
บรษัิท เฮลท์ เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั�น จาํกัด (มหาชน)

CG Code 
กํากับดูแลกิจการที�ดี



     บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั�น จํากัด
(มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบธุรกิจค้าปลีก
สุขภาพ การปลูก การบริการ เทคโนโลยี และ
ช่องทางการจัดจําหน่าย

     ในป� 2565 บริษัทฯ ได้ลงทุนในกิจการอื�น
ตลอดจนการบริหารสิทธิการเช่า บริการ และค้า
ปลีก และดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที�บริษัทฯ
ได้จดเพิ�มเมื�อวันที� 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี�

     (1) ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก
จําหน่าย นําเข้า ส่งออก ผลิต รับจ้างผลิต 
ฝากขาย และเป�นนายหน้าหรือตัวแทนนําเข้าและ
จําหน่ายยา ยาแผนป�จจุบัน ยาแผนโบราณ 
ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ 
เวชสําอางค์ เครื�องมือแพทย์ ผลิตภัฒฑ์
สําหรับบํารุงรักษาสุขภาพและความงาม เครื�อง
สําอาง ผลิตภัณฑ์ความงาม อุปกรณ์เพื�อการ
รักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร วิตามิน เกลือแร่ อาหาร เครื�องดื�ม
เพื�อการควบคุมนํ�าหนัก

     (2) ประกอบกิจการเพาะปลูก วิจัย ขายส่ง
ขายปลีก นําเข้า ส่งออก เมล็ดพันธ์ุ กิ�งพันธ์ุ
เพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อสมุนไพร และพันธ์ุพืช

     (3) ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถาน
พยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป�วยเจ็บ รับทํา
การฝ�กสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี�ยวกับ
การแพทย์ การอนามัย

เกี�ยวกับบรษัิท



    บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียน ป� 2560 (CG Code) ด้วยเชื�อว่าการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป�าหมายของการ
เป�นองค์กรที�เติบโตอย่างยั�งยืนได้ คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติต่างๆ และกําหนดนโยบายและเป�าหมายการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที�ให้ความสําคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน
โดยกําหนดไว้ในคู่มือ “จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” (code of conduct) ที�
บริษัทกําหนดไว้เป�นลายลักษณ์อักษรเพื�อสะท้อนให้เห็นว่าทุกหน่วยงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีการดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติที�คณะกรรมการบริษัทฯ
กําหนดไว้ 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

    คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป�นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป� 2560 (CG Code) และ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (code of conduct) โดยคณะกรรมการบริษัท ทํา
หน้าที�ติดตามและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการเป�น
ประจําทุกป�ผ่านการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื�องแต่ละคณะ และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ อย่างสมํ�าเสมอ พร้อมทั�งเป�ดเผยต่อหน่วยงานกํากับดูแล ผู้ถือหุ้น
และสาธารณชนในแบบ 56-1 One Report รายละเอียดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ปรากฏในภาคผนวกของรายงานหัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ”
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หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที�สร้างคุณค่าให้
แก่กิจการอย่างยั�งยืน (Establish Clear Leadership
Role and Responsibilities of the Board)

    (1) คณะกรรมการมีเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิด
ชอบในฐานะผู้นําที�ต้องกํากับดูแลให้องค์กรมีกรบริหารจัดการที�ดี
โดยได้มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป�าหมายในการดําเนินธุรกิจ
อย่างชัดเจน มีการกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื�อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป�าหมายของบริษัท ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล และ
ดูแลการรายงานผลการดําเนินงานสมํ�าเสมอ

    (2) คณะกรรมการตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั�งยืน สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที�ดีโดยคํานึง
ถึงผลกระทบในระยะยาว โดยการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ผลิตผลิตภัณฑ์ที�เป�นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผล
กระทบด้านลบต่อสิ�งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้
ป�จจัยการเปลี�ยนแปลง

    (3) คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ และได้กําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที�
และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าบริหารและฝ�ายจัดการอย่าง
ชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าบริหารและฝ�าย
จัดการปฏิบัติหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมาย รายละเอียดปรากฏ
ตาม “กฎบัตรคณะกรรมการและกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละคณะของบริษัท”
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นโยบายการกํากับดแูลกิจการ 

หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป�า
หมายหลักของกิจการที�เป�นไปเพื�อความยั�งยืน
(Define Objectives that Promote
Sustainable Value Creation)

    (1) คณะกรรมการกําหนดและดูแลให้วัตถุประสงค์
และเป�าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป�นไป
เพื�อความยั�งยืน โดยเป�นวัตถุประสงค์และเป�าหมายที�
สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั�งกิจการ ลูกค้า ผู้มี
ส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม โดยจะมีการติดตามผล
การดําเนินงานของฝ�ายจัดการทุกไตรมาส

    (2) คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลเพื�อให้มั�นใจ
ว่า วัตถุประสงค์และเป�าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะ
เวลาปานกลางและ/ หรือประจําป�ของกิจการ
สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป�าหมายหลัก
ของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที�มี
ประสิทธิผล (Strengthen Board
Effectiveness)

    (1) คณะกรรมการมีการกําหนดและทบทวน
โครงสร้างคณะกรรมการ ทั�งในเรื�องขนาด องค์
ประกอบสัดส่วนกรรมการที�เป�นอิสระที�เหมาะสมและ
จําเป�นต่อการนําพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป�าหมาย
หลักที�กําหนดไว้ โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยป�ละ 1
ครั�ง

    (2) คณะกรรมการได้เลือกบุคคลที�เหมาะสมเป�น
ประธานกรรมการ โดยเป�นคนละบุคคลกับประธานเจ้าที�
บริหารของบริษัท และดูแลให้มั�นใจว่า องค์ประกอบและ
การดําเนินงานของคณะกรรมการเอื�อต่อการใช้
ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
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นโยบายการกํากับดแูลกิจการ 

    (3) คณะกรรมการมีการกํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที�โปร่งใส
และชัดเจน เพื�อให้ได้คณะกรรมการที�มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที�กําหนดไว้ โดยมีการ
กําหนดขั�นตอนผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบ

    (4) ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาให้
โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการ
นําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเป�าหมายทั�งระยะสั�นและระยะยาว โดยมีการพิจารณาจากคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบก่อนเสนอคณะกรรมการและเสนอผู้ถือหุ้น

    (5) คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที�
และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ

    (6) คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการ
ดําเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื�นที�บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ในระดับที�เหมาะสมกับ
กิจการแต่ละแห่ง รวมทั�งบริษัทย่อยและกิจการอื�นที�บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
ด้วย

    (7) คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ประจําป�ของคณะกรรมการ คณะ
กรรมการชุดย่อยและกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใช้สําหรับการพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที�ต่อไปด้วย

    (8) คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี�ยวกับบทบาทหน้าที� ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที�กรรมการอย่างสมํ�าเสมอ

