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สรปุข้อสนเทศบริษทัจดทะเบียน 

IMH บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลัแคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

บริการ 
Mai 
CG Report :  

การก ากบัดแูลกิจการ 
 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  
  

คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ มคีวามเชื่อมัน่ว่าการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีป็นส่วนส าคญัในการ
ทีจ่ะสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัองคก์ร จงึไดม้ความุง่มัน่ในการบรหิารงาน ยดึถอืและปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีน
การด าเนินงานของบรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแลกจิการทีด่ใีหก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานถอืปฏบิตั ิ

ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิในเรือ่งการก ากบัดแูลกจิการจากองคก์รต่างๆ ดงันี้ 
1. บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจ าปี 2563 ได้คะแนน 81 คะแนน อยู่ในระดับ              
ดมีาก (Very Good) (คะแนนอยูใ่นช่วง 80-89) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

2. บรษิทัฯ ไดค้ะแนนประเมนิ 97 คะแนน จากผลประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 (AGM 
Checklist) โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายก ากบัดูแลกจิการทีด่เีป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน และมกีารทบทวนเป็นระยะ โดย
มคีณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ทีช่่วยก ากบัดูแลและส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ ด าเนินกจิการตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
และพฒันาระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ใหม้ธีรรมาภบิาลและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมถงึดูแลเรื่องนโยบาย
การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ และนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อใหส้อดคลองกบักลยุทธ์
ของบรษิทัฯ และแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทัฯ ได้มี
การทบทวนปรบัปรุงแกไ้ขหลกัการก ากบัดแูลกจิการและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งโดยแบ่งหมวดหมูเ่นื้อหาใหช้ดัเจนครอบคลุม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีส่ าคญั และบรษิทัฯ ไดท้ าการเผยแพร่นโยบายก ากบัดูกจิการ และแนวปฏบิตัผิ่านเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัฯ ที ่www.intermedthai.com ในหวัขอ้นักลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจสามารถศกึษาและดาวน์โหลดได้ 
โดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 8 หมวดหลกั ดงันี้ 

1. ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคุณคา่ใหแ้ก่กจิการอยา่งยัง่ยนื 
2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื 
3. เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 
4. สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
5. ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 
6. ดแูลใหม้รีะบบบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
7. รกัษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 
8. สนบัสนุนการมสี่วนร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 
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หมวดท่ี 1   ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูถ้ือหุน้และเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ ประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีุณสมบตัหิลากหลาย ทัง้ในดา้น
ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กบับรษิทั รวมทัง้การอุทศิเวลาและความพยายามในการ
ปฏบิตัหิน้าที ่เพื่อเสรมิสรา้งใหบ้รษิทั มคีณะกรรมการทีเ่ขม้แขง็ โดยมสีาระส าคญัส าหรบัแนวปฏบิตัใินการก ากบัดแูลความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัดงัต่อไปนี้ 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ  
คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในระดบัต าแหน่ง

ผูบ้รหิารจากองคก์รต่างๆ จงึสามารถน าประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถมาพฒันาและก าหนดนโยบายทศิทางการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัจะมี
บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบตดิตาม
ผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการและประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ 
ปัจจุบนับรษิัทมกีรรมการทัง้สิ้นจ านวน 6 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บรหิารจ านวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิารจ านวน 4 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน โครงสรา้งกรรมการดงักล่าวจะท าใหเ้กิดการถ่วงดุลใน
การออกเสยีงเพื่อพจิารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัไดแ้ต่งตัง้อนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการ
ก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ดงันี้ 

1. คณะกรรมการบรหิาร บรษิทัมกีรรมการบรหิารทัง้สิน้ 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูก้ าหนดแนวทางและกล
ยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั และเพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไป
อยา่งคล่องตวั  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัทมกีรรมการตรวจสอบทัง้สิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาและรบัทราบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทัมกีรรมการทัง้สิน้ 3 ท่าน เพือ่ท าหน้าทีส่รรหาบุคคลากรทีเ่หมาะสม
มาด ารงต าแหน่ง พจิารณารปูแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

4. คณะท างานบรหิารความเสี่ยง บรษิัทมกีรรมการและผู้บรหิารทัง้สิ้น 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านการ
บรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ากบัดูแลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทั  

 

2.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 2.1 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

บรษิทัก าหนดใหก้รรมการบรษิทั ปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best 
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการเขา้ใจและทราบถงึบทบาทหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบของตน และต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจนมติ
ประชุมดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ และค านึงถงึประโยชน์ของบรษิทั และผูถ้อืหุ้นเป็นสาคญั ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้
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ก าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อประโยชน์
สงูสดุของบรษิทั และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

2.2 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว เพือ่เป็นแนวทางปฎบิตัขิององคก์รทีไ่ดม้าตรฐานและถูกตอ้ง  

2.3 จรรยาบรรณธรุกจิ  

บรษิทัไดจ้ดัท าจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (Code of Conduct) ส าหรบัผูบ้รหิารและพนักงาน
บรษิทัเนื่องจากจรยิธรรมและจรรยาบรรณเป็นสิง่ส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ เพื่อเป็นคู่มอืการด าเนินกจิการของพนักงานทุก
คนในบริษัทและแนวปฏิบตัิที่ถูกต้องส าหรบัการท างาน อีกทัง้ป้องกันการกระท าเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อการ
ด าเนินงานและชือ่เสยีงของบรษิทั 

2.4 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บรษิทัมกีารก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการท ารายการระหว่างกนั
ของบรษิทั และบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งว่าผู้บรหิารและผู้มสี่วนได้เสยีจะไม่สามารถเขา้มามสี่วนในการอนุมตัริายการ
ดงักล่าวโดยคณะกรรมการบรษิทั จะตอ้งดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของส านักงานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่าคญัของบรษิทั รวมถงึปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนกับญัชโีดยเครง่รดั 

นอกจากนี้ บรษิทัจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผู้สอบบญัช ีหรอืผู้เชี่ยวชาญอสิระ แล้วแต่กรณีพจิารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และจะท าการ
เปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

2.5 ระบบการควบคุมภายใน 
 

  บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรบัทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร จงึไดม้กีารก าหนด
ขอบเขตหน้าทีแ่ละอ านาจด าเนินการอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารควบคุมดูแลการใชท้รพัยส์นิใหเ้กดิประโยชน์
มากที่สุด และมกีารแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผดิชอบในการอนุมตัิ การบนัทกึรายการบญัชแีละขอ้มูลสารสนเทศ และการ
จดัเกบ็ดูแลทรพัยส์นิออกจากกนั เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนี้ยงัมกีารควบคุม
ภายในเกี่ยวกบัระบบการเงนิ โดยบรษิทัจดัให้มรีะบบรายงานทางการเงนิเสนอผู้บรหิารสายงานที่รบัผดิชอบ โดยส านัก
ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รบัผดิชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2.6   นโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง  

2.6.1 ทุกฝ่ายมหีน้าทีร่บัผดิชอบ จดัท าตารางการประเมนิความเสีย่ง ก าหนดดชันีชีว้ดัความเสีย่ง รวมทัง้จดัท ารายงาน
ทีเ่กีย่วกบัความเสีย่ง ตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีบ่รษิทัถอืปฏบิตั ิ

2.6.2 การบ่งชี ้และควบคุมความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อวตัถุประสงคจ์ะถูกจดัท าอย่างเป็นระบบเพื่อใหค้วามเสีย่งอยู่ใน
ระดบัทีบ่รษิทั ยอมรบัได ้ 
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2.6.3 ในการพจิารณาว่าความเสีย่งใดเป็นความเสีย่งที่ยอมรบัได้ เช่น ในกรณีที่ความเสีย่งนัน้มตี้นทุนในการจดัการ
ความเสีย่งสูงมากจนไม่คุ้มกับผลที่จะได้รบั หรอืไม่คุ้มค่าส าหรบัค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจดัการหรอื
ป้องกนัความเสีย่ง หรอืเป็นความเสีย่งทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัคอื มสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่
ไมส่ามารถควบคุมได ้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั  

2.6.4 เมื่อพนักงานพบเห็นหรอืรบัทราบความเสีย่งที่อาจจะมผีลกระทบต่อบรษิทัจะต้องรายงานความเสีย่งนัน้ให้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งรบัทราบทนัทเีพือ่ด าเนินการจดัการต่อไป  

2.6.5 การปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่งนี้ตอ้งปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัและต่อเนื่องภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
ฝ่ายบรหิารของบรษิทั  

2.6.6 ใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้บรษิทัโดยพนักงานทุกระดบัในบรษิทัมสี่วนร่วม และมกีารจดัการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องใหม้กีารก าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นระบบมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้บรษิทั  

2.6.7 ใหม้กีารตดิตามประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งทีม่กีารทบทวนและปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอ โดยใหก้ารบรหิาร
ความเสีย่งเป็นสว่นหน่ึงของการด าเนินงานตามปกต ิ 

2.7 ช่องทางการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing)   

 คณะกรรมการจดัให้มแีนวทางด าเนินการที่ชดัเจนกบัผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรอืผู้มสี่วนได้เสยีผ่านทาง 
เวบ็ไซตห์รอืรายงานตรงต่อบรษิทัโดยใหแ้จง้เบาะแสผา่นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบรษิทั 
เพือ่สัง่การใหม้กีารตรวจสอบขอ้มลูตามกระบวนการทีบ่รษิทัก าหนดไว ้โดยม ี3 ช่องทาง ดงัต่อไปนี้ 

2.7.1 ช่องทางไปรษณีย ์
 ผศ.ดร. ธนวรรธน์  พลวชิยั 
 หมูบ่า้นสวนปรญิสริ ิเลขที ่357/38 ซอยนวมนิทร ์111 แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุ่ม จงัหวดักรุงเทพฯ 10230  

2.7.2 ช่องทางไปรษณียอ์เิลคทรอนิกส ์(E-Mail) 
 thanavath.p@intermedthai.com  ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.7.3 ช่องทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั (Website ของบรษิทั) 
 http://www.intermedthai.com โดยกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ในหวัขอ้ “รบัเรื่องร้องเรยีนบรษิัท” 
(Receiving a complaint) 

•  บรษิทัฯ จะด าเนินการอย่างยุตธิรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หากเป็นพนักงาน บรษิทัฯ จะไม่มกีารปรบัเปลีย่นต าแหน่งหน้าที่
ความรบัผดิชอบ สถานทีท่ างาน พกังาน ขม่ขู ่คุกคาม เลกิจา้ง หรอืการกระท าอื่นใดที่เป็นการไม่ยุตธิรรม ต่อผูแ้จง้เบาะแส 
และหากเป็นลูกคา้หรอืบุคคลภายนอก บรษิทัฯ จะพจิารณาดว้ยความโปร่งใสโดยปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างเท่า
เทยีมและเสมอภาคเพือ่ใหผู้แ้จง้เบาะแสไวว้างใจ และเชือ่มัน่ในกระบวนการตรวจสอบทีเ่ป็นธรรม 

•  ผูแ้จง้เบาะแสทีไ่ม่ไดม้เีจตนาสุจรติในการรายงาน และ/หรอืต่อมาพสิูจน์ไดว้่าเป็นการกระท าทีต่ ัง้ใจใหเ้กดิความเสยีหาย 
หรอืรายงานไม่ถูกตอ้ง หากเป็นพนักงานจะตอ้งไดร้บัโทษทางวนิัยตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิทัฯ หากเป็น
ลกูคา้หรอืบุคคลภายนอก ซึง่ท าใหบ้รษิทั ไดร้บัความเสยีหาย บรษิทัจะพจิารณาด าเนินคดตีามกฎหมาย  

•   บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการายงานไวเ้ป็นความลบั เชน่ ชือ่ผูแ้จง้เบาะแส หรอืเนื้อหาสาระ ของเรือ่งทีร่ายงาน 
ยกเว้นแต่มกีารขอขอ้มูลเพิม่ หรอืมกีารร้องขอตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ จะแจ้งให้ผู้แจง้เบาะแสรบัทราบ
ก่อนทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลู 

mailto:thanavath.p@intermedthai.com%20%20ประธาน
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•  ผูร้บัแจง้เบาะแสจะพจิารณาเรื่องทแีจง้ว่าจ าเป็นทีจ่ะตอ้งสอบสวนหรอืไม่ โดยค านึงถงึหลกัความยุตธิรรม และสุจรติ และ
หากมกีารสอบสวนจะแจง้ใหผู้แ้จง้ทราบ เวน้แต่เป็นกรณีการแจง้เบาะแสโดยไมแ่สดงตวัตน 

•  ในกรณีที่ผู้ร ับแจ้งเบาะแสเห็นควรให้มีการสอบสวน ให้จัดให้มีคณะท างานสอบสวนโดยก าหนดให้ตัวแทนจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ และใหผู้ด้ ารงต าแหน่งผูอ้ านวยในสายงานต่างๆ
ของบรษิทัตามโครงสรา้งผงัองคก์รทีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีในเรื่องทีจ่ะท าการสอบสวนเขา้เป็นคณะท างานสอบสวนตามทีป่ระธาน
คณะท างานสอบสวนเหน็สมควรแลว้แต่กรณี 

•  คณะท างานจะแจง้ผลการสอบสวนใหก้บัผูแ้จง้เบาะแสทราบ เวน้แต่เป็นกรณีการแจง้เบาะแสโดยไมแ่สดงตวัตน 

•  ในกรณีที ่ผลการสอบสวนไดร้บัการยนืยนัว่าเป็นความจรงิ บรษิทัฯ จะก าหนดมาตรการเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขใหท้นัท่วงท ี
และหากจ าเป็น บรษิทัฯ จะด าเนินการลงโทษกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืด าเนินการรายงานใหห้น่วยงานทางการทีเ่กีย่วขอ้ง
รบัทราบ 

•  ขอ้มูลทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากผูแ้จง้เบาะแส และหลกัฐานอื่น/สิง่ทีต่รวจพบ/ผลการสอบสวน จะเกบ็ไวเ้ป็นเอกสารความลบัที่
เลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.8 รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล โดย
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ
ในรายงานประจ าปี 

3.  การประชุมคณะกรรมการ 

3.1 บรษิทัจดัใหม้กีารก าหนดการประชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า โดยก าหนดใหม้กีารประชุมไม่น้อยกว่า 
4 ครัง้ต่อปี และตอ้งประชุมกนัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และมปีระชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็น และแจง้ให้
กรรมการบรษิทัแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว พรอ้มวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วนั เพื่อใหก้รรมการบรษิทัสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้รวมถงึมเีวลาอย่าง
เพยีงพอในการพจิารณาศกึษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นเร่งด่วน  
 

โดยในปี 2563 ไดม้กีารก าหนดตารางประชุมกรรมการประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้า  
 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถ้ือหุ้น 
ครัง้ท่ี วนัท่ี 
1/2563 7 มกราคม 2563 
2/2563 3 กุมภาพนัธ ์2563 
3/2563 21 กุมภาพนัธ ์2563 

ประชุมผูถ้อืหุน้ 23 เมษายน 2563 
4/2563 14 พฤษภาคม 2563 
5/2563 24 มถิุนายน 2563 
6/2563 13 สงิหาคม 2563 
7/2563 13 พฤศจกิายน 2563 
8/2563 23 ธนัวาคม 2563 

หมายเหต ุ :  ก าหนดการประชุมดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยูก่บัความจ าเป็นและเหมาะสม 
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3.2 ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะ
ครบเป็นองคป์ระชุม 

3.3 มตทิัง้ปวงของทีป่ระชุมคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าประชุม 
กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสยีในเรื่อง ใดไม่มสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้
ขาด 

3.4 กรรมการต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสี่วนไดเ้สยีในสญัญาทีบ่รษิทัฯ ท าขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรอื
โดยออ้ม หรอืผูถ้อืหุน้ หุน้กู ้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื 

3.5 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและเลขานุการบริษัทจะร่วมกัน
พจิารณาการเลอืกเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทัตามความส าคญัและจ าเป็น โดยใหแ้น่ใจว่าเรื่องที่
ส าคญัไดน้ าเขา้รวมไวแ้ลว้ ทัง้นี้ กรรมการบรษิทัแต่ละคนมคีวามเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรือ่งเขา้สูว่าระการประชุม  

3.6 ประธานกรรมการบรษิทัมกีารจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่รรมการบรษิทั
จะอภปิรายปัญหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั และส่งเสริมใหม้กีารใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ และกรรมการ
บรษิทัทุกคนใหค้วามสนใจกบัประเดน็ทุกเรือ่งทีน่ าสู่ทีป่ระชุม รวมทัง้ประเดน็การก ากบัดแูลกจิการ  

3.7 คณะกรรมการบรษิทั สนบัสนุนใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเชญิผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัในวาระทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้ๆ โดยตรง 

3.8 คณะกรรมการบรษิัทสามารถเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิม่เติม ได้จากประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เลขานุการ
บรษิทั หรอืผูบ้รหิารอื่นหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนดไว้ 
 

 

4. ค่าตอบแทน 
4.1 คา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัจดัอยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยูใ่นบรษิทัทีม่ขีนาดใกลเ้คยีง

