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นิยามกรรมการอิสระ 
 

บรษิัทก าหนดใหก้รรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือของผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท       

เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึง

กรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 

และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของ

บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือ       

ผูมี้อ  านาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคมุของบรษิัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท 

และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้   

ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั

ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของ

บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่เป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเขา้เป็น

หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้

เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ

ด าเนินงานของบรษิัท 
 

 

 

 

 



 
สิ่งทีส่่งมาด้วย  2 

      (เอกสารประกอบวาระที่ 5) 
 

10 
 

ข้อมูลเบือ้งตน้ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 1 

ช่ือ-สกุล นายเสถียร ภู่ประเสริฐ 

ต าแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูอ้  านวยการ / 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมการ 
อายุ 69 ปี 
สัญชาติ ไทย 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท  
 กรรมการ 

 คู่สมรส 

 บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
10,550,000 หุน้  (1.342%) 

1,000,000 หุน้  (0.127%)  
ไมมี่ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด American Board สาขา Rheumatology Loma Linda University, California, U.S.A 
American Board สาขา Internal Medicine Christ’s Hospital, Oak Lawn, Illinois, U.S.A 
ปรญิญาตร ีแพทยศาสตรบณัฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี 

การอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 142/2560 
หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที่ 36/2558 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 82/2549 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน  

 บริษัทจดทะเบียน (2 แหง่)  2558 – ปัจจบุนั      ประธานกรรมการ          บรษัิท ไพโอเนียร ์มอเตอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
 2556 – ปัจจบุนั      กรรมการอิสระ              บรษัิท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 

 บริษัทหรือกิจการอ่ืนๆ (1 แหง่) 2538 – ปัจจบุนั      กรรมการ                      บรษัิท รไีล (ประเทศไทย) จ  ากดั   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนทีอ่าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมีสภาพ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

ไมมี่ 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง ประมาณ 4 ปี 1 เดือน (ไดร้บัแตง่ตัง้ 28 มีนาคม 2561)   

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 
 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท      7/7 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการบรหิาร     12/12  ครัง้ 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 
 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ  
10 ปี ทีผ่่านมา 

ไมมี่ 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ 

คุณสมบัติของกรรมการ มีคณุสมบตัิตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลงานในรอบปีทีผ่่านมา 
(รายละเอียดโดยย่อ) 

1. ก าหนดวิสยัทศัน ์กลยทุธ ์ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายและโครงสรา้งการบริหารงาน
หลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามการด าเนินงานและแนวทางการบริหารงานดา้นต่างๆ  
ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่  

2. ดแูลบริหาร ด  าเนินงานและปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ  ใหเ้ป็นไปตาม
วิสยัทศัน ์ทิศทางการด าเนินธุรกิจ วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยทุธ ์
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ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และแผนงบประมาณประจ าปีภายใตก้รอบกฎหมายที่เก่ียว 
ขอ้งและขอบเขตอ านาจซึง่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด  

3. ก าหนดและใหน้ านโยบายเก่ียวกับการก ากับดแูลกิจการที่ดี นโยบายการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชัน  
มาปรับใช ้ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่ม  และยังใหส้ื่อสาร
นโยบายดงักลา่วทัง้ภายในและภายนอกองคก์รเพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิตาม  

4. ส่งเสริมการเขา้รว่มประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2564 (THSI) และการเขา้รว่ม
ประเมินโครงการแนวรว่มปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (CAC) จนสามารถผ่าน
การประเมินและไดร้บัการรบัรองทัง้สองโครงการ ฯลฯ 
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 2 

ช่ือ-สกุล นายประเสริฐ  ไตรรัตนว์รกุล 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
และการพฒันาธุรกิจอยา่งยั่งยืน / รองกรรมการผูอ้  านวยการ 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมการ 
อายุ 73 ปี 
สัญชาติ ไทย 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท  
 กรรมการ 

 คู่สมรส 

 บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
9,950,000 หุน้ (1.265%) 
283,500 หุน้ (0.036%) 
ไมมี่ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบตัร สาขาศลัยศาสตรห์ลอดเลือด United Hospital and Medical Center of Newark of        
New Jersey, U.S.A. 
ประกาศนียบตัร สาขาศลัยศาสตร ์The Jewish Hospital and Medical Center of Brooklyn, N.Y., U.S.A. 
Diplomate, American Board of Surgery  
ปรญิญาตร ีสาขาแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปรญิญาตร ีสาขาวิทยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล 

การอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 145/2561 (IOD) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน  

 บริษัทจดทะเบียน  ไมมี่ 
 บริษัทหรือกิจการอ่ืนๆ (2 แหง่) 2556 – ปัจจบุนั      กรรมการ                              บรษัิท ซีพีที จ  ากดั 

