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บทนา
การดาเนินงานของกลุม่ บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุง่ มัน่
ในการดาเนินธุรกิจสปา และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปา ยึดถือการประกอบการธุรกิจอย่างสุจริ ต เที่ยงตรง และมี
จริ ยธรรม ตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล้ อม และชุมชนเป็ นสาคัญ เป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมธุรกิจ
ทังนี
้ ้เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานได้ ปฏิบตั ิงานอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ และคุณธรรม บริ ษัทจึงได้
จัดทาคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฏิบั ติในการทางานขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางที่ดีให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน ร่วมกันดาเนินกิจการด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยถือประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นที่ตงั ้ ซึง่ นาไปสูอ่ งค์กรที่มีระบบ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
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วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจ
สปา ทัง้ นี ้ กลุ่มบริ ษัท ได้ กาหนดวิสยั ทัศน์ และเป้าหมายในการดาเนินงาน เพื่อการขยายตัวและการเจริ ญเติบโตใน
อนาคต ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
กลุ่มบริ ษั ท มีก ารก าหนดวิ สัยทัศ น์ ในการด าเนิ น ธุรกิ จ เชิ ง ภาพรวม โดยเป็ นบริ ษั ท ฯ ผู้ให้ บริ ก ารสปาที่ มี
มาตรฐาน และครบวงจรที่สดุ ของเอเชีย มีระดับสปาครอบคลุมหลากหลายระดับ และมีตราสินค้ าที่ได้ รับการยอมรับ
ทังในตลาดไทย
้
และตลาดต่างประเทศ (Regional Brand) ซึง่ จะมีการขยายตัวและเจริ ญเติบโตไปพร้ อมกันทังบริ
้ ษัท
ในกลุ่ม และประกอบธุรกิจในลักษณะที่สามารถเกื ้อหนุนกันได้ ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัทได้ กาหนดพันธกิจในการดาเนินธุรกิจ
ไว้ 4 ประการคือ
• เป็ นองค์กรที่สร้ างมาตรฐานของสปาไทยให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสร้ างชื่อเสียงสปาไทยใน
ระดับนานาชาติ จนถึงระดับโลกต่อไป

•

เป็ นองค์กรที่มงุ่ เน้ นการประยุกต์การผสมผสานระหว่างศาสตร์ ตะวันตกและไทย เพื่อให้ การบริ การของบริ ษัทฯ
มีการพัฒนายิ่งขึ ้น

•

เป็ นองค์กรที่ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ พนักงานทุกส่วนมีการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ และ
ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าต่อไป

•

เป็ นองค์กรที่ให้ ความสาคัญต่อข้ อบังคับพื ้นฐาน กฎหมาย โดยยึดการประกอบการธุรกิจอย่างสุจริ ต เที่ยงตรง
และมีจริยธรรม ตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล้ อม และชุมชนเป็ นสาคัญ
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จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
บริ ษัทสยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จะดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่ งใส มีคณ
ุ ธรรม มุ่งมัน่ สร้ างผล
การดาเนินงานที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกกลุม่ รวมทังไม่
้ ยอมรับ การทุจริตและการคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบทังในทางตรงและทางอ้
้
อม
หมวดที่ 1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริ ษัท ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้ ยึดมัน่ เป็ น
แนวทางในการดาเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริ การ และพนักงานรับทราบและยึดถือเป็ น
หลักปฏิบตั ิไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท จึงได้ กาหนด
แนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี ้
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทในฐานะที่เ ป็ นผู้นาสูงสุดขององค์กร ได้ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
ตนเอง และมุ่ง มั่น ที่ จ ะปฏิ บัติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ มี จ รรยาบรรณ จึ ง ได้ ก าหนดจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการให้ ยดึ ถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นแบบอย่างใหแก่พนักงาน และสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ รวมทังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่
เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ปฏิบัติหน้ าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ยุติธรรม โปร่ งใสและมีคุณธรรม
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
3. มีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ และการกระทาต้ องตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความถูกต้ อง และมีจรรยาบรรณ
ในการดาเนินธุรกิจ
4. ไม่ ด าเนิ น การใดๆ ในลัก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ต่อ บริ ษั ท รวมทัง้ ไม่ห า
ผลประโยชน์ จ ากการเป็ นกรรมการหรื อ ผู้บ ริ ห าร หรื อ ใช้ ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ รั บ จากการเป็ นกรรมการหรื อ ผู้บ ริ ห าร เพื่ อ
ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อธุรกิจส่วนตนและไม่ใช้ ข้อมูลนัน้ เพื่อประโยชน์ ทางการเงินหรื อธุ รกิจของผู้อื่น เช่น ไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลลับของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษัทที่เป็ นคู่แข่งขันของบริ ษัท
ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในการทาสัญญา ไม่รับสิ่งของหรื อผลประโยชน์ อื่นใด อันเป็ นการก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อประโยชน์สว่ นตนและบุคคลในครอบครัว
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จรรยาบรรณของผู้บริหาร
ผู้บริ หารจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถ มีจรรยาบรรณ จึงได้ กาหนดจรรยาบรรณของผู้บริ หารให้
ยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นแบบอย่างใหแก่พนักงาน และสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
1. ผู้บริ หารพึงตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น
และพนักงาน
2. ผู้บริ หารพึงบริ หารงานด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเอาใจใส่ มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ นตัวอย่างใน
การเสริ มสร้ างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างมีจริ ยธรรม เพื่อให้ บรรลุถงึ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัท
3. ผู้บริ หารพึงปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความสุภาพ ปกครองผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยความเป็ นธรรม และไม่ใช้
อานาจในทางที่มิชอบ
4. ผู้บริ หารต้ องแสดงความยึดมั่นต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีสาหรับ
พนักงานอื่น เสริ มสร้ างบรรยากาศในการทางานให้ เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
5. ผู้บริ หารพึงสนับสนุนการสร้ างศักยภาพในความก้ าวหน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
จัดสวัสดิการให้ พนักงานอย่างเหมาะสม มีความจริ งใจ เคารพสิทธิและการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
จรรยาบรรณของพนักงาน
การปฏิบัตติ ่ อตนเอง
1. ประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับในการทางานของบริ ษัทโดยเคร่งครัด
2. มีทศั นคติที่ดีตอ่ บริษัทให้ ความเคารพ เชื่อฟั ง และปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผู้บงั คับบัญชาที่สงั่ การโดยชอบด้ วย
นโยบายและระเบียบข้ อบังคับของบริษัท
3. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และมีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
4. ต้ องมีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่
5. ศึกษาหาความรู้และขยันหมัน่ เพียรอย่างสม่าเสมอ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพ
6. ไม่ใช้ อานาจหน้ าที่ของตน หรื อยินยอมให้ ผ้ ูอื่นอาศัยอานาจหน้ าที่ ของตน ไม่ว่ าทางตรงหรื อทางอ้ อ ม
แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัตติ ่ อเพื่อนร่ วมงาน
1. เสริ มสร้ างการทางานเป็ นทีมและสร้ างบรรยากาศแห่งความสามัคคี เอื ้อ เฟื อ้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งซึง่ จะนาไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่นและบริ ษัท รวมถึงให้ ความร่ วมมือและการประสานงาน
ในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัท
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2. เคารพในสิทธิ ของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์ ก รเดียวกัน ไม่วิพากษ์ วิจารณ์ ในลัก ษณะที่ ก่อ ให้ เกิ ด ความ
เสียหายทังต่
้ อเพื่อนพนักงานและต่อบริษัทฯ รวมทัง้ ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้ างเป็ นผลงานของตน
3. รั บฟั งความคิ ดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ใต้ บังคับบัญชาเกี่ ยวกับงานในหน้ า ที่ รั บฟั ง ค าแนะนาของ
ผู้บงั คับบัญชา และพิจารณานาไปใช้ ในทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ งานของบริ ษัทฯ รวมถึงไม่ปฏิบตั ิงานข้ ามผู้บงั คับบัญชา
เหนือตน
4. ไม่ประพฤติตนไปในทางที่นาความเสื่อมเสีย หรื อนาความเสียหายมาสู่บริ ษัท
5. รายงานหรื อขอข้ อแนะนาจากผู้บงั คับบัญชาทันทีที่เกิ ดปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน หรื อมีข้อสงสัยในความ
เสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ กับธุรกิจของบริษัท
การปฏิบัตติ ่ อบริษัทฯ
1. สนับสนุนนโยบายของบริ ษัทปฏิบตั ิตามข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ปฏิบตั ิงานภายใต้ อานาจหน้ าที่ ที่
บริ ษัท มอบหมาย และปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ ประกาศ ข้ อกาหนด และมติคณะกรรมการบริ ษัทที่มีอยู่ในขณะนัน้
อย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแลสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริ ษัทให้ คงสภาพ
ดี เพื่อใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนทังทางตรงและทางอ้
้
อม
3. ไม่เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการกระทาความผิดหรื อปกปิ ดการกระทาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
4. ปฏิบัติ งานของบริ ษั ท ให้ ส าเร็ จลุล่ว งไปด้ ว ยดีอ ย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยค านึง ถึง ผลประโยชน์ หรื อ ผล
เสียหายที่จะมีตอ่ บริษัท เป็ นสาคัญ
5. มีทัศนคติที่ ดี ไม่กล่าวร้ ายต่อบริ ษัทโดยปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม รั กษาชื่ อเสียงของบริ ษัท
ตลอดจนระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่ องที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงและการดาเนินงานของ
บริ ษัท
6. ใช้ ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยัด เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
7. เปิ ดเผยการมีความสัมพันธ์ กับองค์กร สถาบันทางธุรกิจภายนอก หรื อความสัมพันธ์ ทางเครื อญาติเพื่อ
หลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งในด้ านผลประโยชน์
