมของกําลังคนใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

2. กําหนดแผนสรางความพรอมของกําลังคนโดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่

ออก 

3. วิเคราะหสถานการณประกอบธุรกิจของบริษัทในดานกลยุทธบริษัท นโยบาย แผนการลงทุน แผนงาน การ

ขยายตัว 

4. สรางแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝกอบรมพนักงานไวลวงหนาภายใน 1 ป กอ่นพนกังานจะเกษยีณหรอืออก

จากตําแหนงก่อนเวลา 

5. กําหนดความสามารถซึ่งหมายถึง ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที ่พึงปรารถนาของพนักงานใน

ตําแหนงนั้นๆ และจัดทําแผนพัฒนาเปนรายบคุคล 

6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

7. ระบุทายาทผูสืบทอดตําแหนงจากการประเมินและวิเคราะหศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ตองมีการแจ้งให

พนักงานทราบลวงหนาเพื่อเตรียมรับมอบ 

8. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดวาจะเปนทายาทวาจะสามารถมีพัฒนาการและสรางผลงานตามที่ คาดหวัง

ไดจริง หากไมเปนตามคาดหมายการเปลี่ยนตัวยอมทําได 

 

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนองค์กรใหมีการเติบโตและขยายธุรกิจอยางมีเสถียรภาพ มีฐานะ

การเงินที่มั่นคงและสามารถสรางผลตอบแทนใหแก่ผูถือหุนในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรใหมีการนําระบบการ

บริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติโดยมีกรอบการดําเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคลองกับหลักเกณฑของ The 
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Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ ่งเป นมาตรฐานสากล เพื ่อให

ผูเกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนําไปประยุกตใช้ไดอยางเหมาะสมจึงกําหนดนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงองค์กรดังนี ้

1. กําหนดโครงสรางการบริหารความเสี่ยงกําหนดและจัดระดับความเสี่ยงและความเบี่ยงเบนของความ เสี่ยงที่ยอมรับได 

เพื่อจะไดบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 

2. กําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนภารกิจและความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนทุกระดับที่ตองตระหนักถึงความ

เสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนและองค์กร โดยใหความสําคัญในการบริหารความ เสี่ยงทุกดานอยาง

ครอบคลุม 

3. กําหนดแนวทางปองกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดําเนินงานขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความ เสียหายหรือความ

สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ 

4. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เปนไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวทางปฏิบัติสากลเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบกับการดําเนินงานขององค์กรอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ในทิศทางเดียวกัน โดยนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ และมีการ

ดําเนินงานที่ทันสมัยเพื่อสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและสรางความ เชือ่มั่นของผูเกี่ยวข้อง 

5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร และสนับสนุนให บุคลากรทุกระดับ

สามารถเข้าถึงแหลงข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงตามความรับผิดชอบ ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการ

บริหารความเสี่ยงใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

6. เปาหมายความปลอดภัยประจําปขององค์กรจะถูกประกาศใหทราบทั่วกันและใหถือเปนภารกิจที่สําคัญของ ทุกคนที่

จะตองเฝาระวัง และปฏิบัติงานตามมาตรการและระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อปองกันความเสี่ยงอยางจริงจัง 

รวมทั้งตองมีการติดตามเฝาระวังอยางสมํ่าเสมอ 

 

ความขัดแยงทางผลประโยชน และการทำรายการระหวางกันหรือรายการเกี่ยวโยงกัน 

บริษัทใหความสําคัญตอการพิจารณารายการตางๆ อยางโปรงใสและเปนประโยชนตอบริษัทเปนสําคัญ ดังนั้นจึงให

ความสําคัญตอการปองกันรายการที่อาจเปนความขัดแยงทางผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการระหวางกนั โดย

มีหลักการที่สําคัญดังตอไปนี ้

1. การทำรายการระหวางกันหรือรายการเกี่ยวโยงกัน 

(1) การพิจารณาการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะใช้เกณฑราคาและข้อตกลงทางการค้าเช่นเดียวกับที่ใช้กับ

ลูกค้าทั่วไป โดยจะตองมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปนธรรม สมเหตุสมผลและก่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก่บริษัท 

(2) บริษัทอาจใช้ประโยชนจากรายงานของผูประเมินอิสระที่อยูในบัญชีรายชื่อของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบรษิัทหรือ

บริษัทในกลุมแตงตั้งเพื่อเปรียบเทียบราคาสําหรับการทํารายการระหวางกันที่สําคัญ เพื่อใหมั่นใจวาราคา

ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและบริษัทยอย 

(3) กรณีที่ไมมีเกณฑราคาดังกลาวเพื่อใช้อางอิง บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคา

ภายนอกภายใตเงื่อนไขที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน 

(4) บริษัทอาจใช้ประโยชนจากรายงานของผูประเมินอิสระที่อยูในบัญชีรายชื่อของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทหรือ

บริษัทในกลุมแตงตั้งเพื่อเปรียบเทียบราคาสําหรับการทํารายการระหวางกันที่สําคัญ เพื่อใหมั่นใจวาราคา

ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและบริษัทยอย 
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(5) กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะทําธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทยอยไดตอเมื่อธุรกรรม 

ดังกลาวไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทแลว เวนแตเปนธุรกรรมที่เปนข้อตกลงทางการค้าใน

ลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการค้า

ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแลวแตกรณี และ

เปนข้อตกลงทางการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไวแลว 

หรือขนาดของธุรกรรมไมจําตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 

2. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

(1) กรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทตองรายงานการมีสวนไดเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

และการถือครองหลักทรัพยของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยกําหนด 

(2) หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่อาจก่อใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท ในกรณีที่จําเปนตองทํารายการนั้นใหมีการนําเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันตอ

คณะกรรมการตรวจสอบเพื ่อพิจารณาใหความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติตอคณะ กรรมการบริหาร หรือ

คณะกรรมการบริษัท (แลวแตกรณี) ตามหลักเกณฑการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(3) กรรมการบริษัทและผูบริหารตามตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมี สวนไดเสีย และความขัดแยงทาง

ผลประโยชนของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการ

ของบริษัท หรือบริษัทยอยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยสงรายงานตอเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

จะตองสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียนี้ให ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 

7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน 

(4) บริษัทใหบุคลากรปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของบริษัทมากกวาประโยชนสวนตน ปราศจากความ

ตองการสวนตัวและอิทธิพลจากผูใกลชิด 

(5) บุคลากรของบริษัทตองไมเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนโดยกรรมการและ

ผูบริหารตองพิจารณาความขัดแยงของผลประโยชนเกี่ยวกับการทํารายการตางๆ ของบริษัทอยางรอบคอบ 

ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีเหตุมีผลและเปนอิสระภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี 

(6) พนักงานทุกคนตองเปดเผยเมื่อเกิดสถานการณที่ทําใหเชื่อวาจะทําใหเกิดความขัดแยงทาง ผลประโยชน หาก

พนักงานสงสัยวาจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีบางอยางที่อาจทําให ผูอื่นคิดวาเปนความขัดแยง

ทางผลประโยชนตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

(7) การจัดทําธุรกรรม / รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะพิจารณาอยางรอบคอบ รวมทั้งกําหนดราคา และ

เงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอกโดยไมใหผูที่มีสวน เกี่ยวข้องหรือเกี่ยว

โยงกับรายการที่จัดทําเข้ารวมในการพิจารณาและไมมีอํานาจอนุมัติในรายการ นั้นๆ 

(8) การทําธุรกิจใดของบุคลากรของบริษัทและผูที ่มีความเกี่ยวดองในครอบครัวที่บุคคลนั้นมีสวนไดสวนเสีย 

จะตองเปดเผยสวนไดสวนเสียตอบริษัทก่อนเข้าทํารายการนั้นๆ รวมถึงหามการอนุมัติออกคําสั่งเพื่อก่อใหเกิด

ประโยชนแก่บุคคลผูออกคําสั่งเองในการกระทําการใดๆในนามของบริษัท 

(9) การรับบุคลากรใหมที่เปนผูเกี่ยวดองกับบุคลากรของบริษัท ตองเปนไปอยางโปรงใสและเปนธรรมตอผูที่มี

คุณสมบัติอยางเดียวกัน โดยบุคลากรตองไมแทรกแซงหรือใช้อิทธิพลใหรับผูเกี่ยวดองของตนเข้าทํางาน 
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การใช้ข้อมูลภายใน การเก็บรักษาความลับ และการเก็บรักษาข้อมูล  

1. การปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย 

บุคลากรทุกคนของบริษัทตองดูแลเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทและของผูปวยหรือลูกค้าไวเปนความลับโดยไม

เปดเผยข้อมูล หรือข่าวสารของบริษัทที่หากเปดเผยตอสาธารณชนจะก่อใหเกิดผลกระทบรายแรงตอบริษัท และไมใหข้อมูล

หรือข่าวสารใดๆ ที่ผูมีอํานาจสั่งการยังไมอนุญาต โดยยึดมั่นตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตยสุจริตในการดำเนินธุรกิจ 

เพื่อใหแนใจวานักลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทไดรับสารสนเทศที่เชื่อถือไดอยางเทาเทียมและทันทวงที  

1) กรรมการบริษัท ผู บริหาร และพนักงานจะตองปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี ้อยางเครงครัดในการซื ้อขาย 

หลักทรัพยจดทะเบียนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ใหแก่คู่

สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของตนได รับทราบ 

2) กรรมการบริษัท ผู บริหาร และพนักงานจะตองปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี ้อยางเครงครัดในการซื ้อขาย 

หลักทรัพยจดทะเบียนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหลักทรัพยที่ซื้อขายในศูนย รวมทั้ง

สื่อสารนโยบายฉบับนี้ใหแก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของตนได รับทราบ 

3) คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อใหมั่นใจ

วากรรมการ ผูบริหาร ไดปฏิบัติตาม หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพยบริษัทที่กำหนดไว 

4) คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อใหมั่นใจ

วากรรมการ ผูบริหาร ไดปฏิบัติตาม หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการซื้อขาย หลักทรัพยบริษัทที่กำหนดไว 

5) กําหนดใหระมัดระวังการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทก่อนการ เปดเผยข้อมูลภายในแก่สาธารณชน ช่วงเวลา

หามซื้อขายหลักทรัพย (Blackout Period) 

2. แนวทางการรักษาความลับ 

1) กําหนดลําดับชั้นความลับของข้อมูล ไดแก่ ข้อมูลที่เปดเผยไดและข้อมูลที่เปดเผยไมได ทั้งนี้การใช้ข้อมูลภายใน

รวมกันตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบที่ตนไดรับมอบหมายเทานั้น 

2) การเก็บรักษาและปกปดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้า โดยบริษัทตองรักษาและปกปดข้อมูลลูกค้า และ

ข้อมูลทางการค้าไวเปนความลับ ไมเปดเผยตอพนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวข้อง เวนแตเปน

ข้อบังคับโดยกฎหมายใหเปดเผยโดยเปนการเปดเผยเพื ่อวัตถุประสงค์ทางการฟองรองคดีหรือคณะ

กรรมการบริหารอนุมัติใหมีการเปดเผย 

3. แนวทางการบันทกึและเก็บรักษาข้อมูล 

การเปดเผยข้อมูลภายในตอสาธารณชนตองไดรับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหนาที ่บริหาร โดย ที่ประธาน

เจ้าหนาที่บริหารอาจจะเปนผูตอบเองในกรณีที่ข้อมูลมีนัยสําคัญมาก หรืออาจมอบหมายให ผูรับผิดชอบเปนผูใหข้อมูลแก่

สาธารณะ หากข้อมูลนั ้นยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน หามมิใหบุคคลที ่บริษัทฯ กําหนดเปดเผยข้อมูลภายใน แก่

บุคคลภายนอกเองโดยพลการ เพื่อก่อใหเกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเปนการเพิ่ม

ความเชื่อมั่นใหแก่ผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวข้องทุกฝ าย บริษัทฯ กําหนดเปนข้อหามมิให บุคคลที่บริษัทฯ กําหนดที่ไดรับ

ทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เปนข้อเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญตอการ เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยและที่ยังไมเปดเผย

ตอสาธารณชน ไมวาจะเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย หรือ ชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหุนของบริษัทฯ ไม

วาจะดวยตนเอง หรือผานนายหนา ทั้งนี้ ไมวาการกระทําดังกลาวจะกระทําเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น บริษัทฯ จะถือวา

การใช้ข้อมูลภายใน โดยมิชอบเพื่อประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ดังกลาวข้างตนเปนการซื้อขายหลักทรัพย

เพื่อ เก็งกําไร หรือสรางความไดเปรียบใหกับกลุมใดกลุมหนึ่งซึ่งถือเปนการกระทําความผิดตามพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ และถือ

เปนความผิดทางวินัย 
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1) รายงานการถือหลักทรัพย 

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงในสายงานบัญชีหรือการเงิน มี หนาที่ตอง

รายงานการถือหลักทรัพยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหเปนไปตาม กฎระเบียบของ

ข้อบังคับของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535(รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม)(“พ.ร.บ. 

หลักทรัพยฯ") ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด หลักทรัพย และประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ตองสงผานรายงานดังกลาว มายังเลขานุการบริษัทก่อนนําสงสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ

ตลาดหลักทรัพยฯ 

2) รายงานการถือหลักทรัพย 

บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผูรับผิดชอบ

ในการดําเนินงาน ผูบริหาร ผูสอบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะของ 39 คู่มือบรรษัทภิ

บาล บุคคลดังกลาว รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59แหง 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดสงสําเนา รายงาน

นี้ใหแก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง 

4. การลงโทษการใช้ข้อมูลภายใน 

ผูที่ฝาฝนจะถูกลงโทษทางวินัย หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแลวแตกรณ ี

 

การไมลวงละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพยสินทางปญญา 

 บริษัทเสดงเจตนารมณในการดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยสินทาง

ปญญา โดยไมกระทำการอันมีลักษณะละเมิดในงานที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น โดยมีนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติดังนี้ 

1. บริษัทตองตรวจสอบการนำข้อมูลหรือผลงานอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอกที่ไดรับมาหรือที่จะใช้ภายในบริษัทก่อน 

เพื่อใหมั่นใจวาจะไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น 

2. พนักงานจะตองใช้ซอฟตแวรตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์และเฉพาะที่ไดรับอนุญาตใหใช้งานภายในบริษัท 

เทานั้น 

3. พนักงานตองปฏิบัติตนใหสอดคลองกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่ถูกตอง โดยจะไม

ละเมิดนำสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่ถูกตองและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด 

4. พนักงานตองปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ ์ถูกตอง หามทำการติดตั้ง และใช้งานโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ไมถูกตองในสำนักงานโดยเด็ดขาด 

5. บริษัทจะเข้าตรวจสอบและควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน เพื ่อปองกันความปลอดภัยในระบบ

สารสนเทศของบริษัท 

6. ไมละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า อันอาจก่อใหเกิดความเสียหายกับบริษัท 

