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นโยบายการพฒันาอย่างยั.งยนื 
บริษัท ศคิรินทร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
1. หลักการและความสาํคัญ  

บริษัท ศิครินทร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีวิสยัทศัน์และมีพนัธกิจสูก่ารเป็นผู้ นําการให้บริการทางการแพทย์ทีJได้
มาตรฐานสากล ให้บริการทางการแพทย์ทีJเป็นเลิศและได้รับความไว้วางใจจากผู้ รับบริการผ่านการใช้วิทยาการและการ
บริหารจดัการเครือข่ายธุรกิจทีJมีประสิทธิภาพ เพืJอรับประกนัคณุภาพการให้บริการและได้รับการยอมรับในฐานะสถาน
ประกอบการทีJดําเนินการอย่างสอดคล้องตามหลกัการพฒันาอย่างยัJงยืน บริษัทเชืJอว่าการดําเนินธุรกิจบนหลกัธรรมาภิ
บาลทีJรับผิดชอบต่อสงัคมและสิJงแวดล้อมจะเป็นการจดัการความเสีJยง เปิดโอกาสทางธุรกิจ สามารถพฒันาองค์กรให้
เตบิโตอยา่งตอ่เนืJอง และสร้างคณุคา่ระยะยาวแก่ผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่  

บริษัทยดึหลกัมาตรฐานการดําเนินงานตลอดหว่งโซค่ณุคา่ สอดคล้องตามข้อกําหนดในทกุพื YนทีJดําเนินงาน รวมทั Yง 
ปฏิบัติตามหลักการสากลด้านความยัJงยืนทีJเกีJยวข้อง เช่น เป้าหมายการพัฒนาทีJยัJงยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals - SDGs) โดยกําหนดกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงานบนหลักการกํากับดูแล
กิจการทีJดีมุ่งสร้างส่วนร่วมกบัผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม สนบัสนนุผลดําเนินงานทางธุรกิจทีJเป็นเลิศ จดัการผลกระทบด้าน
สิJงแวดล้อม และสง่เสริมสขุภาพและความเป็นอยูที่Jดีของบคุลากรภายในองค์กรรวมถงึชมุชนในสงัคม  

 
2. วัตถุประสงค์  

เพืJอกําหนดแนวทางการบริหารจดัการองค์กรตามหลกัการพฒันาอยา่งยัJงยืนและสร้างการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้
เสยีทกุกลุม่ เพืJอมุง่รักษาสมดลุและควบคมุผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิJงแวดล้อม  
 
3. คาํนิยาม  

บริษัท หมายถงึ บริษัท ศคิรินทร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือทั Yงหมด 
ผู้ มีสว่นได้เสยี หมายถงึ บุคคลหรือกลุ่มคนทั Yงภายในและภายนอกองค์กรทีJได้รับผลกระทบจากการ

ดําเนินธรุกิจของ บริษัท ทั Yงเชิงบวกและเชิงลบ ทั Yงทางตรงหรือ ทางอ้อม เชน่ ผู้ ถือ
หุ้นและนกัลงทนุ พนกังาน คูค้่า ลกูค้าและผู้ ป่วย ชมุชนและสงัคม เป็นต้น 

ประเดน็สาระสาํคญั หมายถงึ ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิJงแวดล้อม และการกํากบัดแูล ทีJมีนยัสําคญัและ
สามารถสง่ผลกระทบตอ่การประเมิน การตดัสนิใจ การบริหารจดัการ  
และผลดําเนินการขององค์กร และ/หรือ ต่อผู้ มีส่วนได้เสีย ทั Yงในระยะสั Yนหรือ
ระยะยาว 

บคุลากร หมายถงึ บคุลากรทีJทํางานให้แก่ บริษัท ครอบคลมุบคุลากรทีJดําเนินงานในสายการรักษา 
(Clinical) และสายทีJไมเ่กีJยวข้องกบัการรักษา (Non-Clinical)  
ทั YงพนกังานประจําและพนกังานชัJวคราว 

กลุม่ธรุกิจของบริษัท หมายถงึ กลุ่มธุรกิจของบริษัท ทั Yงกลุ่มโรงพยาบาล (Hospital Group) และกลุ่ม ทีJไม่ใช่
โรงพยาบาล (Non-hospital Group)  
 

 
4. หน้าที.และความรับผิดชอบ  

4.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)  
1) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางบริหารจัดการความยัJงยืน ครอบคลุมการสร้างการมีส่วน