กนั ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) 
รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากกรรมการแต่ละคน และกรรมการที่ได้รบัมอบหมายหน้าที่และความ
รบัผดิชอบเพิม่ขึน้ เช่น เป็นสมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบ จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ในระดบัที่เหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีข่องกรรมการทีต่อ้งปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่ม
ต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2 ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว 
สอดคลอ้งกบัผลงานของบรษิทั  
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5. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการบรษิทั ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบ

การก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั เชน่ กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร เลขานุการบรษิทั ผูบ้รหิาร เป็น
ตน้ เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรม และใหค้วามรู ้มกีารกระท าเป็นการภายในบรษิทั หรอื
ใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก 

การอบรม สมัมนา ส าหรบักรรมการและผูบ้ริหาร ประจ าปี 2563 

ช่ือกรรมการ / ผูบ้ริหาร หลกัสตูร สถาบนัท่ีจดัอบรม 

ดร. สทิธวิตัน์     ก ากดัวงษ์ • หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นองคค์วามรูแ้ละ
ความร่วมมอืทางธุรกจิ (TEPCIAN) รุน่ที ่1 

• มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

นพ. ณรงคพ์ล    หา้วเจรญิ • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างานระดบับรหิาร 

• สมาคมส่งเสรมิความปลอดภยัอนามยัในการ
ท างาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นอกจากการเขา้อบรมสมัมนาในปี 2563 ขา้งตน้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการอบรมและสมัมนาของกรรมการและ
ผูบ้รหิาร 4 รายแรกของบรษิทัฯ ไวใ้นขอ้มลูประวตักิรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

6.   นโยบายการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารสงูสุด 
บรษิทัฯ มแีผนการคดัเลอืกบุคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในต าแหน่งงานบรหิารทีส่ าคญัทุกระดบัใหเ้ป็นไปอย่าง

เหมาะสมและโปร่งใส เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ ไดผู้บ้รหิารทีม่คีวามเป็นมอือาชพี โดยมแีผนสบืทอดต าแหน่งทีค่รอบคลุม
ต าแหน่ง ดงันี้ 

1. ระดบั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

เมื่อต าแหน่งผู้บริหารระดบั ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ใน
ต าแหน่งได ้บรษิทัฯ จะมรีะบบการใหผู้บ้รหิารในระดบัใกล้เคยีง หรอืระดบัรองเป็นผูร้กัษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมกีาร
สรรหาและคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิัทฯ ก าหนด และตอ้งเป็นผูท้ีม่วีสิยัทศัน์ ความรูค้วามสามารถ 
และประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร โดยการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เป็นผูส้รรหา เพือ่น าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูท้ีม่คีวามเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งแทนต่อไป 

2. ระดบัผูบ้รหิาร 

เมื่อต าแหน่งระดบัผู้บริหารตัง้แต่ผู้อ านวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ใน
ต าแหน่งได ้บรษิทัฯ จะมนี าเสนอทายาทผูส้บืทอดต าแหน่งทีค่ดัเลอืกไวเ้สนอต่อคณะกรรมการบรหิาร ทัง้นี้ การวางแผน
การสบืทอดต าแหน่งของบรษิทัฯ ระดบัผูบ้รหิารมกีระบวนการ ดงันี้ 
1.  วเิคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ในด้านกลยุทธ์บรษิัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการ
ขยายตวั 
2.  ประเมนิความพรอ้มของก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธข์องบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
3.  ก าหนดแผนสรา้งความพรอ้มของก าลงัคน โดยจะพฒันาพนกังานหรอืสรรหาพนกังานเพือ่เตรยีมทดแทนคนทีอ่อก 
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4.  สรา้งแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพฒันาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไวไ้ด้
ล่วงหน้า ก่อนพนกังานจะเกษยีณหรอืออกจากต าแหน่งก่อนเวลา 
5.  ก าหนดความสามารถ (Competencies) ซึง่หมายถงึ ความรู ้ทกัษะ บุคลกิภาพ และทศันคตทิีพ่งึปรารถนาของพนักงาน
ในต าแหน่งนัน้ๆ และจดัท าแผนพฒันาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) 
6.  คดัเลอืก ประเมนิผลงาน และประเมนิศกัยภาพของพนกังานเพือ่พจิารณาความเหมาะสม 
7.  ใชเ้ครือ่งมอืทดสอบและประเมนิบุคลากรเพือ่วเิคราะหศ์กัยภาพของพนกังาน 
8.  ระบุทายาทผูส้บืทอดต าแหน่ง จากการประเมนิและวเิคราะหศ์กัยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ตอ้งมกีารแจง้ใหพ้นักงาน
ทราบล่วงหน้า เพือ่เตรยีมรบัมอบและเรยีนรูง้าน และก าหนดหาทายาทส ารอง 
9.  พฒันาและประเมนิพนักงานที่คาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมพีฒันาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวงัไดจ้รงิ 
หากไมเ่ป็นตามคาดหมายการเปลีย่นตวัยอ่มสามารถท าได ้
 
7.  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้ให้กบักรรมการ 
 บรษิทัฯ ก าหนดให้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัง้ที่มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ โดยจดัให้มคีู่มอืกรรมการ 
เอกสารและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ อาทเิชน่ โครงสรา้งองคก์ร กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
ระเบยีบตางๆทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการแนะน าธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการ
บรษิทัเป็นผูแ้นะน ากรรมการใหม่ใหท้ราบถงึภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ 

ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีรรมการทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งใหม ่ทัง้หมด 2 ท่าน ดงันี้ 

1.  ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวชิยั  ประธานคณะกรรมการบรษิทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
     กรรมการอสิระ 
2.  นายธบิด ี  มงัคะล ี  กรรมการบรษิทั / ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 

8.   การสรรหากรรมการ และผูบ้ริหาร 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษทั  
 

 ส าหรบัการคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัไม่ไดผ้่านการสรรหาจากคณะกรรมการ
สรรหา การสรรหากรรมการเป็นหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งจะพจิารณาคดัเลอืกตามเกณฑ์
คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ยงัพจิารณาคดัเลอืกกรรมการจากผูท้รงคุณวุฒทิีม่พีืน้ฐานและความ
เชีย่วชาญจากหลากหลายดา้นซึ่งจะส่งผลดตี่อการด าเนินงานของบรษิทั ในการใหค้ าแนะน า ขอ้คดิเหน็ในเรื่องต่างๆ ใน
มุมมองของผู้ทีม่ปีระสบการณ์ตรง มภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน์กวา้งไกล มคีุณธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิารท างานทีโ่ปร่งใส 
และมคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็อยา่งเป็นอสิระ จากนัน้จงึน ารายชือ่เสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ 

ในการเลอืกตัง้คณะกรรมการของบรษิทัจะกระท าโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรม

การทัง้หมด ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร การแต่งตัง้กรรมการนัน้ ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงันี้ 
1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
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2) ในการเลอืกกรรมการ อาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรอืคราวละหลายคน 
ตามแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการลงมตแิต่ละครัง้ผูถ้อืหุน้ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนทีม่ตีามขอ้ 1.1 
ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

3) การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ช้เสยีงขา้งมาก บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมา 
เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคล
ซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

2. คณะกรรมการบรษิทัตอ้งมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 3 คน
ซึ่งกรรมการอสิระถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ของบรษิทั และบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งโดยรวมหุน้ทีถ่อืโดยบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย และใหม้คีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 
28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่ฉบบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการที่มอียู่
ทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้ใช้วธิจีบัสลากหรอืตกลงกนัใน
คณะกรรมการว่าผูใ้ดจะออก และปีต่อๆ ไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระในขอ้นี้อาจได้รบัเลอืกตัง้กลบัเป็นกรรมการใหม่ได้ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะมเีหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
กรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะ 

4. อยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน โดยมตดิงักล่าวของคณะกรรมการจะตอ้ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการทีเ่หลอือยู ่

5. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน
หุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

1.  คณะกรรมการมอี านาจ หน้าที่และความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการและด าเนินกิจการของบรษิัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงัรกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิทั 
2.  จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 
3.  ด าเนินการใหบ้รษิทัมรีะบบงานบญัชทีี่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้กีารรายงานทางการเงนิและการสอบ
บญัชทีีเ่ชือ่ถอืได ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 
4.  จดัใหม้กีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึง่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบ
แลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ
5.  ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกจิ งบประมาณของกลุ่มบรษิทั รวมถงึควบคุมก ากบัดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของกลุ่มบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่
ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด
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หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อาทเิช่น การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญั เท่าทีไ่ม่
ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายอื่น  
6.  พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตันิโยบาย ทศิทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกจิ ของบรษิทัทีเ่สนอโดยฝ่าย
บรหิาร 
7.  ตดิตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเนื่อง 
8.  พจิารณาก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องค์กร และก ากบัดูแลใหม้ี
ระบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของ
บรษิทัอยา่งเหมาะสม 
9.  พจิารณาก าหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน มอี านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ
คณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถงึการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องบุคคลดงักล่าว 

 ทัง้นี้  การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัิ
รายการที่อาจมคีวามขดัแย้งมสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับริษัทหรอืบรษิัทย่อย (ถ้าม)ี 
ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

10.  จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื่อแสดงถงึฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่า่นมา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ
11.  คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิัตกิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมอี านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัิ
รายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีจ่ะท า
ขึน้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรอืประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เว้นแต่เป็นการอนุมตัริายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3  คน โดยมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
บรษิทัมนีโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ ซึง่มนีิยามความเป็นอสิระของกรรมการอสิระ ดงันี้ 
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม               

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั โดยใหน้ับรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า หรอืผู้มี

อ านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการ
แต่งตัง้ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ใหล้กัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คู่
สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะ
ไดร้บัการเสนอชือ่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 
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4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามส าคญัทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิใหร้วมถงึรายการประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที ่ทจ. 28/2551 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ
เงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทาง
วชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุ้นซึง่เป็น
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมการบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่ รกึษาทีร่บั
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
11. ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั เฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 
 

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจ านวนอยา่งน้อย 3 คน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ โดยทีค่ณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ 
และมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับญัชหีรอืการเงนิ 

 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
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เห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. สอบทานใหม้กีารบรหิารจดัการและปฏบิตัติามนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ตามทีก่ าหนด 

5. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบัญช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมด้วย 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้ง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

8. คณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจทีจ่ะขอความเหน็ที่เป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมื่อเหน็ว่าจ าเป็น
ดว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษิทั 

9. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบั 3 ปี 

2. กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่ง เมือ่ 

2.1 ครบวาระ 
2.2 ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2.3 ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2.4 ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ด หรอืค าสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจ้ าคุก เวน้แต่ในความผดิด้วย

ความประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
2.5 เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
2.6 ตาย 
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2.7 ลาออก 
2.8 เป็นบุคคลลม้ละลาย 

3. กรรมการตรวจสอบทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี 

4. ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นต าแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมกีาร
แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบมาแทนต าแหน่ง 

5. กรณีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงให้คณะกรรมการบรษิัทเลอืกกรรมการที่มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งได้
เพยีงวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

6. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตัง้เจา้หน้าทีข่องบรษิทัทีเ่หมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอกี 1 คน 

การประชุม 

1.  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมกีรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะ
ครบเป็นองคป์ระชุม 
2.  คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมกีารประชุมอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยกรรมการตอ้งมาประชุมดว้ยตนเองในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิผูบ้รหิารสงูสุดของกลุ่มบรหิารความเสีย่ง ฝ่ายบรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบบญัช ี
หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งในวาระการประชุมนัน้ๆเขา้ร่วมประชุมและขอขอ้มูลตามความจ าเป็นและความเหมาะสมวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจดัท าขึ้นและน าเสนอก่อนการประชุมและให้เลขานุการคณะก รรมการ
ตรวจสอบ เป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 

อ านาจ 

มอี านาจในการเชญิฝ่ายบรหิารหรอืเจา้หน้าทีข่องบรษิทัมาร่วมประชุมชีแ้จง ใหค้วามเหน็ หรอืจดัสง่ เอกสารทีร่อ้ง
ขอตามความจ าเป็น 
1.  พจิารณาและอนุมตักิารเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชพีรอ้มทัง้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบรษิทั เพื่อขอรบัการแต่งตัง้จาก
ทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้และประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชเีป็นประจ าทุกปี 
2.  รบัทราบการปฏบิตังิานอื่นทีม่ใิช่งานสอบบญัช ีพรอ้มค่าตอบแทนจากงานดงักล่าว เพื่อพจิารณามใิหผู้ส้อบบญัชขีาด
ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน 
3.  พจิารณาตดัสนิใจในกรณีทีฝ่่ายบรหิารและผูส้อบบญัชมีคีวามเหน็ไม่ตรงกนัเกีย่วกบัรายงายทางการเงนิ หรอืมขีอ้จ ากดั
ในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี
4.  สอบทานขัน้ตอนการปฏบิตังิานและการก ากบัดูแล รายการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รายการทีเ่กี่ยวโยงกนัทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
5.  พจิารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพจิารณาความดีความชอบของ
ผูบ้รหิารสงูสดุของส านักตรวจสอบภายใน ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเสนอ 
6.  พจิารณารายงานจากคณะท างานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารของบริษัท และหารือกบัฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับ
นโยบายการประเมนิและการบรหิารความเสีย่ง 
7.  จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน าปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาวา่เหมาะสม 
8.  ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชเีพือ่ประชุมหารอื โดยไมม่ฝ่ีายจดัการร่วมดว้ยอยา่งน้อยปีละครัง้ 
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9.  รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัใหด้ าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขในรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการทุจรติ 
หรือรายการที่มคีวามบกพร่องทางการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการที่มกีารไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มี
สาระส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร   
 

คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 4 คน และตอ้งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่า 
3 คน โดยการแต่งตัง้กรรมการบรหิารนัน้ ใหผู้ป้ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูเ้ลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงันี้ 
1.    ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการบรหิารว่างลง ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะ

ต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการบรหิารแทนในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
คราวถดัไป โดยมตดิงักล่าวของคณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวน
กรรมการบรษิทั 

2.    ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั อาจลงมตใิหก้รรมการบรหิารคนใดออกจากต าแหน่งไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสาม
ในสีข่องจ านวนกรรมการบรษิทัทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

3.    ให้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระยงัคงต้องอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทัต่อไปเพยีง
เท่าทีจ่ าเป็นจนกวา่จะมกีรรมการคนใหมเ่ขา้รบัหน้าที ่

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. จดัการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มตขิองที่ประชุมผู้ถอืหุ้น มตคิณะกรรมการ

บรษิทั ดว้ยความสุจรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ
บรหิารอยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 

2. มีหน้าที่ด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจ าเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพือ่การอนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจ าปีของบรษิทั 
2.2 งบประมาณประจ าปีของบรษิทั 
2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการด าเนินการให้ฝ่ายจดัการน าไปถอื

ปฏบิตัใินการปฏบิตังิาน 
2.4   โครงสรา้งอตัราค่าจา้ง สวสัดกิารของพนกังาน เพือ่ตอบแทนการท างานใหก้บัพนักงานอยา่งเหมาะสม 

3. ด าเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
4. มอี านาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลกิจา้ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้ าเหน็จรางวลั ปรบัขึน้เงนิเดอืน 

คา่ตอบแทน เงนิโบนสั ของพนกังานทัง้หมดของบรษิทัตัง้แต่ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารลงไป 
5. มีอ านาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศโดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัการบรหิารเงนิในภาพรวม 
6. มอี านาจหน้าที่กระท าเกี่ยวกบัเรื่องดงัต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ได้ก าหนดไว้เป็นเรื่องๆ ตามรายละเอียด

ดงัต่อไปนี้  

6.1 ควบคุมและก าหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขตที่
คณะกรรมการมอบหมาย และใหเ้ป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

6.2 มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บรษิทั และเพือ่รกัษาระเบยีบวนิัยการท างานภายในองคก์ร 
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6.3 มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์
ต่อบรษิทั 

6.4 อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
6.5 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวๆไป 

6.6 อ านาจอนุมตัอิื่นๆ ทีน่อกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจการอนุมตั ิทีไ่ดร้บัการอนุมตัใินการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2561 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะท างานบริหารความเส่ียง  
1. คณะท างานบรหิารความเสีย่งไดร้บัการแต่งตัง้โดยกรรมการบรษิทั 
2. คณะท างานบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิารอย่างน้อย 3 คน ทัง้นี้ก าหนดใหค้ณะท างานบรหิาร

ความเสีย่งทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้คดัเลอืกเป็นสมาชกิ 1 ท่าน ใหด้ ารงต าแหน่งประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
3. ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่งคดัเลอืกสมาชกิ 1 คน ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
4. คณะท างานบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะท างานบรหิารความเสีย่งทีพ่น้ต าแหน่ง

ตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัอกีได ้
5. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ การพน้จากต าแหน่งเมือ่ เสยีชวีติ ลาออก หรอืขาดคุณสมบตั ิ
6. ในกรณีที่ต าแหน่งท างานว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยง

คดัเลอืกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่มคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดขา้งตน้มาด ารงต าแหน่งแทนเท่ากบัระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ 
 

ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะท างานบริหารความเส่ียง 
1. ก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งและการวางกรอบการบรหิารความเสีย่งต่างๆทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของ

บรษิทัอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
2. ก าหนดแผนการจดัการความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัใิน

ส่วนงานต่างๆ ตามความรบัผดิชอบ 
3. ก าหนดวงเงนิหรอืประเภทของกจิการตามความเสีย่งเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อขออนุมตัเิป็นเกณฑใ์น

การปฏบิตังิาน ในสถาการณ์ตามความเสีย่งแต่ละประเภท 
4. ก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจวา่มาตราการดงักล่าวมกีารสือ่สารอยา่งทัว่ถงึ และพนกังานไดป้ฏบิตัติามมาตรการเหล่านัน้ 
5. จดัให้มกีารประเมนิและวเิคราะห์ความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่าการ

ส ารวจความเสีย่งไดค้รอบคลุมทุกขัน้ตอนของการด าเนินธุรกจิ 
6. สนบัสนุนและพฒันาการบรหิารความเสีย่งใหเ้กดิขึน้อยา่งต่อเนื่องทัว่ทัง้องคก์ร 
7. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายโดยรวมของบรษิทั ซึง่ครอบคลุมถงึความเสีย่งประเภทต่างๆ 

ทีส่ าคญั 
 

 

การประชุม 
1.  คณะท างานบรหิารความเสีย่งจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ แลว้แต่ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
2.  เลขานุการคณะท างานบรหิารความเสีย่ง มหีน้าที่รบัผดิชอบต่อการเตรยีมความพร้อมส าหรบัการประชุม ได้แก่ การ
จดัเตรยีมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถงึการจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กบั
คณะท างานบรหิารความเสีย่งทุกท่าน ในระยะเวลาทีเ่พยีงพอก่อนวนัประชุม และต้องจดัท ารายงานการประชุมส่งให้กบั
คณะท างานบรหิารความเสีย่งทุกท่านภายใน 30 วนัท าการหลงัการประชุมเสรจ็สิน้ 
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3.  ในการประชุมคณะท างานบรหิารความเสีย่งจะตอ้งมคีณะท างานเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่กึง่หนึ่งจงึจะครบองคป์ระชุม 
4.  มตทิีป่ระชุมของคณะท างานบรหิารความเสีย่งจะถอืตามเสยีงขา้งมากของคณะท างานทีเ่ขา้ร่วมประชุม ทัง้นี้คณะท างาน
มสี่วนไดเ้สยีในเรือ่งใดจะตอ้งไมเ่ขา้ร่วมในการพจิารณาหรอืลงมต ิ
 

การรายงาน 
 คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัตามความเหมาะสม 
 
 

ท่ีปรึกษา 
 คณะท างานบรหิารความเสีย่ง สามารถขอรบัค าปรกึษาจากคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามความเหมาะสมเป็นกรณี 
 
องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยประกอบดว้ย
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทัง้นี้ให้
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้กรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ขึ้นเป็น
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 
ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ดา้นการสรรหา 
1.  ก าหนดหลกัเกณฑ ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณาความเหมาะสมของ
จ านวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และ้แต่กรณี 
2.  พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งแทนกรรมการบรษิทัที่ครบวาระ และ/หรอื เมื่อมี
ต าแหน่งวา่งลง และ/หรอืแต่งตัง้เพิม่ 
3.  พจิารณาสรรหา และคดัเลอืกผูบ้รหิารของบรษิทั โดยเฉพาะต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4.  ปฏบิตักิารอื่นใดเกีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
ดา้นการก าหนดค่าตอบแทน 
1.  จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิาร เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
2.  ก าหนดค่าตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล โดย
การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พจิารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความ
รบัผดิชอบ ผลงาน และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัในธุรกจิที่คล้ายคลงึกนั และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากกรรมการ และ
ผูบ้รหิารของบรษิทั เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเพือ่ขออนุมตั ิ
3.  รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่หค้ าชีแ้จง ตอบค าถามเรือ่งคา่ตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย 
และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
4.  รายงานโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิทั 
5.  ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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โดยฝ่ายบรหิาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงาน หรอืน าเสนอขอ้มลูและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหบ้รรลุตามหน้าที่ที่
ไดร้บัมอบหมาย 
 

ความรบัผิดชอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัฯโดยตรงตามหน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายและคณะกรรมการบรษิัทฯ ยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิัทฯต่อ
บุคคลภายนอก 
 
การประชุม 
1.  จดัใหม้กีารประชุมอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจเชญิฝ่ายจดัการหรอืผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื
ผูท้ีเ่หน็สมควรมารว่มประชุมใหค้วามเหน็หรอืสง่เอกสาร ขอ้มลูตามทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็น 
2.  ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทุกครัง้ องคป์ระชุมตอ้งประกอบดว้ย กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทัง้หมดทีม่อียู่ใน
ต าแหน่งขณะนัน้ จงึจะถอืวา่ครบองคป์ระชุม 
3.  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีม่สี่วนไดเ้สยี ในเรื่องทีพ่จิารณาเรื่องใดมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ
ยกเวน้กรณีการพจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้คณะ 
4.  ในการออกเสยีงกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนลงมต ิโดยมสีทิธอิอกเสยีงคนละ 1 เสยีง และใชค้ะแนนเสยีง
ขา้งมากเป็นเกณฑใ์นกรณีทีก่ารลงมตโิดยมเีสยีงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมสีทิธอิอกเสยีง
อกี 1 เสยีง เพือ่เป็นการชีข้าด 
 
การรายงาน 

รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ 
และจดัท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ และลง
นามโดยประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 
องคป์ระกอบและการสรรหาคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 
1.  คณะท างานก ากบัดูแลกจิการประกอบดว้ย กรรมการบรษิทัฯ อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการ
อสิระ โดยประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 
2.  คณะท างานก ากบัดแูลกจิการ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะท างานก ากบัดแูลกจิการทีพ่น้ต าแหน่งตาม
วาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัฯ อกีได ้
3.  กรณีทีต่ าแหน่งคณะท างานก ากบัดแูลกจิการวา่งลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระตามขอ้ 2.2 ไดแ้ก่ การ
พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลที่มี
คุณสมบตัคิรบถว้นเป็นคณะท างานก ากบัดแูลกจิการ เพือ่ใหค้ณะท างานก ากบัดแูลกจิการมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรนี้ โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นคณะท างานก ากบัดแูลกจิการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที่
ยงัเหลอือยูข่องบุคคลซึง่ตนเขา้มาแทน 
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ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 
1. พจิารณาน าเสนอแนวนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance Policy) และจรยิธรรมธุรกจิ (Code 

of Business Ethics) ของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตัขิององคก์ร
ทีไ่ดม้าตรฐาน และเป็นแนวทางทีถู่กตอ้ง 

2. ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรยิธรรมธุรกจิ เพือ่พฒันาและยกระดบัระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั สูม่าตรฐานสากล 

3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย 
 

 

ความรบัผิดชอบ 
 คณะท างานก ากบัดูแลกจิการมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยตรงตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย และคณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัฯต่อบุคคลภายนอก 
 

การประชุม 
1.  จดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ โดยอาจเชญิฝ่ายจดัการหรอืผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทัฯ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
หรอืผูท้ีเ่หน็สมควรมารว่มประชุมใหค้วามเหน็หรอืส่งเอกสาร ขอ้มลูตามทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็น 
2.  ในการประชุมคณะท างานก ากบัดูแลกจิการทุกครัง้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วย คณะท างานก ากบัดูแลกจิการเป็น
จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการก ากบัดูแลกจิการทัง้หมดที่มอียู่ในต าแหน่งขณะนัน้ จงึจะถอืว่าครบองค์
ประชุม 
3.  คณะท างานก ากบัดแูลกจิการทีม่สี่วนไดเ้สยี ในเรือ่งทีพ่จิารณาเรือ่งใดมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ๆ 
4.  ในการออกเสยีงคณะท างานก ากบัดูแลกจิการลงมต ิโดยมสีทิธอิอกเสยีงคนละ 1 เสยีง และใช้คะแนนเสยีงขา้งมากเป็น
เกณฑใ์นกรณีทีก่ารลงมตโิดยมเีสยีงเท่ากนั ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการมสีทิธอิอกเสยีงอกี 1 เสยีง เพือ่เป็นการชีข้าด 
 

การรายงาน 
 รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะท างานก ากบัดูแลกจิการใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ และจดัท ารายงาน
ของคณะท างานก ากบัดูแลกจิการ เพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ และลงนามโดยประธานกรรมการก ากบั
ดแูลกจิการ 
 
องคป์ระกอบและการสรรหาคณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

ก าหนดให้คณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดท าแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมน าเสนอ  
คณะกรรมการบรหิารเป็นรายปี และก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานส าหรบัปีนัน้ๆ โดยค านึงถงึกรอบแนวทางการ
ด าเนินการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ร่วมกบัความเหมาะสมกบัการด าเนินการของบริษัท สถานะทางการเงนิ และผล
ประกอบการของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และจดัท ารายงานผลการปฏบิตักิารน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารอยา่งน้อย  ปีละ 
1 ครัง้  
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9.  การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

บรษิทัจะลงทุนตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิโดยการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม กรณีทีเ่หน็
ควร และเหมาะสม บรษิทัจะควบคุมดูแลโดยส่งตวัแทนเขา้เป็นตวัแทนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม ในการบรหิารงาน และ
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในเรื่องการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัย์ของบรษิัท อย่างเคร่งครดั หากการด าเนินการมผีลกระทบต่อบรษิัท อย่างมนีัยส าคญั จะต้องขออนุมตัิจากที่
ประชุมกรรมการของบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อน 

10.  การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน   
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยยดึมัน่ใน

หลกัธรรมาภบิาล ความซื่อสตัยส์ุจรติในการด าเนินธุรกจิ และเพื่อใหแ้น่ใจว่าผูล้งทุนในหลกัทรพัยบ์รษิทัไดร้บัสารสนเทศที่
เชื่อถอืไดอ้ย่างเท่าเทยีมและทนัท่วงท ีบรษิทัจงึไดก้ าหนดระเบยีบการก ากบัการใชข้อ้มูลภายใน และระเบยีบการซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัย ์และมุ่งเน้นความโปร่งใสใน
การประกอบธุรกจิ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
1. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัที่ไดร้บัทราบขอ้มูล ต้องไม่ใช้ขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทัหรอืขอ้มูล

ภายในทีม่สีาระส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัยท์ีย่งัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนหรอืตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย เพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัอนัน ามาซึง่ผลประโยชน์ของตวัเองและผูอ้ื่น โดยใหห้ลกีเลี่ยง
หรอืงดการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในช่วง 1 เดอืน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 
2 วนัท าการ ภายหลงัขอ้มลูไดเ้ผยแพรต่่อสาธารณชนแลว้ 

2. บรษิทัมหีน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการด าเนินงานที่ส าคญัของบรษิทัให้สาธารณชนรบัทราบโดยทนัทแีละ
อย่างทัว่ถงึ โดยผ่านสื่อและวธิกีารทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ และนโยบายเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัก าหนด และผ่านสื่อ
อื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ และประชาสมัพนัธ์ เพื่อใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลข่าวสารไดเ้ขา้ถงึนักลงทุนทุกกลุ่มอย่าง
ทันท่วงทีและเท่าเทียม บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล
สารสนเทศอย่างเขม้งวด เพื่อป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลข่าวสารทีส่ าคญัถูกเปิดเผย ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ ากดัการเขา้ถงึขอ้มูล
ภายในซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยต่อ 

3. สาธารณชน แต่เพยีงผูม้หีน้าที่ผูเ้กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีฝ่่ายบญัชแีละการเงนิ เจา้หน้าทีฝ่่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ 
และฝ่ายก ากบัดแูลกจิการ 

 หากมกีารกระท าทีฝ่่าฝืนระเบยีบปฎบิตัดิงักล่าวขา้งต้น บรษิทัจะด าเนินการทางวนิัยเพื่อพจิารณาลงโทษตาม
สมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา ตกัเตอืนดว้ยหนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังาน เลกิจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือ
ด าเนินคดตีามกฎหมาย   

11.  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 มมีตใิหแ้ต่งตัง้ นายชยัยุทธ  องัศุวทิยา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 
3885 หรอื นางณฐัสรคัร ์ สโรชนนัทน์จนี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4563 หรอื นางสาวดรณี  สมก าเนิด ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตเลขที ่5007 หรอื นางสาวจารุณี  น่วมแม่ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5596 จากส านักงาน เอ.เอม็.ท.ีแอส
โซซิเอท เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 เนื่องจากเป็นส านักงานที่มคีวามเป็นอิสระ มคีวามน่าเชื่อถอื               
มผีลงานด ีมบีุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีุณสมบตัทิีไ่ดร้บัการยอมรบัเป็นผูส้อบบญัช ีและเป็นผูส้อบบญัชทีี่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยอนุมตัคิ่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2563 เป็นจ านวน
เงนิ 2,430,000 บาท  
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  ทัง้นี้ผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นผู้สอบบญัชเีดยีวกนักบัผู้สอบบญัชขีองบรษิทัย่อย ซึ่งมคีวามเป็นอสิระ ไม่มี
ความสมัพนัธ์ หรอืส่วนไดเ้สยีกบัรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่
อยา่งใด 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัช ีรวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 2,430,000 บาท 

o ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมามจี านวนเงนิ 1,780,000 บาท 
o ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ย ในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมามจี านวนเงนิรวม 650,000 บาท 
o ไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนส านักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ผูส้อบบญัชแีละส านักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั ในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา 
 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
o บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไมม่จี่ายคา่ตอบแทนของงานบรกิารอื่น 

 
หมวดท่ี 2   ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนด วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัของกจิการ รวมไปถงึ ไดจ้ดัท าวสิยัทศัน์ และค่านิยม
ขององคก์ร เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดค้ านึงถงึการเปลีย่นแปลงปัจจยัต่างๆ ภายในองคก์รอย่างสมเหตุสมผล รวมทัง้มกีารน า
นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสมต่องานในดา้นนัน้ๆ 

• ทางบรษิทัฯ จดัให้มกีารส ารวจความพงึพอใจด้านการบรกิารให้กบัลูกค้าและผู้มสี่วนได้เสยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทราบความตอ้งการของลกูคา้และผูม้สี่วนไดเ้สยี ซึง่จะน ามาปรบัปรุงเพือ่การใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิของบรษิทัฯ  

 
การส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ 
 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความพงึพอใจในการใหบ้รกิารกบัลูกคา้ และถอืว่าการส ารวจความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิารเป็นกลยุทธท์ีส่ าคญัในการแขง่ขนั ซึง่บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร โดยบรษิทัฯ 
จะสรุปภาพรวมเป็นรายปี เพื่อน าผลทีไ่ดม้าพฒันาและปรบัปรุงการแกไ้ขการใหบ้รกิารใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึง่นอก
จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารพงึพอใจแลว้ ยงัท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามประสงคจ์ะกลบัมาใชบ้รกิารอกี ซึง่ผลส ารวจความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารประจ าปี 2563 พบวา่ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร (ภาพรวม) อยูท่ีร่อ้ยละ 92.00  
 

• บรษิทัฯ จะมหีวัหน้าฝ่ายตรวจสอบความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมอืที่จะใหบ้รกิารกบัลูกค้าก่อนเสมอ 
และทีมงานที่จะไปให้บริการจะต้องมีความช านาญ และความรู้ การบริการให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี ส่วน
ความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ จะเป็นการบรกิารใหก้บัลูกคา้โดยจะมแีบบประเมนิความพงึพอใจให้กบั
ลูกคา้ทุกครัง้เพื่อทีจ่ะไดน้ ามาปรบัปรุงต่อไปซึง่เป็นทีเ่ชื่อและไวว้างใจของลูกคา้มาโดยตลอด และรกัษามาตรฐาน
ของคุณภาพการใหเบรกิารและการมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เป็นส าคญั 

• บรษิทัฯ มุง่มัน่ด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบไดจ้ะส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเป็นองค์กรทีเ่ตบิโตอย่างยัง่ยนืได ้โดยมคีณะกรรมการบรษิทัเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณและหลกัปฏบิตักิ ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

• คณะกรรมการบรษิัท ได้ก าหนดวตัถุประสงค์ที่ชดัเจน และได้จดัท าวสิยัทศัน์ เป้าหมายหลกัของกิจการ และ
คา่นิยมรว่มขององคก์ร อยา่งชดัเจน 
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• คณะกรรมการไดม้กีารจดัท ากลยุทธส์ าหรบัระยะปานกลาง 3-5 ปี และแผนงานประจ าปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และเป้าหมายหลกัของกจิการ  

• บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการระบุวธิกีาร กระบวนการ ช่องทางการมสี่วนร่วมหรอืช่องทางการสื่อสารระหว่างผูม้ี
ส่วนไดเ้สยีกบักจิการไวช้ดัเจน 