7. ใช้ Hardware และ Software ที่บริษัทจัดใหเพื่อธุรกิจของบริษัท 

8. ควบคุมบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟมข้อมูลและโปรแกรมเทาที่จำเปนตอการทำงานใหกับบริษัท และดูแลใหบุคคล

ดังกลาวปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกีย่วกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอยางเครงครัด 

9. เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมละเมิดหรือนำผลงานของผูอื่นไปใช้เพื่อประโยชนสวนตน เวนแตไดรับ

อนุญาตหรือใหค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน 
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10. รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงไมเปดเผยรหัสผาน (password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูล

ของบริษัทใหแก่ผูอื่น 

11. ใช้ทรัพยสินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก่บริษัท และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 

รวมถึงไมนำทรัพยสินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชนสวนตัว 

12. ปกปองดูแลทรัพยสินทางปญญาของบริษัทมิใหเสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า และใช้ทรัพยสินทางปญญาใหเกิดประโยชน

สูงสุดแก่บริษัท รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลที่เปนความลับอยางเหมาะสม 

13. ผลงานที่พนักงานไดสรางสรรค์ หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ใหถือเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท และเมื่อ

พนสภาพจากการเปนพนักงานแลวจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาดังกลาวคืนใหบริษัท ไมวาจะเปนข้อมูลที่เก็บไว

ในรูปแบบใด 

 

การรักษาความปลอดภัยและคุมความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อใหบริษัทมีการกำกับดูแลนโยบาย กระบวนการ และเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology Risk) และความเสี่ยงดานภัยคุกคามทางไซเบอร (Cyber Risk) ที่สามารถระบุความ

เสี่ยง ปองกัน ตรวจพบ รับมือ กู้ระบบคืนสูสภาวะปกติ และสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง เพื่อใหการบริหารความเสี่ยง

และความปลอดภัยในการนำระบบ IT มาใช้ในการดำเนินธุรกิจมีความครอบคลุมและสามารถปองกันความเสียหายไดอยาง

ทันทวงท ี

1. นโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) 

1) คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงมีหนาที่ดูแลใหมีการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งทำหนาที่ในการพิจารณาอนุมัตินโยบาย 

2) จัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพของนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 

3) ในกรณีที่บริษัทมีการใช้บริการดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริการจากภายนอก (Outsource) บริษัท

ตองจัดใหมีนโยบายเพื่อรองรับการใช้บริการ 

4) ตองมีมาตรการเพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของผูใหบริการจากภายนอกใหเปนไปตาม

ข้อตกลงที่กำหนดไว รวมทั้งมีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัย  

2. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) 

1) กำหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-related risk) 

3) ประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

4) กำหนดวิธีการหรือเครื่องมือในการบริหารและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องค์กรยอมรับได 

5) กำหนดตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง (IT risk indicator) รวมถึงจัดใหมีการติดตามและรายงานผลตัวชี้วัด ดังกลาว

ตอผูที่มีหนาที่รับผิดชอบเพื่อจัดการความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 

3. แนวทางควบคุมความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการปฏิบัติงาน เปนไปอยาง

ถูกตองและปลอดภัยเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหพนักงานปฏิบัตไิดถูกตอง 
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2) มีมาตรการปองกันและตรวจสอบภัยคุกคามจากโปรแกรมที่ไมประสงค์ดี (Malware) โดยติดตั้ง โปรแกรม

ปองกัน Malware ใหครอบคลุมทั้งเครื่องประมวลผลและเครื่องคอมพิวเตอรพรอมทั้งปรับปรุงโปรแกรม

ปองกัน ใหเปนปจจุบัน 

3) ควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศและข้อมูล (access control) เพื่อปองกันการถูกบุกรุกและเข้าถึงโดยไมได

รับอนุญาต 

4) รักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) 

5) ทำการประเมินช่องโหว กับระบบงานที่มีความสำคัญทุกระบบอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6) รักษาความพรอมใช้งานของระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอ ความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 

ความปลอดภัย อชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและสนับสนุนใหมีสภาพแวดลอมในการทำงานที่มีสุขอนามัยและปลอดภัยใหสอดคลอง

กับ นโยบาย กฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสูเปาหมายปลอดอุบัติเหตุในการทำงาน รวมทั้งลด

ความเสี่ยงในการเกิดโรค จากการทำงานของพนักงานและผูมีสวนไดเสียในการดำเนินธุรกิจตลอดหวงโซ่อุปทานซึ่งสงผลใหเกิด

การพัฒนาระบบการ จัดการอยางตอเนื่อง 

1. บุคลากรทุกคนของบริษัทพึงตรวจสอบความพรอมของสุขภาพและรางกายของตนเองก่อนปฏิบัติงาน และไมมา

ปฏิบัติงานหากรางกายไมพรอมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการทํางาน 

2. ในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง บุคลากรที่เกี่ยวข้องจะตองศึกษาข้อมูลตางๆเกี่ยวกับสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย 

หรืออาจเปนอันตราย หากไมแนใจใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งรายงานผูบังคับบัญชาทันท ีเมื่อ