ร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสีย ทบทวนประเด็นสาระสําคญัด้านความยัJงยืนและรับทราบแนวทางการรายงาน
การพฒันาอยา่งยัJงยืนประจําปี  

2) สนบัสนนุการดําเนินงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านความยัJงยืนและสอดคล้องตาม
หลกัสากลด้านการพฒันาความยัJงยืน  



4.2 กรรมการผู้จดัการใหญ่   
1) รายงานผลดําเนินงานด้านความยัJงยืนแก่คณะกรรมการบริษัท เพืJอทบทวนนโยบายและแนวทาง

บริหาร จัดการความยัJงยืน ครอบคลุมการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสีย ทบทวนประเด็น
สาระสาํคญัด้าน ความยัJงยืน และรับทราบแนวทางการรายงานการพฒันาอยา่งยัJงยืนประจําปี  

2) รับทราบข้อคิดเห็นและแนวทางนโยบายการบริหารจดัการด้านความยัJงยืนจากคณะกรรมการบริษัท
เพืJอสืJอสารและดําเนินการร่วมกบัคณะกรรมการความยัJงยืน  

4.3 คณะกรรมการความยั.งยืน  
1) คณะกรรมการความยัJงยืน บริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ทําหน้าทีJประธาน 

คณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบไปด้วยประธานฝ่ายแพทย์ ประธานเจ้าหน้าทีJปฏิบัติการ 
ประธาน เจ้าหน้าทีJบริหารงานกลาง ประธานเจ้าหน้าทีJบริหารด้านการเงิน และผู้บริหารสงูสดุของฝ่าย
กิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอยา่งยัJงยืน บริษัท  

2) ผู้ บริหารสูงสุดของฝ่ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยัJงยืน ทําหน้าทีJรายงานผลและให้ 
ข้อเสนอแนะถงึแนวทางการพฒันาผลดําเนินงานด้านความยัJงยืนแก่คณะกรรมการความยัJงยืน  

3) คณะกรรมการความยัJงยืนแต่งตั Yงและมอบหมายให้ฝ่ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยัJงยืน 
ดําเนินงานในระดบักลุม่ธรุกิจของบริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพ  

4) คณะกรรมการความยัJงยืนพิจารณากําหนด ทบทวน และสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย 
เป้าหมาย กลยทุธ์ และแนวทางบริหารจดัการด้านความยัJงยืนในระดบัองค์กร ครอบคลมุการสร้าง
การมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสยีและประเดน็สาระสาํคญัด้านความยัJงยืน 

5) คณะกรรมการความยัJงยืนทบทวน ให้ความเห็นชอบ และลงมติเพืJออนุมัติการจัดทําและเปิดเผย
รายงานการพฒันาอยา่งยัJงยืน  

6) กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ในฐานะประธานคณะกรรมการความยัJงยืน นําเสนอผลการดําเนินงาน
ด้านความยัJงยืนต่อคณะกรรมการบริษัท เพืJอรับทราบและทบทวนนโยบายรวมถึงแนวทางการ
ดําเนินงาน ด้านความยัJงยืนของ บริษัท ตอ่ไป  

4.4 ฝ่ายกิจการสังคมเพื.อการพัฒนาอย่างยั. งยืน และตัวแทนผู้รับผิดชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกิจของ
บริษัท 
1) ฝ่ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยัJงยืนทําหน้าทีJประสานงานเพืJอถ่ายทอดและขับเคลืJอน

นโยบาย แนวปฏิบตั ิและเปา้หมายเชิงกลยทุธ์ด้านความยัJงยืนแก่กลุม่ธรุกิจของบริษัท 
2) กลุม่ธุรกิจของบริษัทแตง่ตั Yงตวัแทนผู้ รับผิดชอบเพืJอประสานงาน รับการถ่ายทอด และขบัเคลืJอนการ 

ดําเนินงานด้านความยัJงยืนร่วมกบัฝ่ายกิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอยา่งยัJงยืน  
3) ตวัแทนผู้ รับผิดชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัท ควรเป็นผู้บริหารระดบัสงูหรือบคุลากรทีJสามารถ 

ดําเนินการข้ามสายงานในระดับกลุ่มธุรกิจได้ เช่น สายงานให้บริการทางการแพทย์ สายงาน
ทรัพยากร บคุคล สายงานความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิJงแวดล้อม สายงานจดัซื Yอ สายงานวิจยั
และพฒันา สาย งานความรับผิดชอบตอ่สงัคม/ความยัJงยืน หรือฝ่ายการตลาดองค์กร เป็นต้น  