• บรษิทัฯ ไดม้กีารระบุผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งของกจิการ ทัง้ภายในภายนอก เรยีบรอ้ยแลว้ 
• บรษิทัฯ ไดร้ะบุประเดน็และความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี เรยีบรอ้ยแลว้ 
• คณะกรรมการบรษิัท ไดก้ ากบัดูแลในเรื่องการก าหนดกลยุทธ์ การส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม และน านวตักรรม

และเทคโนโลยมีาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั และตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยี โดย
ยงัคงอยูบ่นพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

• เป้าหมายทีก่ าหนด ทางคณะกรรมการบรษิทั จะพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิเสมอ 
• คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ ากบัดูแลใหม้กีารถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธแ์ละแผนงานใหท้ัว่ทัง้

องคก์ร 
• คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ ากบัดูแลในเรื่องจดัทรพัยากรและการควบคุมการด าเนินงานทีเ่หมาะสม รวมไปถงึตาม

กลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปี 
 

2.1  การมสี่วนไดเ้สยีและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-   หลกีเลี่ยงการกระท าใดๆอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัไม่ว่าจะเกดิจากการตดิต่อกบัผูเ้กี่ยวขอ้งทางการคา้
ของบรษิทัเช่นคู่คา้ลูกคา้คู่แขง่หรอืจากโอกาสหรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเป็นพนักงานบรษิทัในการหาประโยชน์ส่วนตน และใน
เรื่องการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัหรอืการท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบรษิทัทีส่่งผลกระทบต่อความรบัผดิชอบและ
หน้าทีต่่อบรษิทั 

-  หา้มพนักงานบรษิทัทีม่สี่วนไดเ้สยีเป็นผูอ้นุมตัใินการตกลงเขา้ท ารายการหรอืกระท าการใดๆ ในนามบรษิทัเพื่อป้องกนั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้และในกรณีทีม่กีารท าธุรกจิใดกบับรษิทั ทัง้ในนามส่วนตวั ครอบครวั หรอื
ในนามของนิตบิุคคลใดๆ ทีพ่นักงานมอี านาจด าเนินการในนิตบิุคคลนัน้ พนักงานจะตอ้งเปิดเผยส่วนไดเ้สยีต่อบรษิทัก่อน
ท าธุรกรรม 

-   คณะกรรมการ และผูบ้รหิารตอ้งพจิารณาความขดัแยง้ของผลประโยชน์เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัระหวา่งบรษิทัและ
บุคคล หรอืนิติบุคคลที่อาจพจิารณาได้ว่ามคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสตัย์สุจรติอย่างมี
เหตุผลและเป็นอสิระภายใตก้รอบจรยิธรรมทีด่โีดยค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทั 

-  กรรมการผูบ้รหิารตอ้งรายงานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

2.2  การซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการใชข้อ้มลูภายใน 

-   กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานบรษิทัทุกระดบัต้องไม่ใชข้อ้มูลภายใน ( Inside Information) ของบรษิทัทีม่สีาระส าคญั
และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นจนกระทัง่ถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผย
สารสนเทศใหป้ระชาชนทราบแลว้ 24 ชัว่โมง 

-  พนกังานบรษิทัทุกระดบัตอ้งรกัษาและไม่เปิดเผยขอ้มลูลกูคา้ และขอ้มลูทางการคา้ไวเ้ป็นความลบัพนักงานบรษิทัตอ้งไม่
เปิดเผยความลบัของลูกคา้ทัง้ต่อพนักงานดว้ยกนัและบุคคลภายนอกทีไ่ม่เกีย่วขอ้งเวน้เสยีแต่เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมายให้
เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงคท์างการฟ้องรอ้งคด ีหรอืคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัอิย่างมลีายลกัษณ์อกัษรใหม้กีาร
เปิดเผย 
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-   หา้มกรรมการผูบ้รหิารพนักงานบรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลเปิดเผยหรอืส่งผ่านขอ้มูลหรอืความลบัของบรษิทั
ไปยงับุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งซึง่รวมถงึบุคคลในครอบครวัญาตพิีน้่องเพือ่นฝงูเป็นตน้ 

-   การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งเป็นไปโดยผูบ้รหิาร หรอืพนักงานบรษิทัทีม่อี านาจหน้าทีพ่นักงานทัว่ไปไม่มหีน้าทีเ่ปิดเผยขอ้มูล
เมื่อถูกถามใหเ้ปิดเผยขอ้มูลทีต่นไม่มหีน้าทีเ่ปิดเผยใหแ้นะน าผูถ้ามสอบถามผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ปิดเผยขอ้มูลนัน้เพื่อใหก้ารให้
ขอ้มลูถูกตอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

-   ไม่ให้ค าแนะน า หรือชี้น าในการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทเว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัหน้าที่การงานที่ได้รบั
มอบหมายจากบรษิทั 

-   หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ซึง่อยูใ่นหน่วยงานทีร่บัทราบขอ้มลูภายในและกรรมการบรษิทั ซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บรษิัทภายใน 1 เดอืนก่อนมกีารเปิดเผย งบการเงนิทัง้รายไตรมาส และรายปี หรอื สารสนเทศที่มผีลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัยแ์ก่สาธารณชน และ 2 วนัท าการหลงัการเปิดเผยงบการเงนิและสารสนเทศของบรษิทัต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

-   กรรมการผูบ้รหิารผูจ้ดัการและพนักงานในหน่วยงานบญัชแีละการเงนิเมื่อมกีารซื้อ/ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัใหจ้ดัท า
รายงานการซือ้/ขายนัน้ภายใน 2 วนัท าการต่อเลขานุการบรษิทัเพือ่ปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัต่อไป 

-   กรรมการผูบ้รหิารผูจ้ดัการและพนักงานในหน่วยงานบญัชแีละการเงนิต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตนหรอื
บุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งตามหลกัเกณฑ์พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เป็นรายไตรมาสต่อเลขานุการ
บรษิทั 

2.3  การปฎบิตัติ่อลกูคา้ 

-  ใหบ้รกิารต่อลกูคา้ภายใตเ้งือ่นไขทีเ่ป็นธรรมและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย 

-  พนักงานบรษิทัตอ้งทุ่มเทมุ่งมัน่พฒันาบรกิารใหม้คีุณภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง มรีาคาทีส่มเหตุสมผลทนัต่อ
สถานการณ์ 

-  ปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดักรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึ่งตอ้งรบี
แจง้ใหคู้ค่า้และ/หรอืเจา้หนี้ทราบล่วงหน้าเพือ่รว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข 

-  พงึรกัษาความลบัของลูกคา้เวน้แต่ลูกคา้ยนิยอมใหเ้ปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืเป็นไปตามกฎหมายรวมทัง้ไม่น า
ขอ้มลูของลกูคา้มาใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.4  การปฎบิตัติ่อคูแ่ขง่ทางการคา้ 

-   กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนกังาน ประพฤตภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี

-   ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่มสุ่จรติหรอืไมเ่หมาะสม 

-   ไมท่ าลายชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยหรอืโจมตคีูแ่ขง่โดยปราศจากขอ้มลูอยา่งสมเหตุสมผล 

2.5  การจดัซือ้ จดัหาและการปฎบิตัติ่อคูค่า้ 

-   ในกระบวนการการจดัซือ้จดัหาตอ้งมขี ัน้ตอนทีต่รวจสอบไดโ้ปรง่ใสเป็นธรรม และก่อประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

-   พนักงานบรษิทัตอ้งจดัซื้อจดัหาสนิคา้และบรกิารโดยค านึงถงึความตอ้งการความคุม้ค่าราคาและคุณภาพมกีารใหข้อ้มูล
แก่ผูค้า้อยา่งเท่าเทยีมถูกตอ้ง ไมป่กปิดไมม่อีคตไิมเ่ลอืกปฏบิตัติ่อผูค้า้ 
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-    ในการตดิต่อคูค่า้ใหผู้ต้ดิต่อเกบ็เอกสารหลกัฐานการเจรจาการร่างสญัญาการท าสญัญาและการปฏบิตัติามสญัญาไวเ้ป็น
หลกัฐานเผือ่ใชต้ามระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย 

-    ไมเ่รยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่มสุ่จรติในการคา้กบัคูค่า้ 

-    ปฏบิตัติามขอ้สญัญาอยา่งเครง่ครดัเมื่อพบวา่ไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาหรอืคู่คา้ไมอ่าจปฏบิตัติามสญัญาหรอืเหตุอื่น
ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถปฏบิตัติามสญัญาไดใ้หร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาเพือ่ปรกึษาในทนัทแีละหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 
 

2.6  การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ 

-   ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัการของวชิาชพี 

-   มกีารก าหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยการจ่ายปันผลดงักล่าวอาจมกีาร เปลีย่นแปลงได้
ขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานฐานะการเงนิและแผนงานการลงทุนของบรษิทั 

-   จดัตัง้คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการก าหนดทศิทางเป้าหมายทางธุรกจิ
แผนธุรกจิและงบประมาณประจ าปีโดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัผูถ้อืหุน้รวมถึงผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเป็นส าคญั 

-  แถลง และชี้แจ้งสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบญัชี และรายงานอื่นๆ โดย
สม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

-   ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อ -
คณะกรรมการผ่านเลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวม และกลัน่กรองขอ้เทจ็จรงิเบื้องต้น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
หรอืคณะกรรมการชุดยอ่ยต่อไป 
 

2.7  การปฏบิตัติ่อเจา้หนี้ 

-   ปฏบิตัติ่อเจา้หนี้อยา่งเป็นธรรม และไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มสุ่จรติในการคา้กบัเจา้หนี้ 

-   ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครดั กรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หนี้
ทราบล่วงหน้า เพือ่รว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 

2.8  ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มชุมชนและสงัคมโดยรวม 

-   รับผิดชอบและยึดมัน่รวมทัง้สนับสนุนทัง้ในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัมที าเลทีต่ ัง้ในการด าเนินธุรกจิ 

-  ด าเนินกจิกรรมเพื่อร่วมสรา้งสรรคส์งัคมชุมชนและสิง่แวดล้อมเพื่อใหชุ้มชนทีบ่รษิทัฯ มที าเลมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ทัง้ที่
ด าเนินการเองและรว่มมอืกบัรฐัและชุมชน 

-  ใหค้วามส าคญัการป้องกนัอุบตัเิหตุ และควบคุมการปล่อยของเสยีของคู่คา้ในนิคมอุตสาหกรรมของบรษิทั ใหอ้ยู่ ในระดบั
คา่มาตรฐานทีย่อมรบัไดแ้ละเป็นไปตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งง 

-  บรษิทัปลูกฝังจติส านึกในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ภายในบรษิทั รวมถงึคู่คา้รวมทัง้การใช้
ทรพัยากร วสัดุหรอือุปกรณ์ต่างๆอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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2.9  การเคารพสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

-   ใหค้วามส าคญัในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ และทรพัยส์นิของพนักงาน และยดึ
มัน่ปฏบิตัติามกฏหมายวา่ดว้ยแรงงานอยา่งเครง่ครดั 

-   ไมส่นบัสนุนการใชแ้รงงานอยา่งไมเ่ป็นธรรม การใชแ้รงงานเดก็ แรงงานต่างดา้วทีผ่ดิกฎหมาย 

-  ใหค้วามส าคญัต่อการหลกัการสทิธมินุษยชนของพนักงานทุกระดบั 

-   บรษิทัจะคดัเลอืกบุคคลเพื่อว่าจา้งใหด้ ารงต าแหน่งต่างๆ ดว้ยความเป็นธรรมโดยค านึงถงึคุณสมบตัขิองแต่ละต าแหน่ง
งานคุณวุฒทิางการศกึษาประสบการณ์และขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีจ่ าเป็นกบังานและปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกนั
ไม่เลอืกปฏิบตัิไม่มขีอ้กีดกนัเรื่องเพศอายุเชื้อชาติศาสนาสถานศึกษาหรอืสถานะอื่นใดที่มไิด้เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการ
ปฏบิตังิาน 

-   การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าดว้ยความสุจรติใจ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

-   บรษิทัจะรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของพนักงานเช่นชวีประวตั ิการศกึษา ประวตัคิรอบครวั ประวตัสิุขภาพ ประวตักิารท างาน 
ฯลฯการเปิดเผยหรอืการถ่ายโอนขอ้มลูส่วนตวัของพนกังานจะท าไดต้่อเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากพนักงานผูน้ัน้ 

-   ใหค้า่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

-   จดังานปฐมนิเทศ และมอบคู่มอืพนักงานใหพ้นักงานใหม่ทุกท่านไดร้บัทราบและเขา้ใจถงึสทิธทิีพ่นักงานพงึไดร้บัตาม
การวา่จา้งทีเ่ป็นธรรมจรยิธรรมในดา้นต่างๆ และยดึมัน่ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานอยา่งเครง่ครดั 

-  มุง่พฒันาและจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานอยา่งต่อเนื่องเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการท างาน
ของพนกังานใหม้ปีระสทิธภิาพและส่งเสรมิใหพ้นกังานมคีวามกา้วหน้าในอาชพี 

-  จดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีใหแ้ก่พนักงานเพื่อสนับสนุนใหพ้นักงานออมเงนิระยะยาวไวส้ าหรบัตนเองและครอบครวัเมือ่
ลาออกจากงานเกษยีณอายุทุพพลภาพหรอืเสยีชวีติ 
 

2.10  การใหห้รอืรบัของขวญั 

-   ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิทัตอ้งไม่เรยีกรบัหรอืยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิสิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใดจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางธุรกจิ
กบับรษิทั 

-   ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัอาจรบัหรอืใหข้องขวญันัน้จะตอ้งไมส่่งผลต่อการตดัสนิใจเชงิธุรกจิใดๆของผูร้บั 

-   ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องรบัของขวญัหรือทรพัย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาทให้รายงานผู้บงัคบับัญชา
ตามล าดบัขัน้ 

-   การใหห้รอืรบัของขวญัอาจกระท าไดห้ากท าดว้ยความโปร่งใสหรอืท าในทีเ่ปิดเผยหรอืสามารถเปิดเผยได ้

-   ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัสามารถรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกจิไดเ้พื่อประโยชน์ในธุรกจิของบรษิทั ตามอ านาจอนุมตัิ
ของพนักงานบรษิัทและพึงหลกีเลี่ยงการรบัการเลี้ยงรบัรองในลกัษณะที่เกินกว่าเหตุความสมัพนัธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทัหรอืจะเป็นคูค่า้ในอนาคต 
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2.11  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

-   บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสง่เสรมิและใชอุ้ปกรณ์เครือ่งมอืโปรแกรมทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามกฏหมายเท่านัน้ 

-   ไม่ใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ของบรษิทัเผยแพร่ขอ้มูลทีไ่ม่เหมาะสมในทางศลีธรรมขนบธรรมเนียมและจารตีประเพณีหรอื
ละเมดิกฎหมาย 

-   กรณีทีพ่นักงานบรษิทัขออนุญาตผูบ้งัคบับญัชาใหผู้ป้ฏบิตังิานภายนอกใชร้ะบบสารสนเทศของบรษิทันัน้พนักงานของ
บรษิทัทีเ่ป็นผูข้อต้องควบคุมการใชง้านของผูป้ฏบิตังิานภายนอกและต้องรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้กบั
บรษิทัจากการใชร้ะบบสารสนเทศนัน้ 

-   บรษิทัมสีทิธิเ์ขา้ตรวจสอบค้นหาตดิตามสอบสวนและควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบรษิทัเพื่อป้องกนั
ความปลอดภยัในระบบสารสนเทศของบรษิทั 
 

2.12  การไมล่่วงละเมดิสนิทรพัยท์างปัญญา 

-   ผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัติามหน้าทีถ่อืเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทั 

-  บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไม่กระท าการใดๆ ทีจ่ะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร 
หรอืเครือ่งหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ และทรพัยส์นิปัญญาดา้นอื่นทีก่ฎหมายก าหนด 
 

2.13  การรกัษาและการใชท้รพัยส์นิของบรษิทั 

-  พนักงานบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการดูแลทรพัยส์นิทัง้ทีม่ตีวัตนและไม่มตีัวตนของบรษิทัมใิหเ้สื่อมเสยีสูญ
หายและใช้ทรพัย์สนิอย่างมปีระสทิธภิาพพนักงานจะต้องศึกษาและท าความเขา้ใจถงึวธิกีารใช้และค าแนะน าด้านความ
ปลอดภยัของทรพัย์สนิและใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัอย่างเตม็ทีแ่ละไม่น าทรพัย์สนิของบรษิทัไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรอืผูอ้ื่น 

-   พนกังานบรษิทัทุกคนพงึหลกีเลีย่งการเปิดเผยหรอืการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัอยา่งเดด็ขาด 

-   พนกังานบรษิทัทุกคนตอ้งควบคุมขอ้มลูความลบัอยา่งเหมาะสม 
 

2.14  การจดัการและการรกัษาจรรยาบรรณ 

-  พนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดัหากพบว่ามกีารฝ่าฝืนหรือกระท าการใดๆที่ขดัต่อ
จรรยาบรรณบรษิทัจะพจิารณาลงโทษตามลกัษณะแหง่ความผดิตามควรแก่กรณี 