    (9) คณะกรรมการได้มีการดูแลเพื�อให้มั�นใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป�นไปด้วย
ความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที�จําเป�น และมีเลขานุการบริษัทที�มีความรู้และประสบการณ์ที�
จําเป�นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure
Effective CEO and People Management)

    (1) คณะกรรมการมีการดําเนินการเพื�อให้มั�นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที�
บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที�จําเป�นต่อการขับ
เคลื�อนองค์กรไปสู่เป�าหมาย โดยการติดตามจากผลการดําเนินงานของฝ�ายจัดการทุกไตรมาส
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นโยบายการกํากับดแูลกิจการ 

    (2) คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที�
เหมาะสม

    (3) คณะกรรมการมีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที�อาจมีผลกระทบต่อ
การบริหารและการดําเนินงานของกิจการ

    (4) คณะกรรมการมีการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจํานวน ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และแรงจูงใจที�เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business) 

    (1) คณะกรรมการให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที�ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที�เกี�ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ�งแวดล้อม

    (2) คณะกรรมการมีการติดตามดูแลให้ฝ�ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ�งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (operational plan) เพื�อให้มั�นใจได้ว่า 
ทุกฝ�ายขององค์กรได้ดําเนินการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป�าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์
(strategies) ของกิจการ และได้บันทึกผลการติดตามไว้เป�นลายลักษณ์อักษรในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการทุกครั�ง

    (3) คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลให้ฝ�ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป�นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย
value chain เพื�อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป�าหมายหลักได้อย่างยั�งยืน

    (4) คณะกรรมการจัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กรที�สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั�งดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการเพิ�มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสี�ยง เพื�อให้กิจการสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป�าหมายหลักของกิจการ
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นโยบายการกํากับดแูลกิจการ 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในที�เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

    (1) คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลเพื�อให้มั�นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี�ยงและการ
ควบคุมภายในที�จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป�นไปตาม
กฎหมาย และมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง

    (2) คณะกรรมการได้จัดตั�งคณะกรรมการตรวจสอบที�สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอิสระ

    (3) คณะกรรมการมีการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ�นได้
ระหว่างบริษัทกับฝ�ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป�องกันการใช้ประโยชน์
อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผู้ที�มีความสัมพันธ์เกี�ยว
โยงกับบริษัทในลักษณะที�ไม่สมควรทุกไตรมาส

    (4) คณะกรรมการมีการกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชันที�ชัดเจน และสื�อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื�อให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้
จริง พร้อมทั�งมีการประเมินความเสี�ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั�นเพื�อติดตามผลเป�นระยะตามความ
เหมาะสม

    (5) คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื�องร้องเรียนและการดําเนิน
การกรณีมีการชี�เบาะแส

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื�อถือทางการเงินและการเป�ดเผยข้อมูล (Ensure
Disclosure and Financial Integrity)

    (1) คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการ
เป�ดเผยข้อมูลสําคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป�นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนว
ปฏิบัติที�เกี�ยวข้อง

    (2) คณะกรรมการมีการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความ
สามารถในการชําระหนี�

    (3) ในภาวะที�กิจการประสบป�ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบป�ญหา คณะกรรมการได้
มีการวางแผนและปรับกลยุทธ์เพื�อให้มั�นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขป�ญหา หรือมีกลไกอื�นที�จะ
สามารถแก้ไขป�ญหาทางการเงินได้ ทั�งนี� ภายใต้การคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
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นโยบายการกํากับดแูลกิจการ 

    (4) คณะกรรมการมีการพิจารณาจัดทํารายงานความยั�งยืนตามความเหมาะสม

    (5) คณะกรรมการมีการกํากับดูแลให้ฝ�ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ที�ทําหน้าที�ในการสื�อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื�น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์
ให้เป�นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทปฎิบัติหน้าที�เป�น
นักลงทุนสัมพันธ์ด้วย

    (6) คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื�อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure
Engagement and Communication with Shareholders) 

    (1) คณะกรรมการจะมีการดูแลเพื�อให้มั�นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื�องสําคัญ
ของบริษัท โดยก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป�ทุกป� บริษัทฯ จะแจ้งขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วม
เสนอวาระ ส่งคําถาม และเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับเลือกตั�งเป�นกรรมการเป�นการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป� และประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 เดือน 

    (2) คณะกรรมการมีการดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป�นไปด้วยความเรียบร้อย
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื�อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน โดยก่อนเริ�มการประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครั�ง บริษัทฯ จะได้จัดให้มีการชี�แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษัทฯ ได้แสดงขั�นตอน
การนับคะแนน และแสดงสรุปผลคะแนนทุกวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที�มา
ร่วมประชุมภายหลังเริ�มการประชุมแล้ว มีสิทธิลงคะแนนในวาระที�อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่
ได้ลงมติ

    (3) คณะกรรมการจะมีการดูแลให้การเป�ดเผยมติที�ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นเป�นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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1. คณะกรรมการบริษัท

    คณะกรรมการบริษัท เป�นผู้นําองค์กรที�มีอํานาจเต็มใน
การกํากับดูแลบริหารงาน เพื�อประกอบธุรกิจต่างๆของบริ
ษัทฯ ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที�ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื�อสัตย์สุจริต เพื�อให้องค์กรมี
การบริหารจัดการที�ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติผุ้ถือหุ้นภายใต้เงื�อนไขและข้อกําหนดของ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องและหลักกํากับดูแลกิจการที�ดี

    (1.1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2)
ของจํานวนกรรมการทั�งหมดจะต้องมีถิ�นที�อยู่ใน
ประเทศไทย และควรเป�นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ�งใน
สาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทั�งหมด แต่ต้องไม่น้อย
กว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน
โดยจะต้องเป�ดเผยข้อมูลและการเปลี�ยนแปลงกรรมการใน
รายงานประจําป�ทุกป�

    (1.2) คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการหนึ�งคนเป�น
ประธานกรรมการ
    ในกรณีที�คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควร จะ
เลือกกรรมการคนหนึ�งหรือหลายคนเป�นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที�ตามที�กําหนด
ไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยกิจการซึ�งประธานกรรมการ
มอบหมาย
    โดยคณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั�งจากผู้ถือ
หุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป� โดยกรรมการทุก
ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง และสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั�งนี� บริษัทฯ ได้กําหนด
นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ โดยถือเป�น
ส่วนหนึ�งในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริ
ษัทฯ เพื�อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มี
ความเหมาะสมหลากหลายและเป�นไปตามแนวปฏิบัติที�ดี
ของคู่มือการกํากับดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากการเป�นผู้ทรงคุณวุฒิที�มี
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นโยบายและแนวปฏิบติัที�เกี�ยวกับ
คณะกรรมการบรษัิท

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายด้านที�ล้วนเป�นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั�ง
ความหลากหลายทางเพศ โดยไม่จํากัดเชื�อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธ์ุ หรือศาสนา เพื�อผสาน
ความรู้ ความสามารถ และมุมมองที�หลากหลายและจําเป�นต่อกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ป�จจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 คน ประกอบด้วย