พบสิ่งผิดปกติในสถานที่ทํางานที่อาจมีผลกระทบตอความปลอดภัยอาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอม 

3. ผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงาน มีหนาที่กําหนดหรือเผยแพรแนวทางในการปองกันและควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุจาก

การทํางานใหแก่บุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

4. กำหนดนโยบาย เปาหมาย ดัชนีชี้วัด และอนุมัติมาตรฐานการจัดการดานความปลอดภัยใหสอดคลองกับ นโยบาย 

เปาหมาย ดัชนีชี้วัดดานความปลอดภัย 

5. ปฏิบัติงานและช่วยเหลือหนวยงานใหมีการดำเนินงานที่สอดคลองกับมาตรฐาน แนวทางการจัดการความ ปลอดภัย 

แผนการดำเนินงานของกลุมบริษัทรวมถึงกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดผูปฏิบัติงานแทนเมื่อมีเหตุใหไม

สามารถปฏิบัติงานได 

6. จัดทำรายงานสถิติอุบัติเหตุและการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน แนวทางการจัดการความปลอดภัยเพื่อ นำเสนอตอ

ผูบังคับบัญชา 

7. รับทราบทิศทาง เปาหมาย และปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับความ

ปลอดภัย 

8. เข้ารับการอบรมตามมาตรฐานแนวทางการจัดการความปลอดภัย กฎหมาย ข้อกำหนดและ มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

ทางดานการจัดการความปลอดภัย 

9. ติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทอยางสม่ำเสมอเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและ ยั่งยืน 

 

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเปนหลักปฏิบัติรวมกัน โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
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สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค บริษัทจะไมกระทําการใดๆ และไมสงเสริมใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากลอยางเครงครัด 

โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีสวนเกี่ยวข้องกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกําหนด

แนวทางปฏิบัติไวดังนี ้

1. ใหความรูความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานของบริษัท เพื่อนําไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในการ

ดําเนินงาน และไมสนับสนุนกิจการและ/หรือกิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

2. ใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของคุณธรรมประจําองค์กร 4 ประการ ในการปฏิบัติตอผูรับผลงานและในการ

ปฏิบัติงานประจําวัน ใหบุคลากรใช้ระเบียบวินัยองค์กรเปนกรอบแนวทางในการทํางานประจําวัน เพื่อสื่อใหเห็นถึง

ค่านิยมทางจริยธรรมของบุคลากรในบริษัทและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรในบริษัท

ทุกคนสามารถดําเนินการทุกอยางไดโดยสอดคลองกับ จริยธรรมทั่วไปและกฎหมายข้อบังคับที่เกี ่ยวข้องกับการ

ดําเนินการสถานพยาบาลและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขของประเทศไทย 

3. บุคลากรตองทําความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตางๆโดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวข้องกับหนาที่ 

ความรับผิดชอบและข้อพึงปฏิบัติของพนักงานบริษัท 

4. ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงข้อจํากัดของกฎหมายตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม อาท ิลูกค้า พนักงาน ผูถือ

หุน คู่ค้า เจ้าหนี้ เปนตน โดยเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุอันเนื่องมาจาก ความเหมือนหรือความแตกตาง

ของถิ่นกําเนิด เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความ คิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ ฐานะ

ชาติตระกูล หรือสถานะอื่นใดที่ไมเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล และคุ้มครองข้อมูล

สวนบุคคล 

5. บริษัทหมั่นตรวจตราดูแลมิใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท เข้าไปมีสวนเกี่ยวข้องกับการลวงละเมิด สิทธิมนุษยชน 

รวมถึงการเข้ารวมและยอมรับหลักปฏิบัติที่เปนประโยชนตอสังคม 

 

การตอตานคอรรัปชัน 

คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ จะไมกระทำการอันใดที่เปนการเกี ่ยวข้องกับการทุจริต

คอรรัปชั่น ทั้งทางตรงและทางออม ตอตนเอง ครอบครัว คนรูจัก รวมถึง หนวยงานของรัฐและหนวยงานเอกชนที่บริษัทไดทำ

ธุรกิจดวย และใหมีการสอบทานและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวทางการปฏิบัติตอตานการคอรรัปชั่น 

1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงผูที่เกี่ยวข้อง ตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมองค์กร และข้อบังคับบริษัทอยางเครงครัด 

โดยตองไมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรรัปชั่นทั้งทางตรงและทางออม 

2. บุคลากรของบริษัท ตองไมกระทำการใดๆ อันแสดงถึงการทุจริตคอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบนแก่ผูมีสวนไดเสีย
ในเรื่องที่ตนปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางออม เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนในทางมิชอบ โดยบริษัทกำหนดใหการ

ใหหรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชนอื่นใด ตองเปนไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติและ

การกระทำในวิสัยที่สมควรเหมาะสม โดยตองไมมีมูลค่าเกินสมควรหรือนำไปสูการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่ของตน ซึ่งอาจนำไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น 