2535 – ปัจจบุนั      อาจารยท์ี่ปรกึษาภาควิชา      โรงพยาบาลรามาธิบด ี

                             ศลัยศาสตร ์

ประสบการณท์ างานในอดีต 2558 – 2563         กรรมการ                              โรงเรยีนครสิเตียนมโนรมยน์านาชาติ   

2557 – 2563         กรรมการ                              มลูนิธิครสิเตียนเพ่ือการเรยีนรู ้

2547 – 2563         หวัหนา้แพทยศ์ลัยกรรม         บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนทีอ่าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมีสภาพ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

ไมมี่ 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง ประมาณ 4 ปี 1 เดือน (ไดร้บัแตง่ตัง้ 28 มีนาคม 2561)   

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 
 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท      7/7   ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการบรหิาร     12/12  ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาธุรกิจอยา่งยั่งยืน     3/3 ครัง้ 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 
 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ  
10 ปี ทีผ่่านมา 

ไมมี่ 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ 
 

คุณสมบัติของกรรมการ มีคณุสมบตัิตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์ 
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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ผลงานในรอบปีทีผ่่านมา 
(รายละเอียดโดยย่อ) 

1. ก าหนดวิสยัทศัน ์กลยทุธ ์ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายและโครงสรา้งการบริหารงาน
หลกัในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท และติดตามการด าเนินงานและแนวทางการบรหิารงานดา้นตา่งๆ ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิจารณาจดัสรรงบประมาณประจ าปี พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอบเขต
อ านาจหนา้ที่  

2. ทบทวน และใหค้วามเห็นดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองคก์ร การด าเนินงานดา้นความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

3. ส่งเสริมการเขา้รว่มประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2564 (THSI) และการเขา้รว่ม
ประเมินโครงการแนวรว่มปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (CAC) จนสามารถผ่าน
การประเมินและไดร้บัการรบัรองทัง้สองโครงการ ฯลฯ 
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 3 

ช่ือ-สกุล นายคณิต  แพทยส์มาน 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาธุรกิจอยา่งยั่งยืน 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 
อายุ 60 ปี 
สัญชาติ ไทย 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท  
 กรรมการ 

 คู่สมรส 

 บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
ไมมี่  
ไมมี่  
ไมมี่ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรม หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 156/2555 
หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที่ 40/2555 
หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ที่ 5/2559  
หลกัสตูร The Role of chairman Program (RCP) รุน่ที่ 45/2562         
หลกัสตูร Board War Room Series (O-War Room) รุน่ที่ 5/2563 
หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ที่ 24/2564 
หลกัสตูร Director Briefing (O-DB) รุน่ที่ 1/2564 และ รุน่ที่ 14/2564 
หลกัสตูร National Director Conference (NDC) รุน่ที่ 1/2564 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน  

 บริษัทจดทะเบียน (1 แหง่) 2557 – ปัจจบุนั      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /                  บรษัิท คาราบาวกรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 
                             กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
                             กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 บริษัทหรือกิจการอ่ืนๆ (2 แหง่) 2559 – ปัจจบุนั     ที่ปรกึษา                                                           บรษัิท พีแอนดท์ี คอนซลัติง้ จ  ากดั 
2564 – ปัจจบุนั     กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /     บรษัิท ออโรรา่ ดีไซน ์จ ากดั 

                            กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประสบการณท์ างานในอดีต 2556 – 2557         กรรมการ                           ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

2555 – 2557         กรรมการ                           การเคหะแหง่ชาติ 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนทีอ่าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมีสภาพ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

ไมมี่ 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง ประมาณ 4 ปี 1 เดือน (ไดร้บัแตง่ตัง้ 28 มีนาคม 2561)   

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 
 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท            7/7  ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ      4/4  ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาธุรกิจอยา่งยั่งยืน      3/3  ครัง้ 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 

ไมมี่ 
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ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ  
10 ปี ทีผ่่านมา 

ไมมี่ 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ 

คุณสมบัติของกรรมการ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคลอ้งกับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลงานในรอบปีทีผ่่านมา 
(รายละเอียดโดยย่อ) 

1. สอบทานใหบ้รษัิทมีรายงานทางการเงินที่ถกูตอ้งตามตามมาตรฐานบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และมีการ
เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ก ากับดูแลดา้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบาย และกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  

2. ประเมินและสอบทานใหบ้ริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ก ากับดแูลงานตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ  

3. พิจารณาและใหค้วามเห็นต่อนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
แนวทางและมาตรการจัดการ ความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่  
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่บรษัิทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได  ้รวมทัง้สอบทาน
การบริหารจดัการความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของบริษัทภายใตก้ารใส่ใจเรื่องสิ่งแวดลอ้ม  สังคมและ   
ธรรมาภิบาล 

4. ส่งเสริมการเขา้รว่มประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2564 (THSI) และการเขา้รว่ม
ประเมินโครงการแนวรว่มปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (CAC) จนสามารถผ่าน
การประเมินและไดร้บัการรบัรองทัง้สองโครงการ ฯลฯ 