    ก. กรรมการอิสระ จํานวน 4 คน คิดเป�นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั�ง
คณะ ซึ�งคิดเป�นร้อยละ 44.45 ของกรรมการทั�งหมด
    ข. กรรมการที�เป�นผู้บริหาร จํานวน 4 คน
    ค. กรรมการที�ไม่ได้เป�นผู้บริหาร จํานวน 1 คน 

    โดยกรรมการทุกท่านมีบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบที�อยู่บนพื�นฐานของกฎหมาย ข้อกําหนด
ข้อบังคับบริษัทฯ มติที�ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี โดยได้กําหนดบทบาท
หน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการอย่างชัดเจน ซึ�งประธาน
กรรมการทําหน้าที�กํากับดูแลการทําหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป�นอิสระ
จากฝ�ายจัดการ ทั�งนี�รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานหัวข้อข้อมูลสําคัญเกี�ยวกับ “คณะกรรมกา
รบริษัทฯ”
 
2. คณะกรรมการชุดย่อย

    คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั�งกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะ
กรรมการบริหาร ซึ�งเป�นผู้ที�มีความรู้ความชํานาญที�เหมาะสมในการทําหน้าที�เป�นคณะกรรมการ
เฉพาะเรื�องในด้านต่างๆ ตามที�ข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดไว้ เพื�อช่วยทําหน้าที�กลั�นกรองงาน
ด้านต่างๆ ตามที�ได้รับมอบหมาย และได้กําหนดคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง การประชุม
และขอบเขตหน้าที�ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะอย่างชัดเจน
ทั�งนี� รายชื�อกรรมการ หน้าที�ความรับผิดชอบจํานวนครั�งการประชุม และจํานวนครั�งที�กรรมการ
แต่ละคนเข้าประชุม มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานหัวข้อข้อมูลสําคัญเกี�ยวกับ “คณะกรรมการ
ชุดย่อย” โดยคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที�ต่อที�ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เพื�อทราบอย่างสมํ�าเสมอ และเป�ดเผยรายงานการทําหน้าที�ในรอบป�ที�ผ่านมาต่อ
หน่วยงานกํากับดูแล ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนใน แบบ 56-1 One Report ทุกป�

3. การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด

    คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดผลตอบแทน จะทําหน้าที�พิจารณา
สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที�กรรมการลาออก หรือครบ
กําหนดออกตามวาระ ภายใต้หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการบริษัท ที�โปร่งใส และเป�น
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ธรรม โดยพิจารณาจากการมีคุณสมบัติที�ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบที�เกี�ยวข้อง และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั�งนี� บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายความหลากหลายของคณะ
กรรมการ โดยถือเป�นส่วนหนึ�งในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท เพื�อให้องค์
ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีความเหมาะสมหลากหลายและเป�นไปตามแนวปฏิบัติที�ดีของ
คู่มือการกํากับดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากการเป�นผู้ทรง
คุณวุฒิที�มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายด้านที�ล้วนเป�นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
รวมทั�งความหลากหลายทางเพศ โดยไม่จํากัดเชื�อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธ์ุ หรือศาสนา เพื�อ
ผสานความรู้ ความสามารถ และมุมมองที�หลากหลายและจําเป�นต่อกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เพื�อเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาอนุมัติ ซึ�งรายละเอียดผลการ
ดําเนินงานเกี�ยวกับการสรรหา การพัฒนา การประเมินผลของกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อยในรอบป�ที�ผ่านมาปรากฏในรายงานหัวข้อ “การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�
ของคณะกรรมการ”

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

    คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที�เกี�ยวข้อง เพื�อ
เป�นการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการให้ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที�ของคณะ
กรรมการบริษัท ได้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น รวมถึง การพัฒนาผู้บริหารเพื�อเตรียมความพร้อม
สําหรับการหมุนเวียนตําแหน่งภายในองค์กร และสําหรับการสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที�
บริหารและผู้บริหารระดับสูง รวมทั�ง จัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูง เพื�อพัฒนา
ความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับผู้บริหาร ทั�งนี� รายละเอียดปรากฎอยู่ในรายงานหัวข้อ “การ
พัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

    คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป�นประจําทุกป� ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน เพื�อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการ
ปฏิบัติงาน ป�ญหา และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างป� โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยการประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื�องดังต่อไปนี�มีความเหมาะสม ทําให้การทํางานของคณะ
กรรมการมีประสิทธิภาพ การประชุมคณะกรรมการได้ดําเนินการในเรื�องดังต่อไปนี� เพื�อให้คณะ
กรรมการปฏิบัติหน้าที�ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ได้ให้ความสําคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื�องต่อไป
นี�อย่างเพียงพอ และเรื�องอื�นๆ เช่น ความสัมพันธืระหว่างกรรมการและฝ�ายจัดการ และการ
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พัฒนากรรมการและผู้บริหาร ทั�งนี� ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลจะถูกนํา
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อนํามากําหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที�ของคณะ
กรรมการให้มีประสิทธิภาพอย่างเป�นรูปธรรม และเป�ดเผยข้อมูลผล

การประเมินในภาพรวมไว้ในแบบ 56-1 One Report พร้อมกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะนําผลการประเมินคณะกรรมการทั�งคณะมาใช้เป�นส่วนหนึ�งในการพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนประจําป�ของกรรมการที�นอกเหนือจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ�งรายละเอียด
ปรากฏในรายงานหัวข้อ “การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการ”

6. การกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

    บริษัทฯ จะมุ่งเน้นธุรกิจด้านธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare) อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสําอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธุรกิจ
โรงพยาบาล ขยายการลงทุนและการร่วมทุนในหลายประเทศ ทั�งดําเนินการเองและดําเนินการผ่าน
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื�น รายละเอียดปรากฏในรายงานหัวข้อ “การประกอบธุรกิจและ
ผลการดําเนินงาน” โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบในการกําหนดแนวทางการกํากับ
ดูแลให้มีแนวทางในการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี การเข้าตรวจสอบและ
ควบคุมภายในในบริษัทย่อยต่างๆ และการกําหนดอํานาจในการบริหารจัดการต่างๆ 
    ทั�งนี� ในส่วนของธุรกิจจําหน่ายสินค้าในกลุ่มแก๊ตเจ็ต (Gadget) นั�นเนื�องจากในภาวะตลาด
ป�จจุบันมีการแข่งขันอย่างสูง ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจดังกล่าวไม่สามารถสร้างผลกําไรให้กับบริษัทฯ
ตามที�คาดหวังไว้ ดังนั�น บริษัทฯ จึงพิจารณาชะลอการลงทุนเพิ�มในธุรกิจนี�ดังนั�น บริษัทฯจึง
พิจารณาชะลอการลงทุนเพิ�มในธุรกิจนี� โดยทําการลดสาขาและปล่อยพื�นที�ให้เช่าช่วงทั�งหมด

7. นโยบายและแนวปฏิบัติที�เกี�ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

     บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที�เกี�ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ�งครอบคลุมการดูแล
ถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
การป�องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป�องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย การชดเชยกรณีที�เกิดการละเมิดสิทธิ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั�น และมาตรการ
ดําเนินการกับผู้ที�กระทําไม่เป�นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ดังนี�

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

     คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กําหนดแนวทางต่างๆ เพื�อ
ให้ผู้ถือหุ้นมั�นใจว่าได้รับการคุ้มครองสิทธิขั�นพื�นฐาน อันได้แก่ สิทธิในการซื�อขายหรือโอนหุ้น สิทธิ
ในการได้รับเงินป�นผลหรือผลประโยชน์ใดๆ จากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ 
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อย่างไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสิทธิในการลงคะแนนเรื�องสําคัญๆเป�นต้น
ดังนี�

    - บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 หรือ 14 วันก่อน
วันประชุมตามที�กฎหมายกําหนด และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
และ
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รายละเอียดของเรื�องเพื�อพิจารณาเหตุผล
ความจําเป�น ผลกระทบทั�งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื�อของ
กรรมการอิสระ เพื�อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที�จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั�งแผนที�แสดง
สถานที�ประชุม และเพื�อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม ในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของ
เอกสารที�ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงในวันประชุม หรือกรณีเป�นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�ปรากฎ
ตามเอกสารที�บริษัทได้แนบมาด้วยในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี�บริษัทฯ ได้เป�ดให้ผู้ถือหุ้นลง
ทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั�วโมง และต่อเนื�องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
โดยมีการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเจ้าหน้าที�และระบบคอมพิวเตอร์ที�เพียงพอ โดยจัด
ประชุมในวันทําการปกติ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสถานที�อื�นใด ซึ�งสามารถเดินทางได้
อย่างสะดวก
สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั�ง บริษัทฯ จะดําเนินการดังนี�

    - บริษัทได้เป�ดเผยแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ “ เรื�องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการ
เสนอเรื�อง เพื�อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป�นวาระและชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเป�น
กรรมการบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้น” ให้เป�นที�ทราบโดยทั�วกัน ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทแล้ว และได้ประกาศเป�ดรับเรื�องในระหว่างวันที� 1-31 ธันวาคม
2565 เพื�อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับเลือกตั�งเป�นกรรมการเป�นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําป� 2566 ที�กําหนดจะจัดขึ�นในเดือนเมษายน 2566 นี�

    - บริษัทฯ จะนําข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป�ดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อน
วันประชุม 

    - บริษัทฯ ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การส่ง
คําถามล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนําส่งหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดัง
กล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

    - ก่อนเริ�มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั�ง ประธานกรรมการได้จัดให้มีการชี�แจงวิธีการลงคะแนน
และนับคะแนน โดยบริษัทฯ ได้แสดงขั�นตอนการนับคะแนน และแสดงสรุปผลคะแนนทุกวาระอย่าง
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ชัดเจนในห้องประชุม ทั�งนี� บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที�มาร่วมประชุมภายหลังเริ�มการประชุมแล้วมี
สิทธิลงคะแนนในวาระที�อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

 - ในการประชุมทุกครั�ง บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และโปร่งใส โดยเป�ด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั�งคําถามในที�ประชุม ก่อน
การลงคะแนนและสรุปมติที�ประชุมในแต่ละวาระและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั�ง ผู้บริหารขอ
งบริษัทฯ จะอยู่ตอบคําถามปลีกย่อยจากผู้ถือหุ้นรายย่อยจนเป�นที�พอใจของผู้ถือหุ้นทุกราย

    - กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที�ดํารงตําแหน่งในคณะ
กรรมการชุดย่อยที�รับผิดชอบเฉพาะเรื�องต่างๆ จะร่วมชี�แจงรายละเอียดที�เกี�ยวข้องในวาระต่างๆ
รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย 

    - การพิจารณาวาระการแต่งตั�งกรรมการ บริษัทฯ มีประวัติกรรมการที�ต้องการเสนอแต่งตั�ง
ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมี 1. ชื�อ-นามสกุล 2. อายุ 3. ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
4.จํานวนบริษัทที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยแยกเป�นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั�วไป
5.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 6.ประเภทของกรรมการที�เสนอ 7.ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในป�ที�
ผ่าน และ 8. วันที� เดือน และป�ที�ได้รับการแต่งตั�งเป�นกรรมาการของบริษัทฯ ทั�งหมดนี�ลงอยู่ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

    นอกจากนี� บริษัทฯ จะจัดให้มีการบันทึกประเด็นคําถามคําตอบที�สําคัญให้ครบถ้วน รวมถึงการ
บันทึกการชี�แจงขั�นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที�ประชุมทราบก่อนการประชุม
บันทึกรายชื�อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที�ลาการประชุมพร้อมเหตุผล บันทึกมติ และ
จํานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ถูกต้องครบถ้วน ไว้ในรายงานการประชุม ซึ�งจะเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื�อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ตลอดจนให้ผู้ถือหุ้นที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับทราบได้ด้วย

    สําหรับในป� 2565 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นจํานวน 2 ครั�ง ได้แก่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
วันที� 28 เมษายน 2565 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2565 ในวันที� 9 สิงหาคม 2565
โดยก่อนดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั�ง ผู้ดําเนินการประชุมจะได้ชี�แจงหลักเกณฑ์และขั�นตอน
การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม วิธีปฏิบัติในการลง
คะแนนของผู้ที�มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะรวมอยู่ในรายการเอกสารที�ต้องแสดง
และส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับ
คะแนนและการประกาศผลคะแนนให้ที�ประชุมทราบก่อนทุกครั�ง

    สําหรับรายละเอียดการประชุมสามารถดูได้จาก “รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น” ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ  (https://www.hempcorp.co.th/) และ ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย         
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(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

     คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป�นธรรม ต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ�งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดําเนินการต่างๆ ดังนี�

    1) กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นป�ละ 1 ครั�ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ�นสุด
รอบบัญชีสําหรับกรณีที�มีความจําเป�นต้องเสนอวาระเป�นพิเศษในเรื�องที�อาจมีผลกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที�เกี�ยวกับกฎหมาย หรือข้อกําหนดของบริษัทฯ ที�ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

    2) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกําหนดหลักเกณฑ์และขั�นตอนในการพิจารณาเรื�องที�เสนอมาอย่าง
ชัดเจนและประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วง
หน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 เดือน 

    3) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติสามารถเสนอชื�อบุคคล เพื�อรับการเลือก
ตั�งเป�นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกําหนดคุณสมบัติผู้ที�ได้รับการเสนอ
ชื�อ หลักเกณฑ์ และขั�นตอนในการพิจารณาบุคคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั�งเป�นกรรมการตาม
กระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไว้อย่างชัดเจน
และประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 เดือน โดยในที�ประชุมบริษัทฯ จะได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั�ง
กรรมการเป�นรายบุคคลด้วย

