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กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกจิการ และบริหารความเส่ียง 
  บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 

1. วตัถุประสงค์ 
 คณะกรรมการบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจ

อย่างย ัง่ยืนท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจภายใตน้โยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุมและมีการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ง
องค์กรอย่างเหมาะสม จึงได้แต่งตั้ งคณะกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากับดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียง โดย
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบเพ่ือให้คณะกรรมการดา้น
ความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียง สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัมอบหมาย 

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัต ิ
2.1 คณะกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ

บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริษทัและ/หรือผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 ท่าน 
2.2 ประธานคณะกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบั

ประธานกรรมการบริษทั 
2.3 กรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจของ

บริษัท หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์

2.4 ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฏหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฏหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฏหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั 

2.5 ตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการบริษทัทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีบริษทัท าข้ึนไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยออ้ม หรือถือหุน้ หุน้กู ้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 
3.1 กรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบั

จากวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้ง และกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียง
อาจไดรั้บแต่งตั้งต่อไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

3.2 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหาร
ความเส่ียงพน้จากต าแหน่งเม่ือ  
1) ตาย  
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทั มหาชน จ ากดั 

หรือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมี
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มหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  

4) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง  
3.3 กรณีกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่น

ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั 
3.4 กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก

ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
กฎหมายเป็นกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงแทน เวน้แต่วาระของกรรมการ
ดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงผูน้ั้นจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน คณะกรรมการบริษทัจะ
ไม่แต่งตั้งกรรมการท่ีวา่งลงแทนก็ได ้กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ี
ยงัเหลืออยูข่องกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงซ่ึงตนแทน 

3.5 การเปล่ียนประธานกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงไม่มีผลต่อการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงท่านอ่ืน 

4. ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ 
4.1 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวปฏิบัติด้านความยัง่ยืนและการก ากับดูแลกิจการ ท่ีครอบคลุมทั้ งมิติ

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืนในระยะยาว และน าเสนอแก่
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั รวมถึงทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และแนวปฎิบติัใหส้อดคลอ้งกบั
ทิศทางการด าเนินงานหรือกลยทุธ์ของบริษทั 

4.2 สนับสนุนและผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืนทัว่ทั้งองค์กร โดยส่งเสริมให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองความยัง่ยืน การก ากบัดูแลกิจการ และการบริหาร
ความเส่ียงองค์กร รวมถึงสนบัสนุนการบูรณาการการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืนเขา้กบักลยุทธ์และแผนงาน
ของบริษทั เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายดา้นความยัง่ยืนขององคก์ร 

4.3 ก ากบัดูแลการด าเนินงาน และใหค้ าปรึกษาและขอ้แนะน าในการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืน รวมถึงติดตามผล
การด าเนินงานเทียบกบัตวัช้ีวดัความยัง่ยืนทั้งภายนอกและภายในองคก์ร ตลอดจนดูแลการรายงานหรือการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความยัง่ยืน 

4.4 สนบัสนุน ก ากบัดูแล และติดตามให้มีการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของ
หน่วยงานก ากบัดูแลและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนสอดคลอ้ง
กบัคู่มือจริยธรรมธุรกิจและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  

4.5 พิจารณาสอบทาน และน าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร ให้แก่คณะกรรมการบริษทั
เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

4.6 พิจารณาสอบทานและใหค้วามเห็นชอบความเส่ียงท่ียอมรับได ้และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบ 
4.7 ก ากบัดูแลกิจการการพฒันาและการปฏิบติัตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือใหบ้ริษทัมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์รและมีการปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง 
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4.8 สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียงองค์กร เพ่ือติดตามความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญั และด าเนินการเพ่ือให้
มัน่ใจวา่ องคก์รมีการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

4.9 ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงองคก์รท่ีส าคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผูส้อบทานเพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจดัการความเส่ียง รวมทั้ง
การน าระบบการบริหารความเส่ียงมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบติัตามทัว่ทั้งองคก์ร 

4.10 รายงานเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืน การก ากบัดูแลกิจการ รวมถึงความเส่ียงองคก์รและการบริหาร
ความเส่ียงท่ีส าคญัใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

4.11 พิจารณาแต่งตั้งคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืน การก ากบัดูแลกิจการ และการบริหาร
ความเส่ียงตามความเหมาะสม รวมทั้งก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ
ตามวตัถุประสงค ์

4.12 ใหค้ าแนะน าและค าปรึกษากบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืน การก ากบัดูแลกิจการ 
และการบริหารความเส่ียง รวมทั้ งพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการ
พฒันาการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืน และการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

4.13 ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืน การก ากบัดูแลกิจการ และการบริหารความเส่ียงตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

5. ความรับผดิชอบ  
 คณะกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรงตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายไวใ้นกฎบัตรน้ี และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความ
รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก  

6. องค์ประชุม  
6.1 ในการประชุมคณะกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วม

ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
6.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงซ่ึงมาประชุม
เลือกกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การลงมติของกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียง กระท าไดโ้ดยถือเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี
กรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียใด ๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณาจะตอ้งไม่
เขา้ร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

7. การประชุม 
7.1 จดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และมีอ านาจในการเรียกประชุมเพ่ิมไดต้าม

ความจ าเป็น 
7.2 การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่กรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียง ใหจ้ดัส่ง

ล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพ่ือใหค้ณะกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหาร
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ความเส่ียงมีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ หรือเรียกขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ทั้งน้ีหนงัสือเชิญ
ประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะ
ครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน
จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นได ้โดยใหเ้ลขานุการคณะกรรมการดา้น
ความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

7.3 คณะกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงสามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวข้องเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือช้ีแจงขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหาร
ความเส่ียงทราบได ้

7.4 การประชุมคณะกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียง สามารถด าเนินการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผูป้ระชุมมิไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดียวกนัและสามารถจดัส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ได ้ตามเง่ือนไขขั้นตอนและวิธีการท่ีกฏหมายก าหนด 

8. การรายงาน 
คณะกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทั

รับทราบผลการด าเนินการงานดา้นความยัง่ยืน การก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงหรือส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขอย่างมีนยัส าคญัในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี กรณีท่ีคณะกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแล
กิจการ และบริหารความเส่ียงพิจารณาเห็นวา่มีความจ าเป็นเร่งด่วน อาจท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัก่อนถึง
การประชุมคณะกรรมการบริษทักไ็ด ้

9. การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
 คณะกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียง ท าการประเมินผลการปฏิบติังานทุกปี 

โดยรายงานปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษทั 
 
 กฎบตัรคณะกรรมการดา้นความยัง่ยืน ก ากบัดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียงน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 
กมุภาพนัธ์ 2566 เป็นตน้ไป ตามมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2566 
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