3. การบริจาคเพื่อการกุศล โดยใช้เงิน สิ่งของ หรือทรัพยสินของบริษัท จะตองกระทำในนามบริษัทเทานั้น โดยตอง
บริจาคใหแก่องค์กรที่เชื่อถือได มีใบรับรองอยางถูกตอง สามารถตรวจสอบได และตองดำเนินการผานขั้นตอนตาม

ระเบียบของบริษัท 
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4. การสนับสนุน โดยใช้เงิน สิ่งของ หรือทรัพยสินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการตางๆ จะตองระบุชื่อในนามบริษัท 
เทานั้น โดยตองมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณที่ดีของบริษัท และตองดำเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบ

ของบริษัท ทั้งนี้ การเบิกจ่ายตองระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได 

5. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการตอตานทุจริตคอรรปัชั่น รวมทั้งจัด
ใหมีการควบคุมภายในเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น การให หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ 

6. เผยแพรใหความรู และทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ในเรื่องที่ตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น 

7. บุคลากรของบริษัท ตองไมกระทำการใดๆ ที่แสดงใหเห็นวาไมเปนกลางทางการเมือง โดยหามใหการสนับสนุนหรือ
การกระทำอันเปนการฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงไมใช้ทรัพยากร

ของบริษัท เพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ที่แสดงใหเห็นถึงการไมเปนกลางทางการเมือง 

8. บุคลากรของบริษัท ตองไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัท โดยตองแจ้งใหผู บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงตางๆ 

9. บริษัท จะใหความเปนธรรมและคุ้มครองบุคลากร หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต

คอรรัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผูรองเรียนหรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต

คอรรัปชั่น บริษัท จะไมลงโทษ ลดตำแหนง หรือใหผลทางลบแก่บุคคลที่แจ้งเบาะแส 

10. ผูที่กระทำการทุจริตคอรรัปชั่น เปนการกระทำผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมของบริษัท จะตองไดรับการ
พิจารณาทางวินัยตามระเบียบบริษัท ที่กำหนด และถาเปนการกระทำผิดกฎหมาย จะตองรับโทษทางกฎหมายดวย 

11. บริษัท มีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญ และกำหนด

มาตรการที่เหมาะสม รวมถึงติดตาม ตรวจสอบผลของมาตรการดังกลาวโดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความ

เสี่ยงใหความเหมาะสมที่จะปองกันความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

12. บริษัทตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นช่วยให
บริษัทบรรลุเปาหมายที่วางไวได รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทใหเปนไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ 

13. บริษัทตองจัดใหมาตรการปฏิบัตินี้ไดรับการจัดทำเปนเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อใหสอดคลองตาม
นโยบายและระเบียบของบริษัท 

14. บริษัท กำหนดใหผูบริหารเปนผูติดตาม ควบคุมใหพนักงานทุกระดับและผูที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพนักงานภายใต
การบังคับบัญชา มีความรูความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางเครงครัด 

15. นโยบายตอตานการคอรรัปชั่นนี้ ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคคลากร การใหผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหนง การอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

16. บุคลากรของบริษัท ตองลงนามรับทราบนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อยืนยันวาพนักงานทุกคนรับทราบ 

เข้าใจ และพรอมจะนำหลักการในนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น เปนหลักปฏิบัติในการดำเนินงานดวยความ

เครงครัดทั้งองค์กร 

 

2. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสนุบสนุนช่วยเหลือทางการเมือง และบริจาคการกุศล 

การใหเงิน สิ่งของ ทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด เพื่อเปนการช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่พรรคการเมือง นักการเมือง 

หรือบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวข้องทางการเมือง กิจกรรมทางการเมือง ไมวาจะทางตรงหรือทางออม ทั้งที่เปนตันเงินหรือมิใช่ตัวเงิน 

การสนับสนุนที่มิใช่ตัวเงินจะรวมถึงการใหยืมบริจาคอุปกรณ การใหบริการดานเทคโนโลยีโดยไมคิดค่าบริการ รวมทั้งการ
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โฆษณาสงเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง และ/หรือการสงเสริมใหพนักงานเข้ารวมกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัท โดย

บริษัทมีแนวปฏิบัติเบื้องตนเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง ดังนี ้

1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองมีความเปนกลางทางการเมือง จะไมกระทำการอันเปนการ
ฝกใฝ หรือใหการช่วยเหลือทางการเมือง แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุม

พลังทางการเมืองใดๆ ในทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาค และทุกระดับ 

2. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจ้างของกลุมบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการเข้ารวมกิจกรรมทางการเมืองไดเปนการ
สวนตัว ภายใตบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แตจะตองไมแอบอางความเปน

กรรมการบริษัท ผูบริหาร หรือ พนักงาน หรือนำทรัพยสิน อุปกรณ ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน

ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง ทั้งทางตรงหรือทางออม 

3. หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะใหการสนับสนุนทางการเมืองเพื่อสงเสริมระบบประชาธิปไตย การสนับสนุน
ดังกลาวจะตองไมขัดตอหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือการกระทำไปดวยความคาดหวังที่จะไดรับผลตอบแทนพิเศษ

ทั้งนี้ในการสนับสนุนจะตองทำใบบันทึกข้อความระบุชื่อผูรับการสนับสนุนและวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนพรอม

แนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

4. การบริจาคนั ้น จะตองมีหลักฐานแสดงวาไดกระทำไปเพื ่อสนับสนุนใหโครงการเพื ่อการกุศล หรือ การ

สาธารณประโยชน ดังกลาว ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถแสดงไดวามีโครงการเพื่อการกุศลหรือ

การสาธารณประโยชนดังกลาวเกิดขึ้นจริง และเปนประโยชนตอสังคม 

5. รูปแบบของการบริจาค อาจใหเปนตัวเงิน เช่น การบริจาคเงินเพื่อบรรเทาสาธารณภัย หรือการบริจาคสิ่งของ หรือ
ประโยชนอื่นใดที่ไมใช่ตัวเงิน เช่น การบริจาคอุปกรณการเรียนใหแก่โรงเรียนเพื่อเปนการสงเคราะหการศึกษา เปน

ตน 

6. การบริจาคนั้น จะตองจัดทำใบบันทึกข้อความ ระบุชื่อผูรับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาคพรอมแนบ
เอกสารประกอบเสนอใหผูบังคับบัญชาอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ 

 

3. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าของขวัญ ค่าบริการตอนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

การที่บริษัทใหของขวัญ การบริการตอนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไมเหมาะสมกับลูกค้า อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงตอการ

คอรรัปชั่น และเปนช่องทางใหเกิดการทุจริต ของกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทเพื่อเปนการติดสินบน นอกจากนี้ 

อาจเปนการปฏิบัติที่ผิดนโยบายของลูกค้าหรือคู่ค้าบางราย และเปนเหตุใหบริษัทตองเสียโอกาสทางธุรกิจไป บริษัทตอง

ตระหนักถึงความสำคัญในการสรางความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจในอันที่จะนำมา ซึ่งความสำเร็จอยางตอเนื่องของ

บริษัท และในขณะเดียวกันเพื่อดำรงรักษาไวซึ่งชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองตาม

กฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การบริการตอนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้ 

1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทสามารถรับหรือใหของขวัญ การบริการตอนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได

ในโอกาสตางๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือตามมารยาทสังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป เช่น การเลี้ยงรับรอง จะตอง

ดำเนินการดวยความโปรงใส และไมเปนการปดบังซ่อนเรน โดยการรับหรือการใหดังกลาวนั้นจะตองไมทำใหเกิด

ความไดเปรียบใดๆ ผานการกระทำที่ไมเหมาะสม หรือเปนการแลกเปลี่ยนอยางชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อใหไดมา

ซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชนตอบแทน หรือทำใหเกิดการยินยอมผอนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไมเหมาะสม 

สงผลตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และจะตองเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการใหของขวัญของบริษัทนั้น 

จะตองใหในนามบริษัทไมใช่ในนามสวนตัว โดยอาจจัดทำเปนของขวัญที่มีตราสัญลักษณของบริษัท หรือติด

นามบัตรที่มีตราของบริษัท ที่เหมาะสมกับสถานการณ เช่น การใหของขวัญช่วงเทศกาลปใหม หรือสงกรานต เปน
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ตน โดยจะตองไมอยูในรูปเงินสดหรือสิ่งเทียบเทาเงินสด เช่น เช็ค บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล เปนตน ยกเวน

เปนการใหในรูปของการสงเสริมการขาย ซึ่งมีการกำหนดเกณฑไวชัดเจน และปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับทุกคน 

2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัท ตองไมรับของขวัญหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่เกินสมควรอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตามปกติ เช่น ในการประกวดราคา จะตองไมรับของขวัญ หรือค่าบริการตอนรับจากบริษัทที่เข้ารวม

ประกวดราคาหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เปนตน 

3. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทจะตองไมเรียกรองหรือรับของขวัญ การบริการตอนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น

จากลูกค้า หรือผูมีสวนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไมวากรณีใดอันจะทำใหมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติหนาที่ดวยความลำเอียง หรือลำบากใจ หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

4. การใหและรับผลประโยชนอื่น เช่น การเลี้ยงสังสรรค์รับรอง จะตองมั่นใจไดวาการรับรองนั้น มิไดมีลักษณะเปน
การใช้จ่ายเงินมากเกินสมควรหรือกระทำบอยครั้ง จนทำใหเกิดข้อผูกมัดกับผูที่จัดการสังสรรค์รับรองนั้น ไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม 

5. บริษัทจะประชาสัมพันธใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานบริษัททราบถึงแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ของขวัญ การบริการตอนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทผานการประชุมประจำปและผานระบบการสื่อสารอื่นๆ

ที่บริษัทมีอยู รวมไปถึงการแจ้งใหลูกค้า คู่ค้า หรือผูมีสวนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททราบ ถึงถึงนโยบายและ

แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ การบริการตอนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทผานเอกสารแนะนำ

บริษัท 

4. มาตรการนำไปปฏิบัติโดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1. บริษัทจะแจ้งและจัดประชาสัมพันธตอบริษัทยอย ใหนำมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นไปปฏิบัติอยางเครงครัด 
2. บริษัทจะจัดใหมีการจัดซื้อสินค้าและบริการดวยความเปนธรรมและโปรงใส รวมทั้งจะดำเนินการประเมินเพื่อ
คัดเลือกผูขาย ผูใหบริการ รวมถึงผูรับ  เหมาตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอยางเครงครัด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให

ผูขาย ผูใหบริการ รวมถึงผูรับเหมารับทราบนโยบายและ มาตรการตอตานคอรรัปชั่นของบริษัทฉบับนี ้

3. กรรมการ ผูบริหาร หรือ พนักงาน หามจ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำการ
คอรรัปชั่น 

4. บริษัทจะยกเลิกการจัดซื้อและวาจ้าง หากพบวาผูขาย ผูใหบริการ รวมถึงผูรับเหมากระทำการคอรรัปชั่นหรือให
สินบน 

5. ช่องทางการรองเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle-Blowing Service) 

 บริษัท จัดใหมีช่องทางการรองเรียนและการแจ้งเบาะแส เพื่อรับเรื่องรองเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผูมีสวน

ไดเสียที่ไดรับหรือมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นของบุคลากรของบริษัท ไมวา

จะทางตรงหรือทางออม โดยคณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณารับเรื่องรองเรียนหรือเบาะแส

ในการทุจริตคอรรัปชั่น ผูแจ้งเรื่องรองเรียนสามารถแจ้งเรื่องรองเรียนหรือเบาะแส พรอมชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่

สามารถติดตอได ผานช่องทาง ดังนี้ 

Ø ผานผูบังคับบัญชา / ตนสังกัดของตนเองโดยตรง 

Ø ผานระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) หรือ e – mail: ir.sikarin@gmail.com 

Ø -  เลขานุการบริษัท 

   บริษัท ศิครินทร จำกัด (มหาชน) 

   976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

  - e – mail: ir.sikarin@gmail.com 
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  - โทรศัพท: 0-2366-9900 ตอ 2702 

  - โทรสาร: 0-2366-9907 

 เมื่อกรรมการตรวจสอบไดรับเรื่องรองเรียน จะทำการพิจารณาวามีมูลกระทำความผิดหรือไม หากพบวามีมูลจะ

เสนอเรื่องตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและแจ้งผลตอผูแจ้งใหทราบภายใน 14 วันนับแตวันรับเรื่อง และรายงาน

ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการตอไป โดยบริษัทจะมีมาตรการคุ้มครองผูแจ้งเบาะแสการกระทำ

ผิดโดยไมมีการเปดเผยชื่อผูแจ้ง เวนแตผูที่มีสวนเกี่ยวข้องในการรับเรื่องรองเรียน และหามมิใหบริษัทพิจารณาลงโทษพนักงาน

ผูแจ้ง 

 

6. มาตรการคุ้มครองผูแจ้งเรื่องรองเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

 บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลของผูรองเรียนหรือแจ้งเบาะแสเปนความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผูที่มีหนาที่รับผิดชอบใน

การดำเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกลาว ในกรณีที่ผูแจ้งเรื่องรองเรียนหรือเบาะแสเปน

บุคลากรของบริษัท จะไดรับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเปนธรรมจากบริษัท เช่น ไมมีการลดตำแหนงงาน การพักงาน การ

เลิกจ้าง การข่มขู่ หรือการกระทำอื่นใดที่ไมเปนธรรมแก่ผูแจ้งดังกลาว 

 กรรมการผูจัดการใหญ มีบทบาทหนาที่ในการใช้ดุลยพินิจมอบหมายใหผูบริหารที่ตองไมมีสวนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่

ไดรับการแจ้งเรื ่องรองเรียนหรือเบาะแสทั้งทางตรงและทางออม ทำหนาที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความ

ปลอดภัยของผูแจ้งเรื่องรองเรียนหรือเบาะแส พยาน และบุคคลที่ใหข้อมูล เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลดังกลาว 

 เพื่อเปนการเผยแพรนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหบุคลากรของบริษัท ไดทราบอยางทั่วถึง บริษัท ไดนำ

นโยบายดังกลาวเผยแพรผานช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น Intranet (ช่องทางการสื่อสารภายในบริษัท) เว็บไซตบริษัท 

รายงานการเปดเผยข้อมูลประจำป 56-1 (One Report) รวมถึงจัดใหมีการสื่อสารแก่พนักงานใหมเพื่อใหทราบนโยบาย

ดังกลาว ทั้งนี้ บริษัท จะทบทวนนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเปนประจำทุกป เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจ 

 

7. แนวทางปฏิบัติกระบวนการลงโทษ 

 บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่ฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายการตอตาน

ทุจริตคอรรัปชั่น โดยมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นใหออกจากงาน และ/หรือ พนจากการเปนพนักงาน การไมไดรับรูถึง

นโยบายนี้ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไมสามารถใช้เปนข้ออางในการไมปฏิบัติตามนโยบายนี้ได 

 

 

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป โดยมติของคณะกรรมการกำกับดูและกิจการในการประชุม 

ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 

 

       ............................................................ 

 

        (นายเสนีย จิตตเกษม)  

              ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

 