4) ฝ่ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยัJงยืนร่วมกับตัวแทนผู้ รับผิดชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกิจของ
บริษัท พฒันาระบบการบริหารจดัการด้านความยัJงยืนให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  

5) ฝ่ายกิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอยา่งยัJงยืนให้คําปรึกษาตวัแทนผู้ รับผิดชอบจากแตล่ะกลุม่ธรุกิจของ 
บริษัท ในการจดัทําเอกสารสนบัสนนุคูมื่อและ/หรือแนวปฏิบตัติามมาตรฐานทางเทคนิคทีJจําเป็น เพืJอ
สนบัสนนุการดําเนินงานตานโยบายและแนวปฏิบตัด้ิานความยัJงยืน  

6) ฝ่ายกิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอยา่งยัJงยืนให้คําปรึกษาตวัแทนผู้ รับผิดชอบจากแตล่ะกลุม่ธรุกิจของ 
บริษัท ในการสง่เสริมสนบัสนนุความรู้สืJอสารและสร้างวฒันธรรมด้านความยัJงยืนในบริษัท 

7) ตวัแทนผู้ รับผิดชอบจากแต่ละกลุม่ธุรกิจของบริษัทติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานเทียบกบั 
เป้าหมาย ทวนสอบความถูกต้อง ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู พิจารณาวางแผนปรับปรุงแนว



ทางการ ดําเนินงาน รวมถึงรายงานความก้าวหน้าต่อฝ่ายกิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอย่างยัJงยืน 
เป็นรายไตรมาส หรือเมืJอคณะกรรมการความยัJงยืนต้องการขอความคดิเหน็เพิJมเตมิ  

8) ฝ่ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยัJงยืนจัดทํารายงานการพัฒนาอย่างยัJงยืนของบริษัทตาม
มาตรฐานระดับสากล โดยติดตาม รวบรวม และทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลจากตัวแทน
ผู้ รับผิดชอบจากแตล่ะกลุม่ธรุกิจของบริษัท เพืJอสืJอสารนโยบาย กลยทุธ์ เปา้หมาย และความก้าวหน้า
ในการดําเนินงานด้านความยัJงยืนต่อสาธารณะ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสียเพืJอ
ปรับปรุงการดําเนินงานอยา่งตอ่เนืJอง  

9) ฝ่ายกิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอย่างยัJงยืนนําเสนอผลดําเนินงานด้านความยัJงยืนและร่างรายงาน
การพฒันาอย่างยัJงยืนของบริษัทแก่คณะกรรมการความยัJงยืน เพืJอทบทวน ให้ความ เห็นชอบ และ
อนมุตักิารจดัทําและเปิดเผยรายงานการพฒันาอยา่งยัJงยืน  

4.5 บุคลากรทกุคนในองค์กร  
1) ทําความเข้าใจเกีJยวกบัความยัJงยืนในบริบทของบริษัท 
2) รับทราบและปฏิบตัิตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและตวัชี YวัดทีJสอดคล้องกับนโยบายและแนว

ปฏิบตัิ ด้านความยัJงยืนอยา่งมีประสทิธิภาพ และนําเสนอตอ่ตวัแทนผู้ รับผิดชอบจากแตล่ะกลุม่ธรุกิจ
ของบริษัท 

5. แนวปฏบิตัเิพื.อพฒันา บริษัท สู่ความยั.งยืน  
ยึดหลกักระบวนการบริหารจดัการด้านความยัJงยืนตามหลกัสากลเพืJอปรับใช้ในการทํางานขั Yนพื Yนฐาน

และ ผลกัดนัเป็นสว่นหนึJงของยทุธศาสตร์และวฒันธรรมขององค์กร รวมถงึการกํากบัดแูลการดําเนินงาน ดงันี Y  
5.1 การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)  

1) คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ หรือ คณะกรรมการความยัJงยืน มีส่วนร่วมใน 
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสียร่วมกับคณะกรรมการความยัJงยืน และผู้บริหาร
ระดบัสงู โดยกําหนดแนวทางกากํากบัดแูล กลยทุธ์การดําเนินงาน และกระบวนการตดัสินใจ ทาง
ธรุกิจ  

2) คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ หรือ คณะกรรมการความยัJงยืน มีส่วนร่วมในการ
กําหนดให้กระบวนการสร้างการมีสว่นร่วมและตอบสนองตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียเป็นสว่นหนึJงของนโยบาย 
หรือกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ความเสีJยง การประเมินประเด็นสาระสําคญั หรือ การ
กําหนดเปา้หมายการดําเนินงาน  

3) คณะกรรมการความยัJงยืนร่วมกบัฝ่ายกิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอย่างยัJงยืน จดัสรรทรัพยากรหรือ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพืJอให้การดําเนินการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสียเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพ  

4) คณะกรรมการความยัJงยืนร่วมกบัฝ่ายกิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอย่างยัJงยืน กําหนดแนวทางการ
ระบุความคาดหวงัและข้อกงัวลของผู้ มีส่วนได้เสีย แนวทางการระบุกลุ่มทีJคาดว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้
เสีย และแนวทางการจดัการความเสีJยงของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกบัผู้ มีส่วนได้เสีย เพืJอ
ประกอบการกําหนดกลยทุธ์การดําเนินงานตอ่ผู้ มีสว่นได้เสยีอยา่งมีประสทิธิภาพ  

5) คณะกรรมการความยัJงยืนกําหนดตวัชี Yวดัหรือการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการสร้างการมี
สว่นร่วม และสืJอสารผลการประเมินแก่ผู้ มีสว่นได้เสียทั Yงภายในและภายนอกองค์กรอยา่งโปร่งใสและ
มีความตอ่เนืJอง  

6) คณะกรรมการความยัJงยืนร่วมกบัฝ่ายกิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอย่างยัJงยืน ทบทวนกระบวนการ
สร้างการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสยีเพืJอร่วมกําหนดแนวทางพฒันาการดําเนินงานอยา่งตอ่เนืJอง  

5.2 การประเมนิประเดน็สาระสาํคัญ (Materiality Assessment)  
1) คณะกรรมการความยัJงยืน ฝ่ายกิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอย่างยัJงยืน ตวัแทน ผู้ รับผิดชอบจากแต่

ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทและบุคลากรทีJเกีJยวข้อง ทําหน้าทีJกํากบัดแูลกระบวนการ ระบุและประเมิน



ประเด็นสาระสําคญัตลอดกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การประเมินความเสีJยง การดําเนินการเพืJอ
ความสอดคล้องตามข้อกําหนด และนโยบายและคูมื่อการดําเนินงานภายในองค์กร  

2) คณะกรรมการความยัJงยืนร่วมกบัฝ่ายกิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอย่างยัJงยืน จดัสรรทรัพยากรหรือ
เตรียมความพร้อมของบคุลากรเพืJอให้การประเมินประเดน็สาระสําคญัด้านความยัJงยืนเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

3) คณะกรรมการความยัJงยืนร่วมกับร่วมกับฝ่ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยัJงยืน เปิดเผย
ประเด็นสาระสําคญัด้านความยัJงยืนพร้อมเกณฑ์การประเมินทีJเหมาะสม มีขอบเขตและช่วงเวลา ทีJ
ชดัเจน  

5.3 การตอบสนองต่อประเดน็สาระสาํคัญ (Responsiveness of Materiality)  
1) คณะกรรมการความยัJงยืนฝ่ายกิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอย่างยัJงยืน ตวัแทน ผู้ รับผิดชอบจากแต่

ละกลุ่มธุรกิจของและบุคลากรทีJเกีJยวข้อง ทําหน้าทีJกํากับดูแลกระบวนการตอบสนองต่อประเด็น
สาระสําคัญ และสืJอสารแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทีJเกีJยวข้อง รวมทั Yงบูรณาการกระบวนการดังกล่าวใน
กระบวนการทางธรุกิจขององค์กร เชน่ การประเมินความเสีJยง การดําเนินการตามข้อกําหนด และการ
พฒันากลยทุธ์ในการดําเนินงาน  

2) คณะกรรมการความยัJงยืนร่วมกบัฝ่ายกิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอย่างยัJงยืน จดัสรรทรัพยากรหรือ
เตรียมความพร้อมของบคุลากรเพืJอให้การตอบสนองต่อประเด็นสาระสําคญัด้านความยัJงยืนเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพ  