    อนึ�ง สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป� 2565 คณะกรรมการได้จัดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สามารถเสนอวาระการประชุมและชื�อบุคคลเพื�อรับการเลือกตั�งเป�นกรรมการเป�นการล่วงหน้าก่อน
การประชุม โดยกําหนดช่วงเวลารับเรื�องตั�งแต่วันที� 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 และ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั�งนี�จากการให้สิทธิดังกล่าวในป�นี� ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นราย
ย่อยเสนอวาระการประชุมและชื�อบุคคลเพื�อรับการเลือกตั�งเป�นกรรมการเป�นการล่วงหน้า

    4) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน
โดยการเสนอรายชื�อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะที�ผู้ถือหุ้น
สามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงได้เองเพื�อเป�นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
ผู้อื�นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยจัดส่งเป�นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม

    5) ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับวาระที�ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที�จะ
ไม่เพิ�มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป�นการล่วงหน้า ทั�งนี�เพื�อเป�นการส่งเสริมให้
ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
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    6) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม โดยจัดทําบัตรหรือช่องทางลง
คะแนนทางออนไลน์แยกเป�นแต่ละวาระเพื�อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที�เห็นสมควร โดย
ในที�ประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น หรือรวบรวมจากระบบลงคะแนน เพื�อนํา
คะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที�ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที�จะประกาศ
แจ้งคะแนนเสียงในห้องประชุม นอกจากนี� เพื�อความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน หากกรรมการท่าน
ใดที�มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประชุมในวาระใดก็จะงดออกเสียงในวาระนั�นๆ

     ในการประชุมผู้ถือหุ้นในป�ที�ผ่านมา บริษัทฯ มีการประชุมทั�งแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
Physical กรณีเป�น Physical บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะที�มีมติไม่เห็นด้วย
เพื�อนําคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที�มีมติแบบเดียวกัน 

     ทั�งนี�เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน โดยประธานในที�ประชุมได้จัดให้มีการชี�แจงวิธี
การเก็บบัตรและนับคะแนนให้ที�ประชุมทราบก่อนเริ�มการประชุม ส่วนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการนับ
คะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที�ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั�น
จากนั�นจะนําคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสียงทั�งหมดเข้าร่วมประชุมส่วนที�เหลือจะ
ถือว่าเป�นคะแนนเสียงที�เห็นด้วยในวาระนั�นๆ ส่วนในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที�
ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั�นระบบจะแสดงปุ�มสําหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็น
ด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม)

    7) เพื�อความเป�นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกําหนด
ให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที�
ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงห้ามไม่ให้
กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที�ได้รับทราบข้อมูลภายในเป�ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคล
ภายนอกหรือบุคคลที�ไม่มีหน้าที�เกี�ยวข้องไม่ว่าจะเป�นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของข้อมูลใดๆ
และไม่ซื�อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที�งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โดยให้ยึดถือเป�นวินัยที�เคร่งครัด หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินัยจะได้รับโทษ
ตั�งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

    ทั�งนี� ในระหว่างป�ที�ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดย
ไม่ปรากฏว่ามีการเป�ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที�ไม่มีหน้าที�เกี�ยวข้องไม่ว่าจะ
เป�นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของข้อมูลใดๆ ก่อนที�งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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(3) การป�องกันการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ มีนโยบายในการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และเป�ดเผยไว้บนเว็บไซต์ขอองบริษัทฯ เพื�อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และสื�อสารยํ�าเตือนให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักและปฏิบัติตามในเรื�องการห้ามนําข้อมูลภายในที�มีสาระ
สําคัญของบริษัทฯ ที�ยังไม่ได้เป�ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื�อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื�น
รวมถึงการซื�อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรส และบุตรที�ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึง
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อ
กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีสาระสําคัญสรุป ดังนี�

    1) กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าที�รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลัก
ทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทําการตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. อีกทั�งบริษัทฯ ได้
กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี�ยวกับการซื�อขายหุ้นขอ
งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทําการก่อนซื�อขายหุ้นบริษัทฯ ด้วย

    2) คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเรื�องการใช้ข้อมูล
ภายในเป�นรายเดือนโดยเลขานุการบริษัทจะได้ข้อมูลการเปลี�ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหารเมื�อมีการซื�อ ขาย หรือโอนผ่านทางอีเมลจาก ก.ล.ต. เพื�อรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัท ทราบ ทั�งนี� บริษัทฯ เป�ดเผยข้อมูลดังกล่าวทั�งต้นป�และปลายป� และการเปลี�ยนแปลงใน
ระหว่างป�

    3) แจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารให้ทราบถึงนโยบายการกําหนดช่วงเวลาที�ห้ามทําการซื�อ
ขายหลักทรัพย์เป�นเวลา 30 วัน ก่อนการเป�ดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายป� หรือ ข้อมูลอื�นที�
อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน และไม่ทําการซื�อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั�วโมง ภายหลังจากที�ได้เป�ดเผยข้อมูลนั�นสู่สาธารณะ
แล้ว

    4) ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที�ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูล
และป�องกันไม่ให้ผู้อื�นได้รู้ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้อื�น อีกทั�งปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลรักษาข้อมูลความลับหรือข้อมูลที�ยังไม่ได้เป�นข้อมูล
สาธารณะ

    5) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที�เกี�ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจว่าหลักเกณฑ์และนโยบายนั�นเป�นที�รับทราบและปฏิบัติตาม
รวมทั�งกําหนดบทลงโทษทางวินัยในเรื�องนี�ไว้อย่างชัดเจน
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    6) เนื�องจากป�จจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป�นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป�นจํานวน
มากจนสร้างความเดือดร้อนรําคาญ หรือ ความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบ
กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทําให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอัน
เป�นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทําได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม ดังนั�น เพื�อปฎิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 บริษัทฯได้มีการแต่งตั�งคณะทํางานที�ประกอบด้วยผู้บริหาร และพนักงาน เพื�อปฎิบัติหน้าที�
ในการจัดทํานโยบายและแนวทางปฎิบัติของบริษัทฯ และเพื�อกําหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือ
มาตรการกํากับดูแลเกี�ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
โดยอยู่ระหว่างขั�นตอนการดําเนินการ

    ทั�งนี�ในระหว่างป�ที�ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยไม่
ปรากฏว่ามีการเป�ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที�ไม่มีหน้าที�เกี�ยวข้องไม่ว่าจะ
เป�นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของข้อมูลใดๆ ก่อนที�งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

(4) การป�องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที�มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ไว้ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื�อให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ และให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทํา
รายการที�เกี�ยวโยงกัน เพื�อไม่ให้มีการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันที�ฝ�าฝ�นกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าที�รายงานการมีส่วนได้
เสียของตนเองและบุคคลที�เกี�ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ รวมถึงได้มีการจัดทําคู่มือการเข้าทํา
รายการที�เกี�ยวโยงกันและสื�อสารหลักการการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันให้แก่สายงานที�เกี�ยวข้อง
ของบริษัทฯ และบริษันเครือ นอกจากนี� บริษัทฯ ได้จัดทําคู่มืออํานาจดําเนินการของบริษํทและ
บริษัทย่อย เพื�อเป�นแนวทางในการพิจารณาการอนุมัติธุรกรรมต่างๆของบริษัทฯ เพื�อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน นอกจากนี� บริษัทฯ ยังได้กําหนดมาตรการป�องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบถึงรายการที�
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯเป�นประจําทุกป� 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการชดเชยกรณีที�เกิดการละเมิดสิทธิ

     คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั�งภายนอก
และภายใน อันได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี� คู่แข่ง พนักงาน สังคมและชุมชน ผู้ถือหุ้น รวมถึงภาค
รัฐและหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง พนักงาน ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื�องจากบริ
ษัทฯ ตระหนักดีว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที�ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เป�นป�จจัย
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ที�จะสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั�งยืน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม กฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ ที�เกี�ยวข้องเพื�อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป�นอย่างดี
โดยสรุปแนวทางปฏิบัติที�สําคัญได้ดังนี�

    1) ลูกค้า (Customer) บริษัทฯ มุ่งมั�นที�จะพัฒนาและคัดสรรสินค้าที�ตอบสนองตรงความ
ต้องการของลูกค้า และเป�นสินค้าที�ลูกค้าสามารถมั�นใจได้ในคุณภาพ ในราคาที�คุ้มค่าสมเหตุสมผล
มีรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี�ลูกค้าจะได้รับการบริการที�ดีเยี�ยมเป�นที�พึง
พอใจสูงสุดของลูกค้าจากบุคลากรที�มีความรู้ในตัวสินค้า และมีใจรักในงานบริการ โดยให้ความ
สําคัญต่อการเป�ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามเงื�อนไขความรับ
ผิดชอบที�ตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที�เป�นความลับของลูกค้าอย่าง
จริงจังและ
สมํา่เสมอ

    2) คู่ค้า (Supplier) บริษัทฯ ยึดมั�นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป�นธรรม ดําเนินธุรกิจกับ
คู่ค้าด้วยมิตรภาพ บนพื�นฐานของการส่งเสริมประโยชน์ซึ�งกันและกัน โดยมุ่งหวังความสําเร็จใน
การประกอบธุรกิจร่วมกัน (Win-Win Situation) มีความซื�อตรงกับคู่ค้าโดย ยึดมั�นต่อการ
ปฏิบัติตามสัญญาที�ตกลงกันอย่างเคร่งครัด และเป�ดเผยข้อมูลที�จําเป�นด้วยความจริงใจ มีความ
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้

    3) เจ้าหนี� (Creditor) คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี�ยวกับเจ้าหนี� โดย
เฉพาะเรื�องเงื�อนไขคํ�าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที�เกิดการผิดนัดชําระหนี� ไว้อย่างชัดเจน
เป�นรูปธรรมและเป�ดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป�นที�ทราบ 

    4) คู่แข่ง (Commercial competitor) เนื�องจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและบริการ
ต่างๆ บริษัทฯ จึงถือว่าคู่แข่งเป�นเสมือนผู้ร่วมค้า เพราะในอนาคตคู่แข่งอาจเป�นลูกค้าซึ�งกันและ
กันได้ จึงปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที�ดี ไม่กล่าวหาคู่แข่งในทางมิ
ชอบ อันเป�นการกระทําโดยเจตนาเพื�อทําลายชื�อเสียง โดยปราศจากข้อมูลที�อ้างอิงได้

    5) พนักงาน (Employee) บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลทุกระดับชั�น พนักงาน
จะได้รับความมั�นคงในการดํารงชีพ มีรายได้ที�เหมาะสม ได้รับสวัสดิการมีสภาวะแวดล้อมการ
ทํางานที�ดี มีโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ และจุดมุ่งหมายสําคัญของบริษัทฯ คือ
ต้องการให้พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน (Work Life Balance)

    6) สังคมและชุมชน (Social & Community) บริษัทฯ ยึดมั�นมาโดยตลอดที�จะดําเนินธุรกิจที�
ส่งเสริมสร้างสรรค์สังคม ไม่ดําเนินธุรกิจตลอดจนไม่ส่งเสริมธุรกิจที�สร้างป�ญหาหรือเกิดผลเสีย
ต่อสังคม นอกจากนี� บริษัทฯ มุ่งมั�นที�จะตอบแทนสังคม ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายอย่าง
ชัดเจนในการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ โดยปฎิบัติอย่างถูกต้องตามที�กฎหมายกําหนดทุกประการ 
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สําหรับสินค้าที�ผลิตภายใต้บริษัทย่อยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานที�ดี ได้รับการรับรองจากหน่วย
งานที�รับผิดชอบ เพื�อให้ผู้บริโภคได้รับสิ�งที�ดี โดยการสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมเพื�อเป�นสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื�อง อาทิ
โครงการบริจาคโลหิต, การบริจาคเพื�อช่วยเหลือสังคม และการช่วยเหลือพนักงานและผู้ที�ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนการมีส่วนร่วมในโครงการ
หรือ จัดกิจกรรมการที�ให้สังคมโดยทั�วไปได้รับประโยชน์ เป�นต้น 

    7) ผู้ถือหุ้น (Shareholder) บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความเป�นเจ้าของร่วมกัน
กับบริษัทฯ จึงให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมกัน รวมถึงดําเนินธุรกิจ ธุรกรรม ภายใต้หลัก
เกณฑ์ต่างๆ ตามที�หน่วยงานที�เกี�ยวข้องกําหนด เพื�อให้เกิดความมั�นใจในเรื�องของความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และมีความมุ่งมั�นที�จะดําเนินธุรกิจให้เกิดผลตอบแทนที�เหมาะสม และธุรกิจ
มีความยั�งยืน 
ด้วยการบริหารงานด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที� และด้วยความซื�อสัตย์ โปร่งใส เพื�อ
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการให้สารสนเทศแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่
เลือกปฏิบัติ บริษัทฯ มีข้อกําหนดห้ามกรรมการและผู้บริหารซื�อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 1
เดือน ก่อนการประกาศงบการเงิน ซึ�งในระหว่างป�ที�ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ถือปฏิบัติตาม
นโยบายนี�อย่างเคร่งครัด

    8) ภาครัฐและหน่วยงานอื�นๆ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที�ดีระหว่า
งบริษัทฯ กับภาครัฐและหน่วยงานอื�นๆ เป�นป�จจัยที�จะสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโต
ได้อย่างยั�งยืน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที�เกี�ยวข้องเพื�อให้เกิด
ความมั�นใจในเรื�องของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และธุรกิจมีความยั�งยืน

    9) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จัดช่องทางการรับเรื�องเกี�ยวกับบรรษัทภิบาล
ของบริษัทฯ เพื�อรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที�อาจส่อถึง
การทุจริต จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที�
(https://www.hempcorp.co.th/) หรือ ติดต่อโดยตรงมาที�ฝ�ายที�รับร้องเรียนในช่องทางนี�
คือ

            ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
            โทรศัพท์ 02-514-5000, 02-514-5151