8. รั ก ษาความลับของบริ ษั ท และลูกค้ า อย่ า งเคร่ ง ครั ด และไม่ใช้ ข้อ มูล ภายในของบริ ษั ท หรื อ ลูก ค้ า เพื่ อ
ประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
9. ไม่นาข้ อมูลที่ตนได้ จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ไปใช้ ในทางมิชอบ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ บคุ คลใดบุคคล
หนึง่ ที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ ทราบ
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หมวดที่ 2 จรรยาบรรรณธุรกิจ
นโยบายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการป้องกันการเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการเกี่ยว
โยงกันที่สาคัญ โดยผู้มีสว่ นได้ เสียไม่ว่าทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม ต้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการตัดสินใจ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
ได้ มีการคานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็ นหลัก จึงได้ กาหนดนโนยบายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไว้ อย่างชัดเจน
ดังนี ้
1. พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อ
กับผู้ที่เกี่ยวข้ องทางการค้ าของบริ ษัท เช่น ลูกค้ า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้ า หรื อจากการใช้ โอกาสหรื อข้ อมูล ที่ได้ จากการ
เป็ นกรรมการ หรื อพนักงานในการสรรหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่ องการทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัทหรื อการทางาน
อื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ซึง่ ส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่
2. พนักงานพึงละเว้ นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริ ษัท หากทาให้ พนักงานกระทาการ หรื อละเว้ นการ
กระทาการที่ควรทาตามหน้ าที่ หรื อมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่ ในกรณีที่พนักงานได้ ห้ นุ นันมาก่
้
อนการเป็ น
พนักงาน หรื อก่อนที่บริ ษัทจะเข้ าไปทาธุรกิจนัน้ หรื อได้ มาโดยทางมรดก พนักงานต้ องรายงานให้ ผ้ ูบังคับบัญชา
ตามลาดับชันทราบ
้
นโยบายการรั กษาและการใช้ ทรัพย์ สนิ ของบริษัท
บริ ษัทให้ ความสาคัญของการรักษาและใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทอย่างคุ้มค่า และให้ เกิดประโยชน์สงู สุด จึงได้
กาหนดนโยบายการรักษาและการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัท เพื่อให้ พนักงานยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิร่วมกัน ดังนี ้
1. พนัก งานมีห น้ า ที่ และความรั บผิ ด ชอบในการดู แลทรั พ ย์ สิน ของบริ ษั ทมิให้ เ สื่ อ มเสี ย สูญหาย และใช้
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทอย่างเต็มที่ และไม่นาทรัพย์สินของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรื อผู้อื่น
2. ทรัพย์สินดังกล่าว หมายถึง ทรัพย์สินทัง้ ที่มีตวั ตน และไม่มีตวั ตน เช่น สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์
เทคโนโลยี ความรู้ ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิ บัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้ อมูลที่ เป็ นความลับที่ ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน ได้ แก่ แผนธุรกิจ ประมาณทางการเงิน ข้ อมูลด้ านทรัพยากรบุคคล
3. พนักงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผย หรื อการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลที่เป็ นความลับอย่างเด็ดขาด
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นโยบายการรั บและให้ ของขวัญ
บริ ษัทได้ ยึดมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณและความโปร่ งใสมีการ
ปฏิบตั ิต่อผู้เกี่ยวข้ องและผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทาอันจะนาไปสู่การเลือกปฏิบตั ิ หรื อ
ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ที่ขดั กัน จึงได้ กาหนดนโยบายรับและให้ ของขวัญ เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษัทยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกันดังนี ้
1. พนักงานต้ องไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับ
บริ ษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เว้ นแต่เป็ นการรับหรื อให้ ของขวัญตามประเพณี โดยการจะต้ องไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ
2. ของขวัญที่ได้ รับควรเป็ นสิ่งที่มีมลู ค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด
3. หากพนักงานได้ รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่ มีมลู ค่าเกินปกติวิสยั จากผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ
กับบริ ษัทให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้
4. การให้ หรื อรับของขวัญ อาจกระทาได้ ด้วยความโปร่งใส หรื อทาในที่เปิ ดเผย หรื อสามารถเปิ ดเผยได้
นโยบายการซือ้ และขายหลักทรัพย์ ของบริษัท
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการซื ้อและขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรม โปร่ งใส
และสามารถตรวจสอบได้ จึงได้ กาหนดนโยบายการซื ้อและขายหลักทรัพย์ขึ ้น โดยมีหลักการปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัท หรื อให้
ข้ อมูลภายในแก่บคุ คลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัท
2. พนักงานพึงรายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพื่อป้องกันการซื ้อหรื อขายหุ้นโดยข้ อมูลภายใน และ
เพื่อเลี่ยงข้ อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื ้อหรื อขายหุ้นของบุคคลภายใน