-  ผู้บรหิารและผู้บงัคบับญัชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและมหีน้าที่ในการสอดส่องดูแลและ
ส่งเสรมิใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตัติามจรรยาบรรณทีก่ าหนด 

-  ในการขอยกเวน้การปฏบิตัติามจรรยาบรรณใหแ้ก่พนักงานและกรรมการจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

-  พนกังานบรษิทัทุกคนมหีน้าทีล่งนามรบัทราบจรรยาบรรณนี้เมือ่เขา้เป็นพนักงานและเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง 
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2.15  การต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

-  จดัใหม้กีารฝึกอบรมแก่พนกังานเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติของบรษิทัฯ 

-  ใหก้ารสนับสนุนและร่วมมอืกบัองค์กรภาครฐั เอกชน และหน่วยงานก ากบัดูแล รวมถงึทุกภาคส่วนของสงัคมไทย เพื่อ
จุดมุง่หมายในการลดคอรร์ปัชัน่ และยกระดบัการพฒันาประเทศ 

-  หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานยอมรบัการทุจรติทุกรปูแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ การรบัสิง่ของ การ
ให้สิง่ของ ของขวญั การเลี้ยงรบัรอง เงนิเรี่ยไร เงนิบรจิาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ท าธุรกิ จกบั 
บรษิทัฯ 

ทัง้นี้ บรษิทัได้เปิดช่องทางใหผู้้มสี่วนได้เสยีสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรอืร้องเรยีนกรณีเกี่ยวกบัการ
ทุจรติ หรอืการกระท าใดอนัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบรษิทั ต่อคณะกรรมการบรษิทัไดโ้ดยตรง โดยส่งจดหมายมายงัที่
อยูต่ามดา้นล่างนี้ 

เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู ่442 ถนนบางแวก  แขวงบางแวก  เขตภาษเีจรญิ  กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์ +66 2865-0044-49 
โทรสาร  +66 2410-4284 

 

หมวดท่ี 3   เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

• ดา้นคุณสมบตั ิคณะกรรมการบรษิทั เป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตัทิีห่ลากหลาย และเหมาะสมทัง้ในดา้นความรู ้ทกัษะ 
ประสบการณ์ และความสามารถ และคุณลกัษณะที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ เป็นบุคคลที่มคีวามเขา้ใจในธุรกิจของ
องค์กร มีวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และแนวทางในการด าเนินธุรกิจอย่างมี
ประสทิธภิาพ และบรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัท าตารางองคป์ระกอบความรูค้วามช านาญของกรรมการ (skills matrix) โดย
สม ่าเสมอ 

• ดา้นโครงสรา้ง คณะกรรมการบรษิทัตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดไว ้กล่าวคอื ตอ้งมกีรรมการอย่าง
น้อย 5 คน ซึ่งจ านวนกรรมการของบรษิทัฯ มจี านวนกรรมการทัง้สิน้ 6 คน ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 3 คน 
จากกรรมการทัง้หมด 6 คน โดยกรรมการอิสระทุกท่านมคีุณสมบตัิความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่   บริษัทฯ 
ก าหนด สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ อยา่งเตม็ที ่

• กรรมการทีไ่มเ่ป้นผูบ้รหิาร สามารถใหค้วามเหน็ชอบเกีย่วกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอสิระ 
• กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจ านวน 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการอสิระ
สามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่าง
อสิระ 

• ดา้นการเปิดเผยขอ้มลู คณะกรรมการบรษิทั ไดเ้ปิดเผยโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มทัง้รายละเอยีด
กรรมการ อายุ เพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถอืหุน้ จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ และ
การด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ จดทะเบยีนอื่น ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลไวบ้น Website 
ของบรษิทัฯ 

• บรษิทัฯ มปีระธานกรรมการ เป็นกรรมการอสิระ  
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• ประธานกรรมการของบรษิทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานเจา้หน้าที่บรหิาร หรอื กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายและการบรหิารงานประจ า และเพื่อใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็น
อสิระ ประธานกรรมการเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ทกัษะความสามารถ และประสบการณ์ในการทีจ่ะน าพาองคก์รไปสู่
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งคณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่
ของประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไวด้งันี้ 

 
บทบาทหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 
1.  เป็นผูบ้รหิารจดัการและควบคุมดแูลการด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั 
2.  ด าเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร 
3. มอี านาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลกิจา้ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้ าเหน็จรางวลั ปรบัขึน้เงนิเดอืน ค่าตอบแทน  

เงนิโบนสั ของพนกังานทัง้หมดของบรษิทัตัง้แต่ต าแหน่งรองประธานเจา้หน้าทีล่งไป 
4.  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายคา่ใชจ้่ายการด าเนินงานปกตใินวงเงนิตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัมิอบหมายไว้ 
5.  พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในตราสารและหลกัทรพัย ์เพือ่บญัชบีรษิทัฯในวงเงนิตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัมิอบหมายไว้ 
6.  ส่งเสรมิพฒันาความรูค้วามสามารถ และศกัยภาพของ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเพือ่เพิม่ศกัยภาพขององคก์ร 
7.   มอี านาจในการด าเนินการใดๆ ในการบรหิารกจิการของบรษิทัตามปกต ิและอนัจ าเป็นแก่การบรหิารกจิการของบรษิทั

เป็นการทัว่ไป ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

1)  มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั และ 
เพือ่รกัษาระเบยีบวนิัยการท างานภายในองคก์ร 
2)  มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 
3)  อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
4)  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิารเป็นคราวๆไป 
5)  อ านาจอนุมตัอิื่นๆ ทีน่อกเหนือจากนี้ใหเ้ป็นไปตามขอบเขตอ านาจการอนุมตัแิละการสัง่การในระดบัต่างๆ 
(Level of Authorization) ทีไ่ดร้บัการอนุมตัใินการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2563 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 
การอนุมตัเิพื่อด าเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารใหต้วัแทน หรอืผูร้บัมอบหมายให้

ด าเนินการเพื่อเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งต้น จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการด าเนินการเพื่อเขา้ท ารายการที่ท าให้ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืตวัแทน หรอืผูร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสามารถด าเนินการอนุมตัเิพือ่เขา้ท ารายการ
ทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
ซึง่การอนุมตัดิ าเนินการเพือ่เขา้ท ารายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิและสอบทานรายการดงักล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 

• ประธานกรรมการมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั ยดึมัน่ใน
จรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดูแลกจิการเพื่อเป็นแบบอย่างทีด่ใีหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบรษิทัฯ 

• บรษิทัฯ มัน่ใจว่ากรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคท์ีม่จีรยิธรรม และก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีโดยยดึปฏบิตัติามกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ โดยคณะกรรมการบรษิทัจะติดตามผล
การด าเนินงานสม ่าเสมอ 
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• คณะกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร จะร่วมกนัพจิารณาก าหนดวาระการประชุมก่อนการประชุมแต่
ละครัง้อย่างชดัเจน และเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมไดอ้ย่างเป็นอสิระ โดย
ประธานกรรมการเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของวาระดงักล่าว 

• ในระหว่างการประชุม ประธานในทีป่ระชุมไดม้กีารจดัสรรเวลาอยา่งเพยีงพอในการอภปิรายประเดน็ทีส่ าคญั 
อกีทัง้ยงัสนับสนุนใหก้รรมการทุกท่านไดแ้สดงความคดิเหน็อย่างสรา้งสรรคแ์ละเป็นอสิระ มกีารใชดุ้ลยพนิิจ
อยา่งรอบคอบ ทัง้นี้เลขานุการบรษิทัจะเขา้ประชุมและจดบนัทกึรายงานการประชุมทุกครัง้ 

• บรษิทัฯ ไดม้กีารสรา้งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร
และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

• บรษิทัฯ มอีงคป์ระกอบของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 3 คน จากกรรมการทัง้หมด 6 คน 
• คณะกรรมการบรษิทั ไดม้กีารแต่งตัง้ ผศ.ดร. ธนวรรธน์  พลวชิยั กรรมการอสิระร่วมพจิารณาก าหนดวาระ

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
• คณะกรรมการบรษิทั ไดม้กีารก าหนดนโยบายใหก้รรมการอสิระมกีารด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ  9 ปี นับ

จากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก ในกรณีทีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระนัน้ให้
ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพจิารณาอยา่งสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย เพือ่พจิารณาประเดน็เฉพาะเรือ่ง กลัน่กรองขอ้มลู และ
เสนอแนวทางพจิารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการเหน็ชอบต่อไป 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา และรายงานผล
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด ไวใ้นรายงานประจ าปี 

• คณะกรรมการบรษิัท มหีน้าที่พจิารณาแต่งตัง้หรอือนุมตัิบุคคลที่มคีวามเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของ
บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาต่าตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ยสมาชกิทีเ่ป็นกรรมการ
อสิระ 2 คน จากกรรมการ 3 คน ท าหน้าทีใ่นการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการ โดยมกีระบวนการทีโ่ปร่งใส 
และชดัเจน เพื่อมห้ได้บุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนสอดคล้องกบัองค์ประกอบที่ก าหนด และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาแต่งตัง้หรอือนุมตั ิ

• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดม้กีารจดัประชุมเพื่อพจิารณาหลกัเกณฑ ์และวธิกีารสรร
หาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มคีุณสมบตัทิี่จะท าให้คณะกรรมการบรษิัท มอีงค์ประกอบที่เหมาะสม และ
พจิารณาประวตัขิองบุคคลทีท่ าการสรรหา และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั ก่อนจะน าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการต่อไป และไดเ้ปิดเผยประวตักิรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ใหท้ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ไดร้บัทราบอยา่งเพยีงพอเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ 

• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดม้กีารทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการ เพื่อ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัก่อนทีจ่ะมกีารสรรหากรรมการทีค่รบวาระ และไดค้ านึงถงึผลการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องกรรมการรายเดมิทีไ่ดเ้สนอใหต้่อวาระ 

• คณะกรรมการบรษิัท มหีน้าที่ในการพจิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท ให้มโีครงสร้างและอตัรา
ค่าตอบแทนทีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาวะอุตสาหกรรมเดยีวกนัและเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบเพื่อเป็นแรง
จงูใหค้ณะกรรมการบรษิทั น าพาองคกืรใหด้ าเนินธุกจิไดต้ามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการ
พจิารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั 
เพื่อที่จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมตัิ  ซึ่งรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการจะต้องอยู่ใน
ลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และจะค านึงถงึความเหมาะสม
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และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และเพยีงพอทีจ่ะรกัาษากรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีต่อ้งการไวไ้ด ้
แต่ในขณะเดยีวกนักต็อ้งค านึงถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ดว้ย 

• ผูถ้อืหุน้จะเป็นผูอ้นุมตัอิตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไมใ่ชต่วัเงนิ โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้พจิารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที่ และ
คา่ตอบแทนตามผลด าเนินงานของบรษิทัฯ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทีส่ะทอ้นถงึภาระหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทัง้รปูแบบและจ านวนคา่ตอบแทนดว้ย 

• คณะกรรมการบรษิทั สนบัสนุนและสง่เสรมิใหค้ณะกรรมการเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตนเอง 
• คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นของกรรมการ และไดก้ าหนด

จ านวนบรษิัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งรวมแล้วได้ไม่เกิน 5 บรษิัท  ซึ่งไม่มี
กรรมการบรษิทัรายใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นเกนิ 5 บรษิทั 

• คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารรายงานด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
เป็นทีร่บัทราบ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดใหม้มีาตราการควบคุมดแูลการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อมใิห้
ผูบ้รหิาร และพนักงาน น าขอ้มลูภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบก่อนทีข่อ้มลูนัน้
จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน 

• กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ทีไ่ดม้ี
การจดัขึน้ในรอบปีนัน้ๆ 

• บรษิทัฯ ยอ่ย มรีะบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  
• คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่และแสดงความคดิเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานรายงานทาง

การเงนิของบรษิทัฯ ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้นตามมาตรฐานบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป ภายใตข้อ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และก ากบัดูแลให้มกีารเปิดเผยรายงานทางการเงนิและขอ้มูลของ
บรษิทัฯ  อยา่งโปร่งใส และเพยีงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อเวลา  

• ปัจจุบันบริษัทฯ ย่อย ยงัไม่มีการเข้าร่วมการลงทุนในกิจการอื่น เลยยงัไม่มีการจัดท า  shareholders’ 
agreement 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยปี
ละ 1 ครัง้ 
 

การประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร 
  บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมนิในภาพไวใ้นรายงานประจ าปี 

 

1.  การประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการ 
   หลกัเกณฑ ์
บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใชแ้นว
ทางการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและ
โครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตังิานในหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั และ
ส่งเสรมิใหม้กีารร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหาในประเด็นต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ และการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและใหเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมนิในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

หวัขอ้ในการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการรายคณะ มดีงันี้ 
1.  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2.  บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
3.  การประชุมคณะกรรมการ 
4.  การท าหน้าทีข่องกรรมการ 
5.  ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6.  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

 
หวัขอ้ในการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบุคคล มดีงันี้ 

1.  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2.  การประชุมของคณะกรรมการ 
3.  บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

ขัน้ตอน 
บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมนิถงึการด าเนินงานในปีที่

ผ่านมา โดยเลขานุการบรษิทัจะจดัส่งแบบประเมนิดงักล่าวใหก้รรมการแต่ละท่าน เพื่อท าการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
และน าผลการประเมนิไปหารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ส าหรบัขอ้เสนอแนะต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากการประเมนิผล
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั จะน ามาใชใ้นการปรบัปรุงประสทิธผิลของการท างานของคณะกรรมการ เพื่อให้
เกดิประโยชน์สงูสดุในการก ากบัดแูลกจิการ 

 

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนและสรุปผลการประเมนิ 

คะแนนท่ีได้รบั เกณฑท่ี์ได้ 
4 ดเียีย่ม 
3 ดมีาก 
2 ด ี
1 พอใช ้
0 ควรปรบัปรุง 

 

โดยสรุปการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ไดด้งันี้ 

ผลประเมิน คะแนนท่ีได้รบั 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล 3.90 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ 3.93 

 

2.  การประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการชุดย่อย 
   หลกัเกณฑ ์

 คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจ าทุกปี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในหวัขอ้เกีย่วกบั ความเป็นผูน้ า บทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบ การก าหนดนโยบายและการ
ปฏบิตั ิการประชุมคณะกรรมการ การบรหิารงาน และความสมัพนัธก์บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใชแ้นว
ทางการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและ
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

โครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตังิานในหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั และ
ส่งเสรมิใหม้กีารร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหาในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ และการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและใหเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมนิในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 
 
 
ขัน้ตอน 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ เพือ่ประเมนิถงึการด าเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจดัส่งแบบประเมนิดงักล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน เพื่อท าการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ และน าผลการประเมนิไปหารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั  
หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนและสรุปผลการประเมนิ 

คะแนนท่ีได้รบั เกณฑท่ี์ได้ 
4 ดเียีย่ม 
3 ดมีาก 
2 ด ี
1 พอใช ้
0 ควรปรบัปรุง 

 

โดยสรุปการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดด้งันี้ 

ผลประเมิน คะแนนท่ีได้รบั 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล 3.95 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะ 3.94 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร แบบรายบุคคล 3.88 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร แบบรายคณะ 3.90 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน แบบรายบุคคล 3.93 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน แบบรายคณะ 3.84 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะท างานก ากบัดูแลกจิการ แบบรายบุคคล 3.90 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะท างานก ากบัดูแลกจิการ แบบรายคณะ 3.94 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม แบบรายบุคคล 3.93 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม แบบรายคณะ 3.96 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะท างานบรหิารความเสีย่ง แบบรายบุคคล 3.89 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะท างานบรหิารความเสีย่ง แบบรายคณะ 3.94 

 
3.  การประเมินผลการปฏิบติังานประธานกรรมการบริหาร 

   หลกัเกณฑ ์
 คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นประจ าทุกปี อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ ในหวัขอ้เกีย่วกบัความเป็นผูน้ า การก าหนดและปฏบิตัติามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏบิตัทิาง
การเงนิ ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ ความสมัพนัธก์บัภายนอก การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร การสบื
ทอดต าแหน่ง ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน การก ากบัดูแลกจิการ และ
คุณลกัษณะส่วนตวั โดยใชแ้นวทางการประเมนิจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

หวัขอ้ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานประธานกรรมการบรหิาร มดีงันี้ 
1.  ความเป็นผูน้ า 
2.  การก าหนดกลยุทธ ์
3.  กาปฏบิตัติามกลยุทธ ์
4.  การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ 
5.  ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
6.  ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
7.  การบรหิารและความสมัพนัธก์บับุคลากร 
8.  การสบิทอดต าแหน่ง 
9.  ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
10. คุณลกัษณะส่วนตวั 