    เพื�อบริษัทฯ จะนําไปเป�นข้อมูลในการตรวจสอบ แก้ไขป�ญหา ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการและ/หรืออื�นๆโดยผู้ทําหน้าที�รับร้องเรียนทั�ง 2 ช่องทางมีหน้าที�จะต้องสรุปรายงานข้อ
ร้องเรียนและการแก้ไขป�ญหาที�สําคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และหากข้อร้องเรียนใดที�
เกินกว่าความสามารถในการตัดสินใจจะต้องนําเสนอผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัท 
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ตามลําดับ เพื�อดําเนินการต่อไปทันที

    ทั�งนี� บริษัทฯ ยึดถืออย่างเคร่งครัดต่อการรักษาข้อมูลร้องเรียนให้เป�นความลับ ซึ�งเรื�องร้อง
เรียนทุกเรื�องจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มผู้ที�ได้รับมอบหมาย และผู้เกี�ยวข้องเท่านั�น ในป�ที�ผ่านมา บริษัทฯ
ได้รับทั�งร้องเรียนและคําชมเชย ในเรื�องการบริการของพนักงานสาขา ซึ�งฝ�ายจัดการได้ให้ความ
สําคัญต่อข้อร้องเรียนและคําชมเชยดังกล่าว สําหรับข้อร้องเรียน ฝ�ายจัดการได้มีการตรวจสอบ
และดําเนินการอย่างสมเหตุสมผลและเป�นธรรม ด้วยวิธีการอบรมให้ความรู้เพิ�มเติม ตลอดจนตัก
เตือน ลงโทษ พนักงานที�กระทําความผิด สําหรับคําชมเชย ฝ�ายจัดการ ก็ได้มีการชมเชย
พนักงานและประกาศให้ผู้เกี�ยวข้องทราบเพื�อเป�นตัวอย่างและสร้างขวัญกําลังใจให้กับพนักงาน

(6) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั�น

    บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั�งได้จัดทําแนวทางการปฏิบัติเป�นลาย
ลักษณ์อักษรที�จะไม่เรียก ไม่รับ ไม่จ่าย และไม่ทาธุรกิจกับบุคคลและนิติบุคคลที�เกี�ยวข้องกับ
คอร์รัปชั�น ซึ�งได้
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ และได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against
Corruption: CAC) ในการเข้าร่วมเป�นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) แล้ว โดยครั�งที� 1 มีผลตั�งแต่วันที� 4 พฤศจิกายน 2562 ถึง 3 พฤศจิกายน
2565 และบริษัทได้ดําเนินการต่ออายุสมาชิกเป�นที�เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั�งแต่เดือนธันวาคม
2565 ซึ�งจะนับอายุต่อไปอีก 3 ป�

(7) มาตรการดําเนินการกับผู้ที�กระทําไม่เป�นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

    บริษัทฯ มีมาตรการดําเนินการกับผู้ที�กระทําไม่เป�นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ
อาจมีความผิดทางวินัย หรือกฎหมายตามแต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์
ที�กําหนด รวมถึงการให้การสนับสนุนให้ผู้อื�นกระทําผิดจรรยาบรรณ การเพิกเฉยเมื�อพบเห็นการ
ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และการกระทําอย่างไม่
เป�นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป�นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ
 
(8) การเป�ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

    บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการเป�ดเผยข้อมูลที�สําคัญเกี�ยวกับบริษัทฯ ซึ�งจะต้องแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และให้ความ
สําคัญต่อความเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูล 
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    กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามมิให้เป�ดเผยข้อมูลใดๆ ต่อสื�อมวลชนและนักวิเคราะห์
ก่อนที�จะมีการเป�ดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเป�ดเผย
ข้อมูลของบริษัทฯ จะกระทําได้โดยผู้ที�ได้รับมอบหมายเป�นทางการ คือ นางสาวคริมา จรูญสกุล
วงศ์ เป�นนักลงทุนสัมพันธ์ ร่วมกับผู้บริหารท่านอื�น ที�จะเป�นผู้ให้ข้อมูลกับสื�อมวลชน และนัก
วิเคราะห์ และผู้ถือหุ้น
 

    ข้อมูลที�สําคัญของบริษัทฯ ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน โครงสร้างการ
ถือหุ้น โดยในส่วนของงบการเงินได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนการเป�ดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและจัด
ทําขึ�นตามมาตรฐานการบัญชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที�เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสมํ�าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที�ดีที�สุดในการจัด
ทํา รวมทั�งมีการเป�ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้จัดให้
มีการดํารงรักษาไว้ซึ�งระบบควบคุมภายในที�มีประสิทธิผลเพื�อให้มั�นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที�จะดํารงรักษาไว้ซึ�งทรัพย์สิน และ
เพื�อให้ทราบจุดอ่อนเพื�อป�องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที�ผิดปกติอย่างมีสาระ
สําคัญ ทั�งนี� บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที�ทรงคุณวุฒิ ซึ�งประกอบด้วยกรรมการที�ไม่
เป�นผู้บริหารเป�นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี�ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับเรื�องดังกล่าวปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งแสดงไว้ในรายงานประจําป� ทั�งนี� คณะกรรมการบริษัทเป�นผู้รับผิด
ชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําป� 

    สําหรับข้อมูลที�ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินนั�น บริษัทฯ ได้เป�ดเผยโครงสร้างเงินทุน รายการ
ระหว่างกัน คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ�ายจัดการ ค่าสอบบัญชี และเป�ดเผยประวัติคณะ
กรรมการและผู้บริหาร การฝ�กอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ บทบาท
หน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนบริษัทจดทะเบียนที�คณะกรรมการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการ จํานวนครั�งที�กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม นโยบายการจ่ายค่า
ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายในรวมถึงนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที�ดี

    ทั�งนี� บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะ ผู้ถือหุ้น และนัก
ลงทุนแล้ว ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําป� (แบบ 56-1 One Report) ซึ�งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ รวมถึง งบการเงิน
รายไตรมาส หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯและการ
เป�ดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน เพื�อให้ผู้ถือหุ้นมั�นใจว่า
บริษัทฯ มีโครงสร้างการดําเนินงานที�มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและมีข้อมูลเป�นป�จจุบันอยู่เสมอ 
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    นอกเหนือจากการเป�ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แล้ว คณะกรรมการได้จัดตั�งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0-2514-5000, 0-2514-5151
หรือ Email: ir@hempcorp.co.th เพื�อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั�วไปอีกด้วย

(9) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี�ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางป�ญญาหรือ
ลิขสิทธิ�ของผู้อื�น

    1) พนักงานต้องไม่นําข้อมูลและความลับของบริษัท เช่น ข้อมูลที�มาจากความคิด งานวิจัย
ความรู้เทคนิคต่างๆ ที�เกี�ยวข้องและเกิดขึ�น อันเนื�องมาจากธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัท
ย่อย โดยให้ถือเป�นทรัพย์สินทางป�ญญาของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ว่าจะได้มีการจด
ทะเบียนตามกฏหมายเกี�ยวกับทรัพย์สินทางป�ญญาหรือไม่ก็ตาม ทั�งนี� ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับ
อนุญาตจากบริษัทหรือผู้มีอํานาจหน้าที�รับผิดชอบอย่างเป�นลายลักษณ์อักษร