3. บุคคลภายในควรละเว้ นการซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ งบการเงิน หรื อเผยแพร่
สถานะของบริ ษัท รวมถึงข้ อมูลสาคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้ อย 24-48 ชัว่ โมงภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่
สาธารณชนแล้ ว ก่อนที่จะซื ้อหรือขายหุ้นของบริ ษัท
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นโยบายความรั บผิดชอบที่มีต่อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้ าของกิจการและบริ ษัท มีหน้ าที่สร้ างมูลค่า เพิ่มแก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาวจึง
กาหนดให้ พนักงานรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริ ษัท ต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนตัดสินใจดาเนิ นการใดๆ ด้ วยความระมัดระวังรอบคอบและ
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. กากับดูแลการดาเนินการ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัท มีสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานที่ดี และมีการ
นาเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษัท ผลประกอบการ ฐานะข้ อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่า
เสมอและครบถ้ วนตามความเป็ นจริง
3. รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ มในอนาคตของบริ ษัท ทังในด้
้ านบวกและด้ านลบ ซึง่
ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความเป็ นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ ข้อมูลใด ๆ ของบริ ษัท ซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
หรื อดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
5. บริ ษัท ต้ องปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ
ในการดาเนินธุรกิจ บริ ษัทให้ ความสาคัญ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับทังในส่
้ วนงานของ
ภาครั ฐ โดยเฉพาะในการกระท าธุรกรรม บริ ษั ท จะหลี ก เลี่ ย งการกระท าที่ อ าจจูง ใจให้ รัฐ หรื อ พนัก งานของรั ฐ
ดาเนินการที่ไม่ถกู ต้ องเหมาะสม แต่จะเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถ
ทาได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่าง ๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรื อตามประเพณี
ปฏิบตั ิ เป็ นต้ น โดยมีหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. ดาเนินการอย่างถูกต้ อง เมื่อต้ องมีการติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ หรื อหน่วยงานของรัฐ
2. ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อข้ อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาจมีเงื่อนไข ขันตอน
้
หรื อวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน และบริษัท พึงรับรู้และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
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นโยบายความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
บริ ษั ท ตระหนัก อยู่เ สมอว่ า พนัก งานทุก คนเป็ นทรั พ ยากรที่ ท รงคุณ ค่ า ที่ สุด ของบริ ษั ท เป็ นปั จ จัย แห่ ง
ความส าเร็ จ ของการบรรลุวัต ถุป ระสงค์ เป้าหมายหลัก ของบริ ษั ท อย่ า งยั่ง ยื น บริ ษั ท จึง ก าหนดนโยบายความ
รับผิดชอบที่มีตอ่ พนักงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม โดยได้ ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ให้ ความเคารพสิทธิส่ วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน ด้ วยความด้ วยความ
เสมอภาคอย่างเท่าเทียบมกัน
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ร่ างกาย และทรัพย์ สินของ
พนักงานอยู่เสมอ
3. การแต่งตังและโยกย้
้
าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงานต้ องกระทาด้ วยความเสมอภาค สุจริ ต
ใจ และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนนัน้ ๆ
4. ให้ ค วามส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทัก ษะของพนัก งาน โดยมีก ารพัฒนาอย่ า ง
สม่าเสมอ อาทิเช่น การจัดอบรมสัมมนา การอบรมให้ ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริ มความก้ าวหน้ า รวมถึงเปิ ด
โอกาสให้ พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทางานในด้ านอื่นๆ และให้ โอกาสอย่างทัว่ ถึงกับพนักงานทุกคน
5. กาหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน ในระดับที่สงู กว่าที่กฎหมาย
กาหนดไว้ และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคล
6. หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่การงานของพนักงาน
7. เปิ ดโอกาสให้ พนักงานเสนอแนะหรื อร้ องทุกข์เกี่ ยวกับการทางาน และกาหนดวิธีการแก้ ไข เพื่อให้ เกิ ด
ประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
8. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน โดยปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่าง
เป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
9. รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
10. ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าใจ ในเรื่ องบรรยาบรรณและบทบาทหน้ าที่ต่อองค์กร พนักงานด้ วยกัน ผู้มีส่วนได้
เสียและผู้ที่เกี่ยวข้ องทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้ างเสริ มให้ เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ
อย่างทัว่ ถึง
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11. จัดให้ มีช่องทางให้ พนักงานสามารถแจ้ งเบาะแสการไม่ป ฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรื อ
หลักการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อการส่อทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์และรายงานประจาปี ของบริ ษัท รวมทัง้ ได้ มีมาตรการคุ้มครองที่ เหมาะสมแก่ผ้ ู
ร้ องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วยเจตนาสุจริ ต
นโยบายความรั บผิดชอบที่มีต่อลูกค้ า
บริ ษัท มุง่ ดาเนินธุรกิจการให้ บริการนวดเพื่อสุขภาพ โดยประสงค์ที่จะให้ มีการสร้ างสรรค์ นาเสนอ และบริ หาร
จัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท แก่ลกู ค้ าอย่างมีมาตรฐานและมีจริ ยธรรมภายใต้ หลักการดาเนินงานดังนี ้
1. มุ่งมัน่ บริ การลูกค้ าด้ วยความสุภาพ มีความกระตือรื อร้ น พร้ อมให้ บริ การ ต้ อนรับด้ วยความจริ งใจ เต็มใจ
ตังใจ
้ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท คานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็ นธรรม และความพึงพอใจของ
ลูก ค้ า เป็ นหลัก โดยติ ด ตามผลความพึงพอใจของลูก ค้ า เพื่ อ พัฒนาและปรั บปรุ ง สิ น ค้ า และการให้ บริ ก ารอย่ า ง
สม่าเสมอ
2. ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการให้ บริการของบริ ษัท ให้ มีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้ าสูงสุด
3. ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ถกู ต้ อง เพียงพอ เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริ ง ทังในการโฆษณาหรื
้
อในการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้ า อันเป็ นเหตุให้ ลกู ค้ า
เกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้ าหรื อบริ การ
4. จัดให้ มีกระบวนการที่สามารถให้ ลกู ค้ าแจ้ งถึงปั ญหาหรื อการให้ บริ การที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริ ษัท จะได้
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและนาข้ อมูลดังกล่าวไปปรับปรุ งหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ
ให้ บริ การดังกล่าวต่อไป
5. รักษาข้ อมูลและความลับของลูกค้ า โดยไม่นาไปเปิ ดเผยหรื อใช้ ประโยชน์ในทางมิชอบ
นโยบายความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้ าหนี ้
บริ ษัทยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพื่อสร้ างความเชื่อถือให้ กบั เจ้ าหนี ้ โดยบริ ษัทได้ ยดึ
หลักปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
1. ไม่เรี ยก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในการค้ ากับเจ้ าหนี ้
2. กรณี ที่ มี ข้ อ มูล ว่ า มี ก ารเรี ย ก หรื อ รั บ หรื อ การจ่ า ยผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ ไ ม่ สุจ ริ ต เกิ ด ขึ น้ ต้ อ งเปิ ดเผย
รายละเอียดต่อเจ้ าหนี ้ และร่วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
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3. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรื อที่ได้ ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด
4. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ได้ บริ ษัท จะแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ าเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
นโยบายความรั บผิดชอบที่มีต่อคู่ค้า
บริ ษัทยึดมั่นดาเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม เพื่อดาเนิ นธุรกิ จและพัฒนาการดาเนิ นธุรกิจ
ระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน โดยมีหลักการปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า ดังนี ้
1. บริ ษัทมีกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างและเงื่อนไขสัญญาหรื อข้ อตกลงที่เป็ นธรรมต่อคู่ค้า และช่วยให้ ความรู้
พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตสินค้ าและให้ บริ การให้ ได้ มาตรฐาน
2. ชี แ้ จงและดูแ ลให้ คู่ค้ า เคารพสิ ท ธิ ม นุษ ยชนและปฏิ บั ติ ต่ อ พนัก งานของคู่ค้ า อย่ า งเป็ นธรรม มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อม
3. บริ ษัทมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคูค่ ้ าอย่างสม่าเสมอ
นโยบายความรั บผิดชอบที่มีต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทมุ่งดาเนินธุรกิจอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส และไม่สร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
ภายใต้ กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี โดยมีหลักการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าดังนี ้
1. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่ แ สวงหาข้ อ มูล ที่ เ ป็ นความลับ ของคู่แ ข่ ง ทางการค้ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่ สุจ ริ ต หรื อ ไม่ เ หมาะสม เพื่ อ
ผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายสินจ้ างให้ แก่พนักงานของคูแ่ ข่ง เป็ นต้ น
3. ไม่กล่าวหาในทางร้ าย หรือมุง่ ทาลายชื่อเสียงแก่คแู่ ข่งทางการค้ า
4. ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่นหรื อคูแ่ ข่งทางการค้ า
นโยบายความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัท ให้ ความสาคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ด้ วยตระหนักดีว่าบริ ษัท เปรี ยบเสมือนส่วนหนึ่งของ
สังคมที่จะร่ วมก้ าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อมเพื่อความยัง่ ยืนสืบไป บริ ษัท จึงได้ ดาเนินกิจกรรมเพื่อ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ อย่างมี ความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวได้ ภายใต้
ปั จจัยการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม เพื่อสร้ างคุณค่าให้ แก่การดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ดังนี ้

12

Siam Wellness Group PLC.