ขัน้ตอน 
คณะกรรมการบรษิทั ไดม้กีารจดัการประเมนิผลงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารขึน้เพื่อประเมนิการด าเนินงานของ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารในปีทีผ่่านมา และน าผลการประเมนิไปหารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และก าหนดความ
เหมาะสมของคา่ตอบแทนต่อไป 
หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนและสรุปผลการประเมนิ 

คะแนนท่ีได้รบั เกณฑท่ี์ได้ 
4 ดเียีย่ม 
3 ดมีาก 
2 ด ี
1 พอใช ้
0 ควรปรบัปรุง 

 

โดยสรุปการประเมนิผลการปฏบิตังิานประธานกรรมการบรหิาร ไดด้งันี้ 

ผลประเมิน คะแนนท่ีได้รบั 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานประธานกรรมการบรหิาร 3.89 

 

 ซึง่ผลการประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ประจ าปี 2563 ไดค้ะแนนเฉลีย่ คดิเป็น 3.89 เป็น
ผลการประเมนิในระดบั “ดมีาก” 

• คณะกรรมการบรษิทั มัน่ใจว่าบุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่จะไดร้บัการแนะน าและขอ้มลูทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ 

• คณะกรรมการบรษิทั ส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั ไดร้บัการอบรมเพื่อเพิม่พนูความรู้
จากสถาบนัภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ 
IOD) เพื่อให้มกีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น และทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั โดย
เปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเนื่องของคณะกรรมการบรษิทัในรายงานประจ าปี 

• คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเสีย่ง และสภาพแวดลอ้มที่
เกีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ และขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัเสมอมา 
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• คณะกรรมการบรษิทั ได้เปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการใน
รายงานประจ าปี 

• คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ต่อปี และในปี 2563 
บรษิทัฯ มกีารจดัประชุมรวม 7 ครัง้ และไดส้่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุม ก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั กรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งสาเหตุให้
เลขานุการบรษิทัทราบก่อนการประชุมในครัง้นัน้ๆ แลเลขานุการบรษิทัจะแจ้งผลการประชุมให้กรรมการ
บรษิทัทีไ่มไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมไดร้บัทราบ  

• การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษิทั ไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ต่อปี และในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่ไดเ้ขา้
ร่วมประชุมในครัง้นัน้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหฝ่้ายจดัการเป็นผูด้ าเนินการรายงานผลการประชุม
นครัง้นัน้ใหท้ราบ เพือ่ใหก้รรมการสามารถก ากบัควบคุมและดแูลการปฏบิตัไิดอ้ยา่งต่อเนื่องและทนัการณ์ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่าน และฝ่ายจดัการเสนอวาระการประชุมไดอ้ย่างเป็น
อสิระ และเป็นเรื่องทีม่ปีระโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สู่วาระการประชุม เพื่อน าไปพฒันาการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่อไป 

• เลขานุการบรษิทั จดัสง่เอกสารประกอบการประชุมในวาระทีส่ามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรได ้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อบรษิัทฯ ให้กรรมการได้มเีวลาพจิารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั พร้อมกบัจดหมายเชญิ
ประชุมโดยระบุวนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุม เป็นตน้ 

• คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการทีฐ่านะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัญหาโดยตรงเพื่อใหข้อ้มูลรายละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ปัญหาโดยตรง และเพือ่เป็นโอกาสในการพจิารณาแผนการสบืทอดต าแหน่ง 

• คณะกรรมการบรษิทั  ไดเ้ขา้ถงึสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เลขานุการบรษิทั 
หรอืผูบ้รหิารอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

• คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทั นางสาวศริิลกัษณ์  ระหงษ์ เมื่อวนัที ่15 พฤศจกิายน 2559 
(คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2559) ซึง่เป็นผูม้คีุณสมบตั ิประสบการณ์ทีจ่ าเป็น และเหมาะสมในการปฏบิตัิ
หน้าที ่โดยใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ณะกรรมการต้องการทราบ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั และไดเ้ปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการ
บริษัท ในรายงานประจ าปี เลขานุการบริษัทได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
สม ่าเสมอ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ 

• คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประชุมกนัเองตามความจ าเป็นเพื่อ
อภปิรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย และไดแ้จง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการ
ประชุมครัง้นี้ดว้ย 
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
(1)  จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั รายงานประจ าปีของบรษิทัหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ในนาม
ของบรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั 
(2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมการบรษิทั 
(3)  ด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และจดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนได้
เสยีตามมาตรา 89/14 ซึง่จดัท าโดยกรรมการใหป้ระธานคณะกรรมการบรษิทั และ 



รายงานประจ าปี 2563  IMH หน้า 122 

 

 

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ในนามของบรษิทั
และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั 
(4)  ใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้เกีย่วกบัขอ้กฎหมาย นโยบายของบรษิทัและระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ 
บรษิทัทีค่ณะกรรมการบรษิทัตอ้งการทราบและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามอย่างถูกตอ้งสม ่าเสมอ รวมถงึรายงาน
การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด และ/หรอืกฎหมายทีม่นีัยส าคญัใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 
(5)  จดัการประชุมผูถ้อืหุน้และการประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทัและขอ้
พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
(6)  บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ตดิตามใหม้ ี
การปฏบิตัติามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
(7)  ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
ตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานดงักล่าว 
(8)  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิัท และการด าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอื ตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และ/หรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
• เลขานุการบรษิทั ไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 

 

หมวดท่ี 4   สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

• คณะกรรมการบรษิทั จะมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ท าหน้าทีด่ าเนินการ
พจิารณาหลกัเกณฑต์ามกระบวนการสรรหาทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ เพื่อใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีุณสมบตัทิี่
เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และตดิตามใหก้รรมการผูจ้ดัการพจิารณาบุคคลทีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสมตามหลกัเกณฑม์าเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 

• คณะกรรมการบรษิัท ได้ตดิตามดูแลให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ดูแลให้มผีู้บรหิารระดบัสูงร่วมกนัพจิารณา
หลกัเกณฑ์และวิธีการในสรรหาและแต่งตัง้บุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จดัการใหญ่เสนอให้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 

• บรษิทัฯ ได้จดัท าแนวทางแผนการสบืทอดต าแหน่ง เพื่อให้นโยบายการบรหิารจดัการมคีวามต่อเนื่อง ใน
ต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู และพนักงานในต าแหน่งส าคญัรบัทราบว่าตนมหีน้าทีต่อ้งส่งแผนการโอนงานตาม
กรอบเวลาทีบ่รษิทัฯ ก าหนด ซึง่ประกอบดว้ยกระบวนการและขัน้ตอนการท างาน รายละเอยีดของงานทีค่า้ง 
วธิกีารตดิต่อสื่อสาร เพื่อขอขอ้มูลในงานรบัโอน โดยแจง้ใหบ้รษิทัฯ รบัทราบ เมื่อตนเองจะพน้จากต าแหน่ง 
ทัง้นี้บรษิทัมรีะบบการคดัสรรบุคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบ ในต าแหน่งทีส่ าคญัทุกระดบัอย่างเหมาะสมและ
สามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บันักลงทุน ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนพนักงาน ว่า
การด าเนินงานของบรษิทัฯ จะไดร้บัการสานต่ออยา่งทนัท่วงท ี 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดส้่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้บัการอบรม
และพฒันา เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานในองคก์ร 

• คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนเพื่อเป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จดัการ ผู้บรหิาร
ระดบัสูง และบุคลากรทุกระดบัในองคก์ร เพื่อปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
เป้าหมายหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว 

• คณะกรรมการบรษิทั  จะค านึงพจิารณาถงึความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงนิเดอืน ผลการ
ด าเนินงานระสัน้ และระยะยาว  
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• ในการจ่ายค่าตอบแทน ทางคณะกรรมการบริษัท จะก าหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของ
กรรมการผูจ้ดัการ โดยพจิารณาจากผลการประเมนิการปฏบิตัหิน้าที ่และปัจจยัอื่นประกอบควบคูก่นัไป 

• คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน และอนุมัติ
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนน าเสนอ พรอ้มทัง้
มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้จิารณาโครงสรา้งคา่ตอบแทนของพนักงานทัง้องคก์ร 

• คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การ
ประเมนิผลงานควรจงูใจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่บรหิารกจิการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกั กล
ยุทธ ์และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว โดยสื่อสารใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบเกณฑ์
การประเมนิเป็นการล่วงหน้า 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดม้กีารประเมนิผลงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประจ าทุกปี โดยกรรมการทุกท่าน
เป็นผูป้ระเมนิ  

• คณะกรรมการบรษิทั ไดอ้นุมตัคิ่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และพจิารณาผลประเมนิการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และปัจจยัอื่นๆ 

• คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมตัิโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ประเมินผู้บริหารระดับสูงให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการประเมนิดงักล่าว 

• คณะกรรมการบรษิทั มกีารก ากบัดูแลใหม้กีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมนิผลงานส าหรบัทัง้
องคก์ร 

• คณะกรรมการบรษิทั เขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ ซึง่อาจจะอยูใ่นรปูแบบของขอ้ตกลง
ภายในกจิการครอบครวัไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไมข่อ้ตกลงผูถ้อืหุน้ หรอืนโยบายของกลุ่มบรษิทั
แม ่ซึง่มผีลต่ออ านาจในการควบคุมการบรหิารจดัการกจิการ 

• คณะกรรมการบรษิทั ดแูลไม่ใหม้อีุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
• คณะกรรมการบรษิทั ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการควบคุมกจิการ 
• คณะกรรมการบรษิัท ดูแลให้มกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลที่สอดคล้องกบัทศิทางและกลยุทธ์ขององค์กร

พนักงานในทุกระดบัมคีวามรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รบัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมเพื่อ
รกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถขององคก์รไว ้

• คณะกรรมการบรษิทั ดูแลใหม้กีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีหรอืกลไกอื่นเพื่อดูแลใหพ้นักงานมกีารออม
อย่างเพยีงพอส าหรบัรองรบัการเกษียณ รวมทัง้สนับสนุนให้พนักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกาบรหิารจดั
การเงนิการเลอืกนโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัช่วงอายุ ระดบัความเสีย่ง  

 

หมวดท่ี 5   ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดใ้หค้วามส าคญักบัการสรา้งวฒันธรรมในองคก์รส่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรมและดูแลให้
ฝ่ายจดัการน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานและการ
ตดิตามผลการด าเนินงาน 

• คณะกรรมการบรษิทั สง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมเพือ่เพิม่คุณคา่ใหก้จิการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มที่
เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ซึง่อาจครอบคลุมการก าหนดรปูแบบธุรกจิ (business model) วธิคีดิมมุมองในการ
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ออกแบบและพฒันาสนิคา้และบรกิาร การวจิยั การปรบัปรุงกระบวนการผลติและกระบวนการท างานรวมทัง้
การร่วมมอืกบัคู่คา้ 

• คณะกรรมการบริษัท จะดูแลพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทัง้ในด้านผลตอบแทน 
ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนักงาน
และลูกจา้ง และเปิดรบัฟังความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะจากพนักงานและลูกจา้ง โดยจะปฏบิตัติ่อพนักงานและ
ลกูจา้งทุกระดบัดว้ยความเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏบิตั ิ

• คณะกรรมการบรษิัท จะให้ขอ้มูลการบรกิารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ และสร้าง
ความพงึพอใจแก่ลูกคา้เพื่อใหไ้ดร้บับรกิารทีด่ภีายใตค้วามปลอดภยัต่อสุขภาพ อนามยั ชวีติ และทรพัย์สนิ
ปฏบิตัติ่อลกูคา้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

• ความรบัผดิชอบต่อคู่ค้า โดยมกีารปฏิบตัิต่อคู่ค้า คอื บรษิัทฯ เลอืกใช้บรกิารจากคู่ค้า โดยพจิารณาจาก
คุณภาพและประสทิธภิาพของสนิคา้ และการใหบ้รกิารเป็นส าคญั บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิกบัคูค่า้ดว้ยความเป็น
ธรรม และปฏบิตัเิงือ่นไขทางการคา้ และสญัญาทีต่กลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

• ความรบัผดิชอบต่อชุมชน โดยมกีารปฏบิตัติ่อชุมชน คอื บรษิทัฯ ด าเนินงานด้านกจิกรรมเพื่อสงัคมอย่าง
ต่อเนื่องและจรงิจงั โดยตระหนักดถีงึความรบัผดิชอบต่อชุมชน อาศยัความร่วมมอืและการมสี่วนร่วมระหวา่ง
บรษิทัฯ กบัชุมชน และสงัคม เชน่ การใหข้อ้มลูสนิคา้หรอืผลติภณัฑท์ีถู่กตอ้ง 

• คณะกรรมการบรษิทั ดูแลใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ ไม่สรา้งหรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึ่ง
ครอบคลุมการใชว้ตัถุดบิ การใชพ้ลงังาน 

• บรษิทัฯ มกีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรมโดยการประกอบธุรกจิอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

• การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและ
ก าหนดใหบ้รษิทัมแีละประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนัต่อสาธารณะ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดต้ระหนักถงึความจ าเป็นของทรพัยากรทีต่อ้งใช ้รวมทัง้ตระหนักว่าการใชท้รพัยากร
แต่ละประเภทมผีลกระทบต่อกนัและกนั 

• คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรพัยากรทีต่่างกนัดว้ย 

• คณะกรรมการบรษิทั ดูแลใหม้ัน่ใจว่า ในการบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของกจิการฝ่ายจดัการมี
การทบทวน พฒันาดูแลการใชท้รพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และจดัใหม้นีโยบาย
ความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ และนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เพือ่ใชเ้ป็นมาตรการรกัษาขอ้มูล 
รวมทัง้ป้องกนัไม่ใหม้กีารน าขอ้มลูไปใชใ้นทางมชิอบหรอืมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

• คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้นีโยบายในเรื่องการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ซึ่งครอบคลุมถงึการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ และการก าหนดแนวทางเพื่อรองรบัใน
กรณีทีไ่มส่ามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พยีงพอตามทีก่ าหนดไว ้

• คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารบรหิารความเสีย่งขององคก์รครอบคลุมถงึการบรหิารและจดัการความเสีย่ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้จัดท ารายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกปี 

• คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้นีโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
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หมวดท่ี 6   ดแูลให้มีระบบบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

• คณะกรรมการบรษิทั ก ากบัดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีารระบุความเสีย่งทีอ่าจสง่ผลกระทบอยา่งรา้ยแรงต่อบรษิทัฯ 
ทัง้การประเมนิความเสีย่ง ผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง และมวีธิจีดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
ตลอดจนการตดิตามและทบทวนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ โดยมอบหมายใหค้ณะท างานบรหิาร
ความเสีย่ง เป็นผูก้ าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง กลยุทธก์ารบรหิารความเสีย่งและระดบัความเสีย่งที่
ยอมรบัไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั พจิารณาและกลัน่กรองการจดัสรรสนิทรพัยเ์ชงิกลยุทธใ์หส้อดคลอ้ง
กบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทัฯทีก่ าหนดไวเ้พือ่เสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ และ
รายงานผลการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั และใหทุ้กหน่วยงานท าการทลทวนประเมนิความ
เสีย่ง และดชันีชีว้ดัความเสีย่งของตนเอง ปีละ 1 ครัง้ ภายใตก้ารก ากบัดแูลของฝ่าบบรหิารความเสีย่ง เพือ่
รวบรวมและสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการบรษิทั 

• คณะกรรมการบริษัท ได้พจิารณาและอนุมตัินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ 
เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทัง้นี้ คณะกรรมการควรให้
ความส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและดูแลใหม้กีารทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ า 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

• คณะกรรมการบรษิทั ดูแลใหบ้รษิทัมกีารระบุความเสีย่ง โดยพจิารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองค์กรที่
อาจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

• คณะกรรมการบรษิทั ดูแลใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัไดม้กีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึน้ของความเสีย่งที่
ไดร้ะบุไวเ้พือ่จดัล าดบัความเสีย่ง และมวีธิจีดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

• คณะกรรมการบรษิทั สามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งหรอืคณะกรรมการตรวจสอบ
กลัน่กรองขอ้ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา ตามทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดต้ดิตามและประเมนิผลประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 

• คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีดู่แลใหก้จิการประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้ของในประเทศและในระดบัสากล 

• ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มบีรษิทัย่อยหรอืกจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่างมนีัยส าคญั (เช่น มสีดัส่วนการถอืหุน้ทีม่ ี
สทิธอิอกเสยีงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50) คณะกรรมการควรน าผลประเมนิระบบควบคุมภายใน
และการบรหิารความเสีย่งมาเป็นสว่นหนึ่งในการพจิารณาตามขอ้ 6.1.1–6.1.7 ดว้ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัมคีณะกรรมการตรวจสอบ โดยมกีรรมการอสิระ 3 คน จากกรรมการทัง้หมด 3 
คน ซึ่งทุกคนมคีุณสมบตัิและหน้าที่ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีส่อบทานให้กจิการมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานให้กิจการมรีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ
ภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
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• คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานให้กจิการปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้ง  ตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีพ่จิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีพ่จิารณา คดัเลอืก เสนอบุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบ
บญัช ีและพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้ประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้
ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละครัง้ตามขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ จะท าหน้าทีพ่จิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุต่อกจิการ  ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีส่อบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งองิและแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบั
มาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ของกจิการตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจรติ 