3) คณะกรรมการความยัJงยืนฝ่ายกิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอย่างยัJงยืน ตวัแทน ผู้ รับผิดชอบจากแต่
ละกลุม่ธุรกิจของ และบคุลากรทีJเกีJยวข้องดําเนินการตอบสนองและสืJอสารการตอบสนองตอ่ประเดน็
สาระสําคัญด้านความยัJงยืนแก่ผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม มีความต่อเนืJอง และอาจขอความ
เหน็ชอบตอ่แนวปฏิบตักิารตอบสนองดงักลา่วจากผู้ มีสว่นได้เสีย  

5.4 การจดัการผลกระทบของประเดน็สาระสาํคัญ (Impact of Materiality)  
1) คณะกรรมการความยัJงยืนฝ่ายกิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอย่างยัJงยืน ตวัแทน ผู้ รับผิดชอบจากแต่

ละกลุม่ธุรกิจและบคุลากรทีJเกีJยวข้อง ทําหน้าทีJกํากบัดแูลกระบวนการจดัการผลกระทบของประเด็น
สาระสําคญัทีJเกิดขึ Yนทั Yงทางตรงและทางอ้อม รวมทั Yงบรูณาการกระบวนการดงักล่าวในกระบวนการ
ทางธุรกิจขององค์กร เช่น การประเมินความเสีJยง การดําเนินการตามข้อกําหนด การพฒันากลยทุธ์
ในการดําเนินงานและการจดัการ  

2) คณะกรรมการความยัJงยืนร่วมกบัฝ่ายกิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอย่างยัJงยืน จดัสรรทรัพยากรหรือ
เตรียมความพร้อมของบคุลากรเพืJอให้การจดัการผลกระทบของประเด็นสาระสําคญัด้านความยัJงยืน
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  

3) คณะกรรมการความยัJงยืนร่วมกบัฝ่ายกิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอยา่งยัJงยืน ดําเนินการและเปิดเผย
การจัดการผลกระทบของประเด็นสาระสําคัญด้านความยัJงยืนแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทั Yงภายในและ
ภายนอกอย่างเหมาะสม มีหลกัการและเหตผุล สามารถตรวจติดตามได้ในเชิงคณุภาพ เชิงปริมาณ 
หรือ เชิงการเงิน  

5.5 สื.อสารต่อสาธารณะ (Communication)  
คณะกรรมการความยัJงยืนร่วมกับฝ่ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยัJงยืน สืJอสารข้อมูล

แนวทางบริหารจดัการ ผลการดําเนินงาน และความก้าวหน้าของการดําเนินงานตอ่สาธารณะ ผา่นรายงาน
การพฒันาอยา่งยัJงยืนของบริษัทตามกรอบการรายงานสากล เชน่ Global Reporting Initiative Standards  

6. การฝึกอบรม  
บริษัท จะจัดให้มีการฝึกอบรมเพืJอให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจพื Yนฐานด้านความยัJงยืนและเป้า

หมายความยัJงยืน องค์กร ซึJงสามารถจดัทําในรูปแบบออนไลน์หรือการฝึกอบรมแบบห้องเรียนตามความเหมาะสม  
7. แหล่งอ้างองิและนโยบายที.เกี.ยวข้อง  



นโยบายการพัฒนาอย่างยัJงยืน บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) อ้างอิงตามมาตรฐานความยัJงยืน 
Accountability Principle ฉบบัปี 2561 (2018) และมีนโยบายทีJเกีJยวข้องกบัการสนบัสนนุการบริหารจดัการด้าน
ความ ยัJงยืนของ บริษัท ครอบคลมุด้านเศรษฐกิจ สิJงแวดล้อมและสงัคม เปิดเผยในเวบ็ไซต์ขององค์กร  

8. การทบทวนนโยบาย 
ฝ่ายกิจการสงัคมเพืJอการพฒันาอยา่งยัJงยืน จะทบทวนนโยบายฉบบันี Yทกุ 3 ปี หรือเมืJอมีการเปลีJยนแปลง

ใดๆ โดยผลการทบทวนนโยบายดังกล่าวจะนําเสนอต่อคณะกรรมการความยัJงยืนเพืJอให้ความเห็นชอบ หาก
แนวทางการทบทวนได้รับการเห็นชอบ คณะกรรมการความยัJงยืนจะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพืJอทบทวน
และอนมุตัติอ่ไป 

 

 

 

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุม

ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 

 

 

 

………………………………………………… 

(นายเสนีย์ จิตตเกษม) 

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

 

 