1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสภาพสิ่งแวดล้ อมเป็ นสาคัญและปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมที่บงั คับใช้ อยู่อย่างเคร่งครัด
2. มีนโยบายการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบตั ิกนั ภายใน
องค์กร
3. ส่งเสริมให้ พนักงานของบริษัท มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคม
4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้ องถิ่นที่บริ ษัท เข้ าไปดาเนินธุรกิจ
5. ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้ างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ ชุมชนที่บริ ษัท
ตังอยู
้ ่มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้นทังที
้ ่ดาเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
6. ให้ ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื ้นที่ที่บริ ษัทเข้ าไปดาเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
7. บริ ษัทได้ นาความรู้ และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่ สามารถสร้ างเสริ มประโยชน์ต่อชุมชน
สังคมโดยรวมได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม และมีกระบวนการติดตามและประเมินผลความคืบหน้ าและความสาเร็ จในระยะ
ยาว
8. ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพต่อเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมชุมชน ชี วิตและ
ทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัท โดยให้ ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
หมวดที่ 3 จรรยาบรรณว่ าด้ วยนโยบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษั ท ยึด มั่น ในการด าเนิ น ธุรกิ จด้ วยความเป็ นธรรม มีคุณธรรม จริ ย ธรรม และเปิ ดเผยข้ อ มูล อย่ า งโปร่ ง ใสต่อ
สาธารณชน โดยกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับขององค์กรจะไม่กระทาหรื อยอมรับการทุจริ ตคอร์
รัปชันทุกรู ปแบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บรรลุเจตนารณ์ดงั กล่าว บริ ษัทได้ มีนโยบาย
การต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ดังนี ้
1. กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้ องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัป ชัน
หลักการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิ จ โดยไม่เข้ าไปเกี่ ยวข้ องกับการคอร์ รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม
2. ห้ ามมิให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับเรี ยกหรื อรับประโยชน์หรื อทรัพย์ สิน ใดที่ส่อไป
ในทางจูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรือละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ในทางที่มิชอบ หรื ออาจทาให้ บริ ษัท เสียประโยชน์อนั ชอบธรรม
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3. กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับพึงละเว้ นการเสนอหรื อให้ ประโยชน์ หรื อทรัพย์สินใดแก่
บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ ผ้ นู นกระท
ั้
า หรื อละเว้ น การกระทาใดที่ผิดกฎหมายหรื อโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้ าที่ของ
ตน
4. บริ ษัทได้ มีช่องทางการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน และข้ อเสนอแนะ กรณีพบเห็นการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ผ่าน
วิธีการต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
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การทบทวนและติดตามให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทมีการททวบและติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ สอดคล้ อง
หลักการกากับดูแลกิกจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิ จ ตลอดจนปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎหมายเกณฑ์
ข้ อ บัง คับต่า งๆ ของหน่ ว ยงานกากับดูแลกิจการที่ เกี่ ย วข้ อ งต่า งๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บตัว ได้ อ ย่ างเหมาะสมและ
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิ จได้ อย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมี
หลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. การปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจถือเป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้ องรับทราบและเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ตลอดจนการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้ อง
บังคับของบริ ษัทอย่างเคร่งครัด
2. คณะกรรมการมีหน้ าที่ท บทวนกฎบัต ร นโยบายการกับดูแลกิ จ การที่ ดี จรรยาบรรณธุรกิ จ ตามความ
เหมาะสมและจาเป็ นต่อกิจการอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
3. คณะกรรมการมีหน้ าที่ในการกาหนดและทบทวนโครงสร้ างของคณะกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หากรรมการ และประเมินผลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมและจาเป็ นต่อองค์กร อย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
4. คณะกรรมการต้ อ งติ ด ตามดูแ ลให้ ฝ่ ายจัด การประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้ อม
5. คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
6. บริ ษัทจัดเลขานุการบริ ษัทได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที่อย่างสม่าเสมอ
7. คณะกรรมการควรติ ด ตามดูแ ลการบริ ห ารและพัฒ นาบุค คลากรให้ มี จ านวน ความรู้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ ตอลดจนแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
8. คณะกรรมการควรติดตามดูและจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ระหว่างบริ ษัทกับฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิ ควรในทรัพย์สิน ข้ อมูลและโอกาสของ
บริ ษัท ตลอดจนการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพัน์เกี่ยวโยงกับบริ ษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
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นโยบายการแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
ด้ วย บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการรับแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน และเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทัง้ ภายในและภายนอก สามารถแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนกรณีที่มีข้อสงสัยว่ามีการกระทา
ที่ฝ่าฝื นกฎหมาย จรรยาบรรณ ละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้ อง หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่ องต่อ
บริ ษัทได้ โดยได้ กาหนดช่องทางแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรี ยน และกระบวนการดาเนินการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน
ดังนี ้
ช่ องทางในการแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
ทางไปรษณีย์ : คณะกรรมการธรรมมาภิบาล และสานักงานเลขานุการบริ ษัท
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด(มหาชน)
483 ซอยสุทธิพร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซค์ของบริษัท : http://www.siamwellnessgroup.com
โทรศัพท์ : 0 2641 6619
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนจะได้ รับมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมอย่างเสมอภาค โปร่ งใส และเอาใจใส่
รวมทัง้ ให้ ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย กาหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่ อของผู้ร้องเรี ยนจะถูกปิ ดเป็ น
ความลับ ผู้ร้องเรี ยนจะได้ รับความคุ้มครอง ไม่ให้ ถกู กลัน่ แกล้ ง ทังในระหว่
้
างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. บริ ษั ท ได้ จัด ทาระบบฐานข้ อมูลเก็บความลับของข้ อ มูลผู้แจ้ งเบาะแส และก าหนดบทลงโทษ ส าหรั บ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบข้ อมูลดังกล่าวเมื่อข้ อมูลถูกเปิ ดเผย
2. บริ ษัทถือเป็ นหน้ าที่ของผู้บงั คับบัญชาหรื อหัว หน้ าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้ องเรี ยนทุกคน ใ นการใช้ ดลุ พินิจ
สัง่ การที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ ข้อมูลในการ สืบสวนสอบสวนมิให้ ต้องรับภัย หรื อความ
ไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้ องเรียน การเป็ นพยานหรื อการให้ ข้อมูล
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ภาคผนวก
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท การกากับดูแลกิจการ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้ น บริ ษัท ได้ วางนโยบายเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ โดยมีสาระสาคัญดังนี ้
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ – โครงสร้ างและคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริษัท
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดาเนิน
ธุรกิจ ทาหน้ าที่กาหนดนโยบายและทบทวนวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริ ษัท ตลอดจนกากับดูแลให้ คณะผู้บริ หาร บริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลภายใต้ กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง ตามหลักการข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้ แก่กิจการ และความมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
2. เป็ นผู้นาองค์กรในการบริหารกิจการโดยกาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกล
ยุทธ์การดาเนินงาน รวมถึงแสวงหาข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์และมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
3. คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการไม่ น้อยกว่า 9 คน และเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทัง้ หมดซึ่งต้ องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่ มีคุณสมบัติค รบถ้ ว นตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ กรรมการทัหมด
้
ของบริ ษัทมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่ อง
ต่างๆ โดยสามารถตังค
้ าถาม แสดงความคิดเห็น หรื อ คัดค้ านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้ งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้ อิทธิพลของกลุม่ บุคคลใด

18

Siam Wellness Group PLC.