• คณะกรรมการบรษิทั ดูแลใหบ้รษิทัฯ จดัใหม้กีลไกหรอืเครื่องมอืทีจ่ะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย เช่น เอื้ออ านวยให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเรยีกผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารอืรว่มกบัผูส้อบบญัช ีหรอืแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจาก
ทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดมาประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

• คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้บีุคคลหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายในทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที่
เป็นผูร้บัผดิชอบในการพฒันาและสอบทานประสทิธภิาพระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นถึงความเพยีงพอของระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

• คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดยมมีาตราการควบคุมดูแลการใช้
ขอ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อมใิหผู้บ้รหิาร และพนักงานน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ของ
ตนเอง หรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบก่อนทีข่อ้มูลนัน้จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึง่เป็นการเอาเปรยีบผูถ้อืหุน้อื่น
โดยก าหนดเวลาการหา้มซื้อขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบรษิทัฯ และก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รายงาน
การถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในส่วนของตนรวมถงึคูส่มรสหรอืผูท้ีอ่ยูก่นิฉนัสามภีรรยา บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิติ
ภาวะ และนิตบิุคคลตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ถอืหุน้รวมกนัเดนิรอ้ยละ 30 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีทัง้หมดของ
นิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดงักล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนัน้ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วนั นับจากวนัทีม่กีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ โดยรายงานผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์
ทาง www.sec.or.th และส่งส าเนารายงานการถือหลกัทรพัย์ให้เลขานุการบริษัท จดัเกHบไว้เป็นข้อมูล
ส าหรบัจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหุ้นของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยแ์ละ
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัในครัง้สุดท้ายของปี และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 
นอกจากไดก้ าหนดบทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงักล่าวดว้ย 
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• คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนไดเ้สยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้ง 
ปีละครัง้เป็นประจ าทุกปี และทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถพจิารณาธุรกรรมของ
บรษิทัฯ ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยรวมก่อน
การประชุมวาระนัน้ ทัง้นี้กรรมการ และผูบ้รหิารทีม่สี่วนไดเ้สยีกบัธุรกรรมทีท่ ากบับรษิทัฯ จะไมม่สี่วนร่วมใน
การประชุมพจิารณาในวาระดงักล่าว 

• คณะกรรมการ มขีอ้ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมสี่วนไดเ้สยีอยา่งน้อยก่อนการพจิารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดแูลใหก้รรมการทีม่สี่วน
ไดเ้สยีอย่างมนีัยส าคญัในลกัษณะทีอ่าจท าใหก้รรมการรายดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ งด
เวน้จากการมสี่วนร่วมในการประชุมพจิารณาในวาระนัน้ 

• คณะกรรมการบรษิทั ก ากบัดูแลใหม้กีารจดัท านโยบายดา้นการต่อตา้นการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ เพื่อใชป้้องกนั
และควบคุมความเสีย่งทีเ่กดิจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึผลกระทบต่อชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืในเรื่อง
ความซื่อสตัยใ์หแ้ก่บรษิทัฯ ในการด าเนินธุรกจิมาปรบัใชก้บัการบรหิารทรพัยากรบุคคล ตัง้แต่กระบวนการ
สรรหาหรือการคดัเลือกพนักงานโดยพนักงานที่ได้รบัการคดัเบือก ต้องไม่กระท าความผดิทางวินัยหรอื
ต้องโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปัชัน่ นอกจากนี้การเลื่อนต าแหน่ง การประเมินผลการ
ปฏบิตังิาน และการใหผ้ลตอบแทน บรษิทัฯ ตอ้งพจิารณาผลการปฏบิตัิงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และไม่
มีประวตัิการกระท าทุจริตคอร์ปรปัชัน่ หรือความประพฤติที่ขดัขว้างต่อการปฏิบตัิตามนโยบายฉบับนี้  
ตลอดจนสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนักเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้าน
ทุจรติคอรร์ปัชัน่โดยการปฐมนิเทศใหแ้ก่พนกังานใหม ่และรายงานขอ้มลูแก่สาธารณชนหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีให้
รบัทราบนโยบาย ผา่นสือ่ทัง้ภายในแลพภายนอกองคก์ร  

• คณะกรรมการบรษิทั ก ากบัดูแลใหม้กีระบวนการรบัรอ้งขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สี่วนได้เสยี โดยมชี่องทางการ
แจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการคอรร์ปัชัน่ในหลายช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยช่องทางรบัเรือ่งรอ้งเรยีน
ไวใ้น website ของบรษิทัฯ และรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ  

• คณะกรรมการดูแลใหม้นีโยบายและแนวทางทีช่ดัเจนในกรณีทีม่กีารชีเ้บาะแส โดยควรก าหนดใหม้ชี่องทาง
ในการแจง้เบาะแสผ่านทาง website ของกจิการหรอืผ่านกรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบของกจิการที่
ไดร้บัมอบหมาย รวมทัง้มกีระบวนการตรวจสอบขอ้มลู การด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการบรษิทั ดแูลใหม้มีาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสทีแ่จง้เบาะแสดว้ยเจตนาสุจรติ 
 
 

หมวดท่ี 7   รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจดัท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และมจี านวนเพยีงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถงึ
ผูบ้รหิารสูงสุด สายงานบญัชแีละการเงนิ ผูจ้ดัท าบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบรษิทั และนักลงทุน
สมัพนัธ ์

• คณะกรรมการบรษิทั ค านึงถงึผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 
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• คณะกรรมการบรษิทั ค านึงถงึความเหน็ของผูส้อบบญัชใีนรายงานทางการเงนิ และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี
เกีย่วกบัระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผีา่นการสือ่สารในช่องทางอื่นๆ 

• คณะกรรมการตรวจสอบค านึงถงึความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการบรษิทั ค านึงถงึความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกักลยุทธแ์ละนโยบายของบรษิทัฯ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดด้แูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึง่รวมถงึงบการเงนิ รายงานประจ าปี แบบ 56-1 ทีส่ะทอ้น
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานอยา่งเพยีงพอ พรอ้มทัง้สนับสนุนใหม้คี าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่าย
จดัการ (Management Discussion and Analysis) หรอื MD&A เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตร
มาส โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 44/2556 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทีอ่อกหลกัทรพัย ์ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดค้ านึงถงึการเปิดเผยขอ้มลูรายการใดรายการหนึ่งนัน้ไดดู้แลใหม้คีวามครบถว้น ถูกตอ้ง 
เชน่ ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนทีเ่กีย่วเนื่องกบั shareholders’ agreement ของกลุ่มตน 

• คณะกรรมการบรษิทัฯ ดูแลใหฝ่้ายจดัการตดิตามและประเมนิฐานะทางการเงนิของกจิการและรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้ร่วมกนัหาทางแกไ้ขอย่างรวดเรว็หากมสีญัญาณบ่งชีถ้งึปัญหาสภาพ
คล่องทางการเงนิ โดยยดึกรอบระบบเตอืนภยัล่วงหน้าทางการเงนิ (Early Warning System) และใช้เป็น
มาตรการส าคญัในการก ากบัดูแลธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การประกอบธุรกิจด าเนินไปอย่างมัน่คง และมี
ประสทิธภิาพ 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเสนอรายการ หรือความเห็นส าหรับให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
คณะกรรมการบรษิทั มัน่ใจแล้วว่าจะไม่มผีลกระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกจิการ และสภาพคล่อง
ทางการเงนิ 

• คณะกรรมการบรษิทั มกีารตดิตามดูแลอย่างใหก้จิการประกอบธุรกจิดว้ยความระมดัระวงัอย่างใกลช้ดิ ในกรณีที่
กจิการมแีนวโน้มทีจ่ะไม่สามารถช าระหนี้หรอืมปัีญหาทางการเงนิคณะกรรมการต้องตดิตามอย่างใกล้ชดิ และ
ดแูลใหก้จิการประกอบธุรกจิดว้ยความระมดัระวงั และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

• คณะกรรมการบรษิทั ดูแลใหก้จิการก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ โดยค านึงถงึความเป็นธรรมต่อ
ผูม้สี่วนไดเ้สยี ซึ่งรวมถงึเจา้หนี้ ตลอดจนตดิตามการแก้ไขปัญหา โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานสถานะอย่าง
สม ่าเสมอ 

• คณะกรรมการบรษิทั มัน่ใจไดว้่าการพจิารณาตดัสนิใจใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิของบรษิทั ไม่ว่า
จะดว้ยวธิกีารใดจะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 

• คณะกรรมการไดพ้จิารณาการเปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัติามกฎหมาย การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ นโยบาย
การต่อตา้นคอรร์ปัชนั การปฏบิตัติ่อพนักงานและผูม้สี่วนไดเ้สยี เป็นตน้ พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไว้
ในรายงานประจ าปี  

• คณะกรรมการไดดู้แลใหข้้อมูลทีเ่ปิดเผยเป็นเรื่องทีส่ าคญัและสะทอ้นการปฏบิตัทิีจ่ะน าไปสู่การสรา้งคุณค่า
แก่กจิการอยา่งยัง่ยนื 



รายงานประจ าปี 2563  IMH หน้า 129 

 

 

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

• คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มนีโยบายการสื่อสาร และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีม ทนัเวลา และใชช้่องทางทีเ่หมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบัทีอ่าจจะมผีลต่อราคา
หลกัทรพัย ์

• คณะกรรมการบรษิทั มอบหมายใหน้ักลงทุนสมัพนัธ์ และผูบ้รหิารสูงสุดทางดา้นการบญัชขีองบรษิทัฯ เป็น
ผูใ้หข้อ้มลูกบับุคคลภายนอก 

• คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหฝ่้ายจดัการก าหนดทศิทาง และสนับสนุนงานงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อใหก้าร
สือ่สารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• คณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  website ของ            
บรษิทัฯ โดยสม ่าเสมอเพือ่ใหข้อ้มลูเป็นปัจจุบนั 

 

หมวดท่ี 8   สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้น 

• คณะกรรมการบรษิทั ดแูลและใหค้วามส าคญัทุกประเดน็ทีส่ าคญั ทัง้ประเดน็ทีถู่กก าหนดในกฎหมาย และประเดน็
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อทศิทางการด าเนินงานของกจิการ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหท้ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้พจิารณา และ/หรอื อนุมตัใินเรือ่งส าคญันัน้ๆ 

 
• เปิดโอกาส และก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อื

หุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทั จะเป็นผูพ้จิารณาเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ วา่ควรจะบรรจุเป็นวาระการประชุมหรอืไม ่ถา้
ไม่เหน็สมควรจะชี้แจงเหตุผลเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูถ้อืหุน้ทีไ่ดท้ าการเสนอวาระเขา้มา และเปิดเผยไวใ้น 
website ของบรษิทัฯ 

• เปิดโอกาส และก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอชื่อบุคคล ซึง่ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อื
หุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่31 มกราคม 2563 ถงึ
วนัที ่2 มนีาคม 2563 แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ขอเสนอเพิม่วาระการประชุมผูถ้อืหุน้ส าหรบัปี 2563 

• คณะกรรมการบรษิทั ดูแลใหจ้ดัท าหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอต่อการใช้
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

• คณะกรรมการบรษิทั ดแูลใหส้่งเอกสารการประชุมพรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 28 วนั
ก่อนวนัประชุม พรอ้มทัง้เผยแพร่บน website ของบรษิทัฯ  

• คณะกรรมการบรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใหส้่งค าถามล่วงหน้าก่นวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์นการส่ง
ค าถามล่วงหน้า และไดเ้ผยแพร่ไวบ้น website ของบรษิทัฯ ซึง่ในปี 2563 ไม่มผีูถ้อืหุน้ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุม 

• หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุม ไดม้กีารจดัท าเป็นทัง้ฉบบัภาษาองักฤษ และ
เผยแพรบ่น website ของบรษิทัฯ 

• คณะกรรมการบรษิัท ได้ก าหนดวนั เวลา ที่เหมาะสม และเพยีงต่อการอภิปราย และก าหนดสถานที่ประชุมที่
สะดวกต่อการเดนิทาง โดยในปี 2563 ได้ก าหนดให้วนัพฤหสับด ีที่ 23 เมษายน 2563 เป็นวนัประชุมผู้ถอืหุน้ 
โดยก าหนดเวลาการประชุมคอื 09.00น. – 12.00น. ณ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากดั 
(มหาชน) ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษเีจรญิ กทม. 10160 
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• ไม่มกีารจ ากดัโอกาสในการเขา้ร่วมประชุมหรอืสรา้งภาระใหก้บัผูถ้อืหุน้ คอื ไม่มกีารก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บั
มอบฉนัทะตอ้งน าเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงตนเกนิกวา่ทีก่ าหนดไว ้

• คณะกรรมการบรษิทั ส่งเสรมิใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนสยีง และน าเทคโนโลยมีาใชในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ดว้ยการ
ใช้ Barcode ในการลงทะเบียน การลงคะแนนเสยีง การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกตอ้ง แมน่ย า 

• ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีน้าทีดู่แลใหก้ารประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้เป็นผูจ้ดัสรรเวลาส าหรบัแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาส
ใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได้ 

• ไมม่กีารเพิม่วาระการประชุม นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืแจกเอกสารเพิม่เตมิในทีป่ระชุม ซึง่
ถอืวา่เป็นการลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้

• กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ีและสกัขพียานในการตรวจนับคะแนน ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
• ก่อนเริม่ประชุม ทีป่ระชุมจะแจง้จ านวน สดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และของผูถ้อืหุน้ที่มอบ

ฉนัทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง 

• ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ ประธานทีป่ระชุมจะใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
• มกีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีง และมบีุคคลที่เป็นอสิระเป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนน และเปิดเผยผลการ

ลงคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยีในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ พรอ้มทัง้บนัทกึ
ไวใ้นรายงานการประชุม 

• คณะกรรมการบรษิทั ดแูลใหม้กีารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมพรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัถดัไปหลงัวนัประชุม
ผูถ้อืหุน้ ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และบน website ของบรษิทัฯ 

• ส่งส าเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
• รายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุม และสดัสว่นของกรรมการทีเ่ขา้ร่วม และทีไ่มไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุม 
• วธิกีารลงคะแนนและนับคะแนน มตทิีป่ระชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ  
• ประเดน็ค าถามและค าตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชือ่-นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ 

บรษิทัตระหนักและใหค้วามส าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผู้
ถอืหุน้ รวมถงึส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน โดยสทิธขิ ัน้พื้นฐานของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ การซื้อขายหรอืการโอนหุน้ การมี
ส่วนแบ่งในก าไรของบรษิัท การได้รบัข่าวสารขอ้มูลของบรษิทัอย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงในที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปัน
ผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัด าเนินการเกีย่วกบัการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้  
1. มีการให้ข้อมูลวนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยมี

รายละเอียดและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรอืประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ หรอืในเอกสารแนบวาระการประชุมและละเวน้การกระท าใด ๆ ที่
เป็นการจ ากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทั 

2. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า โดย
คณะกรรมการจะพจิารณาบรรจุเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเป็นวาระการประชุม  

3. คณะกรรมการดแูลใหม้กีารส่งหนังสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง  
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถาม

ล่วงหน้า และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักล่าวไวผ้า่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั  
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5. คณะกรรมการก าหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชุม โดยค านึงถงึความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้ือหุน้ เช่น 
ช่วงเวลาการประชุมทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อการอภปิราย สถานทีจ่ดัประชุมทีส่ะดวกต่อการเดนิทาง เป็นตน้ โดยไมท่ า 
การใดๆทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสเขา้ประชุมหรอืสรา้งภาระใหผู้ถ้อืหุน้จนเกนิควร เช่น ไม่ควรก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะตอ้งน าเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงตนเกนิกวา่ทีก่ าหนดไวใ้นแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. ประธานกรรมการจะดูแลใหก้ารประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิทั จดัสรร
เวลาส าหรบัแต่ละวาระการประชุมทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็
และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได ้
7. ประธานทีป่ระชุมจดัใหม้กีารลงมตแิยกในแต่ละรายการในกรณีทีว่าระใดมหีลายรายการ เชน่ วาระการแต่งตัง้กรรมการ 
8. บรษิัทมวีธิกีารลงคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสยีง ตามกฎหมายบญัญตัิให้การ
ลงคะแนนโดยวธิีชูมอืนัน้ ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุมเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนมเีสยีงหนึ่งเป็น
คะแนน แต่ในการลงคะแนนลบั ใหน้ับวา่ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีง เสยีงหนึ่งต่อหนึ่งหุน้ทีต่นถอื  

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลู
ทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มูลไดง้่าย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชื่อถอื 
โดยมแีนวทางปฎบิตัดิงันี้ 

1. คณะกรรมการบรษิทัเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะทอ้นถงึภาระหน้าที่
และความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รปูแบบและจ านวนของคา่ตอบแทนของกรรมการแต่ละคน  

2. คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูท้ีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย จะตอ้งมหีน้าทีใ่นการเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทีร่ายงานตามรอบระยะเวลาบญัช ี(Periodic 
Reports) ไดแ้ก่ งบการเงนิ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และ
สารสนเทศทีร่ายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) รวมทัง้เผยแพร่ขอ้มลูผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัให้
มคีวามครบถว้นอยา่งสม ่าเสมอ รวดเรว็ ทนัสถานการณ์ 

3. คณะกรรมการบรษิทัจะต้องรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายก ากบัดูแลผ่านทางรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

4. คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารจะรายงานการมสี่วนไดส้่วนเสยีของตนเองและบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง ตาม
มาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551  

5. คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ แสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้อบบญัช ีและจดัใหม้รีายงานการก ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี 

6. คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้นีักลงทุนสมัพนัธ์ท าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารทัว่ไปของบรษิทัแก่ผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยี และสาธารณชนทัว่ไปอยา่งสม ่าเสมอ 

7. คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหบ้รษิทัจดัท าค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management Discussion 
and Analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทัง้นี้เพื่อให้นักลงทุนได้รบัทราบ
ขอ้มูลและเขา้ใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละไตรมาสไดด้ี
ยิง่ขึน้ นอกเหนือจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอยา่งเดยีว 

8. คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหม้กีารเปิดเผยคา่สอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ภาพรวมนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

 บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคู่ไปกบัการรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงันัน้เพื่อใหเ้ป็นไปตาม 
แนวทางการพฒันาธุรกจิของบรษิทัอย่างยัง่ยนื ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2561 เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2561 จงึ
ก าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility หรอื CSR) โดยมกีรอบหลกัการแนวทางใน
การด าเนินงาน ดงันี้  

กรอบแนวทางการด าเนินการความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
การด าเนินธุรกจิภายใตก้ารก ากบักจิการทีด่แีละยดึหลกัจรยิธรรมควบคู่ไปกบัการใส่ใจดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้มและ

สงัคม มสี านึกรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างแทจ้รงิ โดยค านึงถงึผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholders) ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์ร ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้ ชุมชนตลอดจนสงัคมวงกวา้ง ทัง้นี้เพื่อน าไปสู่การพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
โดยปัจจุบนับรษิทัไดก้ าหนดแนวทางของความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหค้รอบคลุมในหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

3. การปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

4. ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 

5. ความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

 บรษิทัและบรษิทัย่อยใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกจิ โดยปฏบิตัติามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ทีสุ่จรติและ
เป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทั และบรษิทัย่อย และยดึกตกิาของการแข่งขนัอย่าง
เสมอภาคของการได้รบัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกบัคู่ค้าต้องไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสยีต่อ
ชือ่เสยีงของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย หรอืขดัต่อกฎหมาย โดยมหีลกัการในการด าเนินธุรกจิดงันี้ คอื 

- ไม่เรยีก รบั หรอืยนิยอม ทีจ่ะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงการคา้ หรอืเงื่อนไข

ทางการคา้ 

- มุ่งสรา้งความสมัพนัธ์ ความร่วมมอืทีด่ ีร่วมกบัคู่คา้ เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพและประสทิธภิาพในการด าเนิน

ธุรกจิรว่มกนัในระยะยาว 

- รกัษาความลบัหรอืสารสนเทศของคูค่า้ ไมน่ าไปใชเ้พือ่ประโยชน์ตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

- บรษิทัและบรษิทัย่อยจะไม่ด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา รวมทัง้ส่งเสรมิให้

ผูบ้รหิาร พนักงานใชท้รพัยากรและทรพัยส์นิของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ ใชส้นิคา้และบรกิารทีม่ลีขิสทิธิ ์

ถูกตอ้งและไมส่นบัสนุนสนิคา้หรอืการกระท าทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา 
 

     บรษิทัและบรษิทัยอ่ยต่อตา้นการแขง่ขนัทีไ่มเ่ป็นธรรม โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยจะไมด่ าเนินการในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
ไดแ้ก่ การรวมหวัก าหนดราคา การก าหนดราคาจ าหน่ายเพือ่ก าจดัคูแ่ขง่  โดยการก าหนดราคาของ 
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- บรษิทัจะมาจากการพจิารณาสภาวะตลาด ความตอ้งการซื้อ ตลอดจนตน้ทุนอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอือาจกล่าว

ไดว้่า เป็นการก าหนดราคาสนิคา้ตามตน้ทุนสนิคา้และค่าใชจ้่ายต่างๆ เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้ / นโยบาย

การจดัซือ้ของบรษิทั มกีารก าหนด วธิกีารจดัหา ขัน้ตอนการด าเนินงานทีช่ดัเจน เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รบัความเป็นธรรม โดยมีจุดรบัเรื่อง

รอ้งเรยีนดงักล่าวทีบ่รษิทั ตลอดจนผ่านเวป็ไซตข์องบรษิทั เป็นตน้   

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่  

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง โดยจดัใหม้แีนวทางในการต่อตา้นการ
ทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บรหิารและพนักงาน ปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ไมส่นบัสนุนใหม้กีารสรา้งความส าเรจ็ของงานดว้ยวธิกีารทุจรติ คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบาย
ปฏบิตัติามกฎหมายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยก าหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

- สรา้งจติส านึก ค่านิยม ทศันคตใิหแ้ก่พนักงานในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ (ตาม
คูม่อืจรยิธรรมธุรกจิ (Code of Conduct) ของบรษิทั)  

- จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีารตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้ านาจให้
เหมาะสม เพือ่ป้องกนัมใิหพ้นกังานทุจรติ หรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ต่างๆ  

- หา้มมใิหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานกระท าการใดๆ อนัเป็นการเรยีกร้อง หรอืยอมรบัทรพัย์สนิ 
หรอืผลประโยชน์อื่นใด ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นทีส่่อไปในทางจูงใจใหป้ฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที่มิ
ชอบ หรอือาจท าใหบ้รษิทัเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม 

- ห้ามมใิห้กรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงานให้หรอืเสนอที่จะให้ทรพัย์สนิ หรอืผลประโยชน์อื่ นใดแก่
บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจใหบุ้คคลนัน้กระท าหรอืละเวน้กระท าใดทีผ่ดิต่อกฎหมายหรอืโดยมชิอบต่อต าแหน่ง
หน้าทีข่องตน 

 
3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนดว้ยความเป็นธรรม โดยไม่มเีงื่อนไขใดทีจ่ะท าให้  
บรษิทัและบรษิทัย่อยจะตอ้งปฏบิตัติ่อพนักงานโดยไม่เท่าเทยีมกนั เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน  บรษิทัมี
ระบบการดแูลพนกังานอยา่งทัว่ถงึและเป็นธรรม (ตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิทั) ดงันี้ 

- บรษิทัและบรษิทัย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงานไม่

จ าเป็นตอ้งเรยีกรอ้ง 

- บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะไมเ่ลอืกปฏบิตั ิในขณะเดยีวกนัจะปฏบิตัติ่อพนกังานโดยเท่าเทยีมกนั  

- ในกรณีที่พนักงานมขีอ้ร้องทุกขเ์กดิขึน้ บรษิทัและบรษิทัย่อยมขี ัน้ตอนและวธิกีารด าเนินการเรื่องการร้อง

ทุกข์ของพนักงานอย่างชดัเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจ ากัดปัญหาให้อยู่ใน

ขอบเขตไมข่ยายผลออกไปในวงกวา้ง  

เน่ืองจากบรษิทัใหค้วามส าคญัและตระหนกัถงึความเท่าเทยีมกนั  โดยมแีนวปฏบิตัติ่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม ไมเ่ลอืก
ปฏบิตัติ่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิ (Code of Conduct) เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการ 

ปฏิบตัิงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าขอ้ปฏิบตัิในคู่มอืจรยิธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและขอ้บงัคบั
พนักงาน” ทีพ่นักงานพงึปฏบิตั ิทัง้นี้ บรษิทัไดด้ าเนินการชีแ้จงเรื่องจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิใหก้บัพนักงานทุกคน
รบัทราบในวนัแรกของการเขา้ร่วมงานกบับรษิทัและยงัไดเ้น้นย ้ารายละเอยีดในหลกัสตูรการฝึกอบรมพนักงาน 
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4. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

 บรษิทัและบรษิทัย่อยใหค้วามส าคญัความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีในห่วงโซ่ธุรกจิ และไดป้ระกาศใชจ้รยิธรรม
ทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบตัิความรบัผิดชอบต่อ
ผูบ้รโิภค(ลูกคา้) ดงัต่อไปนี้ 
- ส่งมอบสนิคา้และใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพตรงตามความคาดหมายของลกูคา้ในราคาทีเ่ป็นธรรม 
- ใหข้อ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพือ่ใหท้ราบเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร โดยไมม่ี

การกล่าวเกนิความเป็นจรงิทีเ่ป็นเหตุใหล้กูคา้เขา้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ  
- ตดิต่อกบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มปีระสทิธภิาพ และเป็นทีไ่วว้างใจไดข้องลูกคา้ และจดัใหม้รีะบบกระบวนการที่

ใหล้กูคา้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้  
- รกัษาความลบัของลกูคา้ และไม่น าไปใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 
- บรษิทัและบรษิทัย่อยจดัให้มกีารสื่อสารดา้นการตลาดหลายวธิ ีได้แก่ การสื่อสารขอ้มูลผลติภณัฑ์โดยผ่านการ

แนะน าของเจา้หน้าทีข่าย หรอืชอ่งทางการสือ่สารผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั เป็นตน้  
 

5. ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายส่งเสรมิและใหค้วามรูด้า้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มกบัพนักงานทุกระดบั เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางร่วมกนัในการพฒันาและดูแลรบัผดิชอบชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยสนับสนุนใหม้โีครงการหรอืกจิกรรมที่

สรา้งประโยชน์อย่างยัง่ยนืแก่ชุมชนและสงัคม พรอ้มทัง้การปฏบิตัติามกฎหมายขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัสิง่แวดล้อมในการด าเนินธุรกจิ โดยมกีารประเมนิและตดิตามผลการด าเนินงาน หรอืผลกระทบดา้นสิง่แวดล้อมต่างๆ 

อยา่งต่อเนื่อง 

- มกีารก าหนดขัน้ตอนการจดัการของเสยีจากการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

- ดแูลสิง่แวดลอ้มรอบขา้งโครงการเพือ่จ ากดัผลกระทบจากการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

- ร่วมพฒันาชุมชนในบรเิวณรอบโครงการต่างๆ ของบรษิทั 

 
6.    การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน  

คณะท างานด้านความความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยก าหนดใหม้จี านวน

สมาชกิไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกนิ 7 คน และคณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมคดัเลอืกสมาชกิ 1 คน  ท าหน้าที่
เป็นประธานคณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 

การก าหนดแผนการด าเนินการและการรายงานผลการปฏิบติัการ 
ก าหนดให้คณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดท าแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม น าเสนอ  

คณะกรรมการบรหิารเป็นรายปี และก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานส าหรบัปีนัน้ๆ โดยค านึงถงึกรอบแนวทางการ
ด าเนินการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ร่วมกบัความเหมาะสมกบัการด าเนินการของบริษัท สถานะทางการเงนิ และผล
ประกอบการของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และจดัท ารายงานผลการปฏบิตักิารน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารอยา่งน้อย  ปีละ 
1 ครัง้    
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม  
 บรษิทัใหค้วามส าคญัถงึความรบัผดิชอบทีม่ตี่อสงัคมในดา้นต่างๆ  บรษิทัจงึไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคมอย่าง
ต่อเนื่อง อาทเิชน่ 

1.  กจิกรรมวนัเดก็แหง่ชาต ิประจ าปี 2563  บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืร่วมมอบทุนการศกึษาสนับสนุนกจิกรรมงานวนัเดก็
แหง่ชาต ิประจ าปี 2563 ใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนวดัก าแพง และ โรงเรยีนวดัโตนด 

โรงเรยีนวดัก าแพง 
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โรงเรยีนวดัโตนด 
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2.  กิจกรรมวิปัสสนากรรมฐาน  บริษัทฯ ร่วมท าบุญบริจาคปัจจัยเพื่อสนับสนุนการจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน                 
โครงการ “พฒันาจติใหเ้กดิปัญญาและสนัตสิุข” มลูนิธคิุณแม ่ดร.สริ ิ กรนิชยั 
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3.  กจิกรรมท าบุญไถ่ชวีติโคพรอ้มสรรพสตัว์  คุณปรมาภรณ์  ปวโรจน์กจิ (ประธานคณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม) และ ดร. สิทธิวตัน์  ก ากัดวงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) พร้อมคณะฯ  ร่วมท าบุญไถ่ชีวิตโคจ านวน 1 ตัว 
พรอ้มสรรพสตัว ์ ณ  มลูนิธคิุณแม ่ดร.สริ ิ กรนิชยั 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

4.  กจิกรรมร่วมท าบุญถวายอุปกรณ์วดัไขใ้หก้บัพระสงฆ ์ คุณปรมาภรณ์  ปวโรจน์กิจ (ประธานคณะท างานด้านความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม) พรอ้มคณะฯ ไดร้่วมท าบุญซือ้อุปกรณ์วดัไขจ้ านวน 1 เครือ่ง น าถวายใหก้บัพระสงฆ ์ ณ  วดัอมรนิทรา
รามวรวหิาร เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดซึง่วดัดงักล่าวขาดแคลนอุปกรณ์วดัไข ้
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

5.  กิจกรรมฉีดวคัซีนไข้หวดัใหญ่ 4 สายพนัธุ์ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี และผู้ยากไร้  ณ  วดัอรุณราช
วรมหาวหิาร และ วดัปรวิาศราชสงคราม 
  
วดัอรุณราชวรมหาวหิาร 

 

          
 
 

          
 
 
 



รายงานประจ าปี 2563  IMH หน้า 141 

 

 

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

วดัปรวิาศราชสงคราม 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

6.  กจิกรรมกรรมทอดกฐนิสามคัค ี คุณปรมาภรณ์  ปวโรจน์กจิ (ประธานคณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม) และ 
ดร. สทิธวิตัน์  ก ากดัวงษ์ (ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร) พรอ้มคณะบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืได้ร่วมท าบุญเป็นประธานฯ         
ในงานทอดกฐนิสามคัค ีประจ าปี 2563  ณ วดัป่าพชิยัวฒันมงคล จ.สมุทรปราการ โดยมีหลวงพ่ออนิทร์ถวาย สนัตุสlโก           
วดัป่านาค าน้อย จ.อุดรธานี  รว่มเป็นประธานฝ่ายสงฆ ์พรอ้มแสดงพระธรรมเทศนา “บงัคบัใจคนทัง้โลกไมไ่ด”้ ดว้ยปลืม้ปิติ
ของพุทธศาสนิกชนผูม้ารว่มงาน เป็นอยา่งยิง่ 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

7.  กจิกรรมใหก้ารสนบัสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และ CPR แก่กจิกรรมการแขง่ขนักอลฟ์การกุศล ครัง้ที ่8 ประจ าปี 
2563 ของสมาคมบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ MAI ณ สนามอลัไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลบั โดยมบีรษิทั
มหาชนใหค้วามสนใจเขา้ร่วมการแขง่ขนักอลฟ์ในครัง้นี้จ านวนมาก 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

8.  กจิกรรม “ฉีดพน่ฆา่เชือ้โควดิ-19” ใหก้บัโรงเรยีนวดัก าแพง และวดัก าแพง 
 
โรงเรยีนวดัก าแพง 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

วดัก าแพง 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

7.   แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ จดัใหม้ฝ่ีายตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง การก ากบั
ดแูลกจิการ และใหข้อ้เสนอแนะอยา่งต่อเนื่อง โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบทีม่นีัยส าคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจอ
สบ 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร่วมกบัคณะท างานก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบผดชอบในการทดสอบและประเมนิความเสีย่ง
จากการทุจรติและคอรร์ปัชัน่เพื่อใหก้ารน ามาตรการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิล ตลอดจน
ตดิตาม ทบทวนและปรบัปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 

 คณะท างานบรหิารความเสีย่ง มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการประเมนิความเสีย่งทีส่ าคญั ซึง่อาจจะเกีย่วขอ้งกบัการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ขององคก์ร รวมถงึใหขอ้เสนอแนะวธิกีารควบคุมหรอืแนวทาป้องกนัความเสีย่งนัน้ๆ พรอ้มทัง้ใหม้กีารตด
ตามประเมนิผลเพือ่ใหเ้กดิการปรบัปรุงแผนกรด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง เพือ่ลดระดบัความเยงลงใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ีย่อมรบัได ้
และรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ 

 ในกรณี ทีม่เีหตุการณ์สบืสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้พบว่าขอ้มลูจาการตรวจสอบหรอืขอ่รองเรยีนมหีลกัฐานทีม่เีหตุอนั
ควรใหเ้ชือ่ว่ามรีายการ หรอืการกระท าซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ รวมถงึการฝ่าฝืนการกระท าผดิกฎหมายหรอืจรยิธรรมธรกจิของบรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