    2) ผลงานและการศึกษาวิจัยใดๆ ที�เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายจาก
บริษัทโดยให้พนักงานหรือบุคลากรที�รับผิดชอบดําเนินการ หรือจัดทําขึ�น หรือเป�นงานที�ใช้ข้อมูล
และงานที�เรียนรู้จากบริษัท สิทธิในงานวิจัย การขอสิทธิบัตร การเป�นเจ้าของสิทธิบัตร และผล
ตอบแทนที�ได้จากงานนั�น ถือว่าเป�นทรัพย์สินของบริษัท พนักงานหรือบุคลากรที�รับผิดชอบต้อง
ส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่าข้อมูลผลงานหรือลิขสิทธิ�ทีเก็บไว้อยู่ในรูปแบบใด

    3) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ�งเกิดจาการมอบหมายให้พนักงาน หรือบุคลากรผู้รับผิดชอบของ
บริษัทพัฒนาขึ�นบริษัทที�เป�นเจ้าของลิขสิทธิ�รวมทั�งผลประโยชน์ที�ได้จากโปรแกรมนั�น

    4) พนักงานต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางป�ญญาหรือลิขสิทธิ�ใดๆเช่น คัดลอก ทําซํ�า
ดัดแปลง เผยแพร่ผลงานต่างๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สําหรับพนักงานที�ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางป�ญญา หรือลิขสิทธิ�ใดๆ มีความผิดทางวินัย และทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง
              

    5) การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป�นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําความผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องอื�นๆ หาก
บริษัทตรวจพบการกระทําที�ไม่ถูกต้อง ถือเป�นการกระทําผิดทางวินัย และต้องรับการพิจารณา
ตามระเบียบของบริษัทและรับโทษตามกฎหมาย
              

    6) บริษัทกําหนดให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับทรัพย์สินทางป�ญญาและ
ลิขสิทธิ� เช่น กฎหมายเกี�ยวกับเครื�องหมายการค้า กฎหมายเกี�ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี�ยวกับ
ลิขสิทธิ� หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องและส่งเสริมให้มีการฝ�กอบรมให้ความรู้กับพนักงานในด้าน
กฎหมายเกี�ยวกับทรัพย์สินทางป�ญญา
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    7) ข้อกําหนดอื�นๆ
 

    7.1) การนําผลงานหรือข้อมูลอันเป�นสิทธิของบุคคลภายนอกที�ได้รับมาทั�งโดยส่วนตน หรือ
โดยหน้าที�งานที�รับผิดชอบซึ�งจะนํามาใช้ภายในบริษัท ผู้นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้มีหน้าที�ที�จะต้อง
ตรวจสอบเพื�อให้มั�นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางป�ญญาของบุคคลหรือองค์กรอื�น
 

    7.2) การเป�ดเผยข้อมูลที�เป�นกรรมสิทธิ�ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก การอน�ุาตให้บุคคล
ภายนอกใช้ทรัพย์สินทางป�ญญาของบริษัท จะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือผู้มีอํานาจ
หน้าที�ที�รับผิดชอบเป�นลายลักษณ์อักษร
 

    7.3) ปฏิบัติตามแนวทางการใช้เครื�องหมายการค้าและชื�อทางการค้าของบริษัท
 

    8) หากพบการกระทําที�เห็นว่าเป�นการละเมิดสิทธิ หรือการกระทําที�อาจทําให้เกิดข้อพิพาท
เกี�ยวกับทรัพย์สินทางป�ญญา พนักงานมีหน้าที�รายงานต่อผู้บังคับบัญชาในทันทีผู้ที�ฝ�าฝ�น หรือ
ละเมิดนโยบายดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาความผิดตามระเบียบของบริษัท และในกรณีที�
ความผิดนั�นเป�นความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายก็จะถูกนําไปพิจารณารับโทษตามที�
กฎหมายกําหนดต่อไป

8. จรรยาบรรณธุรกิจ

    บริษัทฯ ได้กําหนด “จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” เพื�อเป�นรากฐานของการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากรของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ป�จจุบันอยู่เสมอ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทได้เป�นแบบอย่างที�ดีในการปฏิบัติ
เสมอมา รวมทั�งมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและหลักการ
กํากับดูแลกิจการที�ดี และปลูกฝ�งเป�นวัฒนธรรมองค์กรเพื�อให้มั�นใจว่าการดําเนินงานของบริ
ษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั�งยืน โดยเชื�อมโยงแนวปฏิบัติ กับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป�าหมาย
และกลยุทธ์ที�นําไปสู่การสร้างคุณค่าในองค์กร (values) เพื�อสร้างให้เกิดเป�นวัฒนธรรมองค์กร
แนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ และเป�ดเผยในเอกสารแนบ
“นโยบายและแนวปฎิบัติการกํากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม” และ
เป�ดเผยเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื�อให้ผู้ลงทุนเข้าใจและสามารถใช้เป�นแนวทางในการติดตาม
ทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

9. การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการ
กํากับดูแลกิจการในรอบป�ที�ผ่านมา

    การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญเกี�ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ
การกํากับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบป�ที�ผ่านมา 
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     บริษัทฯ มีการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื�อง
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการกํากับดูแลและยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที�
สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป� 2560 (CG Code) ไป
ปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยป�ละ 1 ครั�ง รวมทั�งได้ประเมินแผนพัฒนาให้
เหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื�อง ทั�งนี� หลักปฏิบัติที�บริษัทฯ ยังไม่สามารถหรือยังไม่ได้นําไปปรับ
ใช้ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป�นส่วนหนึ�งของมติคณะกรรมการแล้ว ซึ�งป�จจุบัน บริษัทฯ มีคณะ
กรรมการตรวจสอบที�ได้ปฏิบัติหน้าที�ในเรื�องของการสอบทานการกํากับดูแลกิจการที�ดี การสอบ
ทานการบริหารจัดการความเสี�ยง และเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องเป�นประจํา ตามขอบเขตอํานาจหน้าที�
ที�กําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท มีการเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการสําคัญในการนํา CG Code เพื�อมาทบทวนนโยบาย
แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกิจการ รวมทั�งปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทในการดําเนินธุรกิจ
และความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 ในรอบป� 2565 สรุป ดังนี�

   - กําหนดเป�าหมายในการดําเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ
(Healthcare) อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสําอาง ผลิตภัณฑ์
เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธุรกิจโรงพยาบาล 

   - การทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการ และการเพิ�มและปรับปรุงเพื�อรวบรวม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และกฎบัตรคณธกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานกํากับดูแลและแนวปฏิบัติที�ดีในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที�
ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ป�ละ 1 ครั�ง

    - ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ประจําป�ของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อย ป�ละ 1 ครั�ง

    - จัดทําอํานาจดําเนินการเพื�อให้ฝ�ายบริหารดําเนินการต่างๆ ภายใต้อํานาจดําเนินการที�
สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง

    - การกํากับดูแลบริษัทย่อย โดยการกําหนดอํานาจดําเนินการที�สอดคล้องกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที�ดี และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง
ด้วย
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