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ – บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบ
1. ในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท นอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้ อ บัง คับของบริ ษั ท รวมทัง้ มติ ของที่ ประชุมผู้ถื อ หุ้น คณะกรรมการยัง ได้ กาหนดบทบาท หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้ อกาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการนาเสนอแผนกลยุทธ์ ไปถ่ายทอดเป็ นแผนการดาเนินงาน (Operational Plan)
รวมถึ ง การประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน และก ากับดูแลบริ ษั ท ในกลุ่ม โดยก าหนดให้ ฝ่ ายบริ ห ารรายงานผลการ
ปฎิบตั ิงาน ตลอดจนเรื่องที่สาคัญอื่นๆ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกเดือน
3. กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ไม่เกิน 3 บริ ษัท ทังนี
้ ้ ไม่กระทบการดารงตาแหน่งในปั จจุบนั ของกรรมการ
4. บริ หารกิจการเพื่อสร้ างคุณค่าแก่กิจการอย่างยัง่ ยืนซึ่งครอบคลุมถึงการประกอบกิจการที่ดี สร้ างคุณค่า
ระยะยาว (Creative Value with Long-Term Perspective) การประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ เสีย (Ethical and Responsible Business) และเป็ นประโยชน์ หรื อ ลดผลกระทบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้ อ ม
(Good Corporate Citizen) รวมถึงสามารถปรับตัวได้ ภายในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ - การประชุมคณะกรรมการฯ
บริ ษัท กาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัท มีการกาหนดการประชุม อย่างน้ อยไตรมาสละครั ง้ ต่อปี และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน และการประชุมทุกครัง้ จะต้ องมี กรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
2. มีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้ า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การควรร่ วมกันพิจารณาเลือก
เรื่ องเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้ องมีการกาหนดวาระให้ ชดั เจน ทังนี
้ ้ เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่ดแู ลให้
กรรมการได้ รับเอกสารการประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมเป็ นเวลาเพียงพอสาหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่ องเพื่อ
การให้ ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน
3. คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับข้ อมูลที่เพียงพอ ครบถ้ วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครัง้ ทังนี
้ ้
กรรมการบริ ษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริ ษัทได้ โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่ ให้ คาปรึ กษาแก่
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
4. ประธานกรรมการมีหน้ าที่จดั สรรเวลาให้ อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้ อมูลเพื่อการอภิปราย
และเพียงพอสาหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสาคัญ เปิ ดโอกาส และสนับสนุนให้ กรรมการแต่ละคน
แสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้ จากที่ประชุม
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5. คณะกรรมการมีนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น
เพื่ อ อภิปรายปั ญหาต่า ง ๆ เกี่ ยวกับการจัด การที่ อ ยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ ายจัดการร่ วมด้ วย และควรแจ้ งให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้ วย
6. คณะกรรมการสนับสนุนให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การเชิญผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่ เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานโดยตรง และเพื่อมี
โอกาสทาความรู้จกั ผู้บริหารระดับสูงสาหรับใช้ ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและ
ต้ องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
8. การประชุมทุกครัง้ ต้ องมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้ อมให้ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถตรวจสอบได้
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ – การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
กรณี ห ากมีกรรมการเข้ าใหม่ บริ ษั ท ฯ จะจัด ให้ มีก ารบรรยายและเยี่ ย มชมกิ จ การ รวมถึง จัด ทาแนวทาง
ค าแนะน าให้ กับกรรมการ เพื่อให้ กรรมการใหม่ได้ รั บทราบลัก ษณะและแนวทางการดาเนิ นธุรกิ จ กฏระเบีย บที่
เกี่ยวข้ อง การกากับดูแลกิจการที่ดี และข้ อมูลอื่นที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฎิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ – การประเมินตนเอง และประเมินผลการดาเนินงานของกรรมการ
ภายหลังจากบริษัทเป็ นบริษัทมหาชน และการนาหุ้นของบริ ษัทขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมการจะจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยประจาปี เพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมา
และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานของคณะกรรมการในปี ตอ่ ๆ ไป
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ – นโยบายสรรหากรรมการ
ในการสรรหากรรมการนัน้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ตงคณะกรรมการสรรหาและพิ
ั้
จารณาค่าตอบแทนให้ เป็ น
ผู้พิจารณาสรรหากรรมการ โดยได้ วางนโยบายให้ แก่คณะกรรมการดังกล่าวในการคดสรรกรรมการว่าจะต้ องให้
ความสาคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทางานที่ดี และมีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์
กว้ างไกล รวมทังมี
้ คณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีตอ่ องค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ ได้ อย่างพอเพียง อัน
เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินกิ จการของบริ ษั ทฯ นอกจากนี ้ ควรค านึง ถึง ความหลากหลายในโครงสร้ างของ
คณะกรรมการ และจัดทาตารางความรู้ ความชานาญเพื่อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดย
พิจารณาจากทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับองค์ประกอบโครงสร้ างของ
กรรมการตามกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ และจะใช้ ฐานข้ อมูลกรรมการสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD) เป็ นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่ งใส สร้ างความมัน่ ใจให้ ผ้ ถู ือ
หุ้น
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ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ – ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัท มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัท และความสอดคล้ องกับธุรกิจ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการและ
ผู้บริ ห ารแต่ล ะท่ า น โดยบริ ษั ท ใช้ ค วามระมัด ระวัง ในการจ่า ยค่า ตอบแทนผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ให้ อ ยู่ในระดับ ที่
เหมาะสมและเป็ นอัตราที่แข่งขันได้ ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริ หารที่มีคุ ณภาพไว้ ผู้บริ หารที่
ได้ รั บ มอบหมายภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึน้ จะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมกับ หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายเพิ่มมากขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัท จัด ให้ มีค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส และได้
ผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยกาหนดให้ มีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้ แก่กรรมการและผู้บริ หารตาม
แบบที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ - การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้ แก่
กรรมการผู้เกี่ยวข้ องในระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความ
เสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล ผู้บริ หาร เป็ นต้ น เพื่อให้ มีการปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อแต่งตังกรรมการใหม่
้
ฝ่ ายจัดการจะจัดให้ มี
เอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้ มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ
และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท ให้ แก่กรรมการใหม่
กรรมการของบริ ษัท ทุกท่านได้ ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย โดยบางท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการอบรมใน
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสถาบันเดียวกัน และเลขานุการบริ ษัท ได้ เข้ าร่ วมอบรม และ
สัมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) จัดอบรม
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ – การควบคุมภายในและการกากับปฎิบัตงิ าน
1. คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้ าน ทัง้ ด้ านการเงิน และการ
ปฏิบตั ิงาน ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และจัดให้ มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริ ษัทอยู่เสมอ จัดให้ มีการกาหนดลาดับขันของอ
้
านาจ
อนุมัติ และความรั บผิ ด ชอบของผู้บริ ห ารและพนัก งานที่ มีก ารตรวจสอบและถ่ ว งดุล ในตัว ก าหนดระเบีย บการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ น ลายลักษณ์อกั ษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระ ทาหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของทุกหน่วยงานให้ เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทัง้ ประเมินประสิทธิ ภาพและความเพียงพอของการควบคุม
ภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท
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2. จัดให้ มีส่วนกากับการปฎิบตั ิงาน (Compliance Division) หรื อฝ่ ายกฎหมาย (Legal Department) เพื่อ
รับผิดชอบเรื่ อง Compliance ติดตามดูแลให้ ทกุ ส่วนของบริ ษัทฯ ปฎิบตั ิตามกฎหมายอย่างถูกต้ องครบถ้ วน อาทิ การ
กากับดูแลการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสปาและนวดเพื่อ สุขภาพ รวมถึงการต่อสัญญาเช่าสถานที่เพื่อใช้
ในการประกอบกิจการ
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ - การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่ งใสและป้องกัน
การแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทที่ยงั ไม่ได้ เ ปิ ดเผยต่อสาธารณชน บริ ษัทได้ กาหนด
นโยบายการใช้ ข้อมูลของบริษัทตามที่ปรากฏในนโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ - รายงานประจาปี
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัท และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจาปี การจัดทารายงานทางการเงินเป็ นการจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิสม่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา รวมทัง้
ก าหนดให้ มีก ารเปิ ดเผยข้ อมูล ส าคัญอย่า งเพี ย งพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น โดยคณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ดแู ลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็ นผู้ให้ ความเห็นต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ที่ ประชุม วิ ส ามัญผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557 เมื่อ วัน ที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้ ก าหนดนโยบายค่า ตอบแทนของ
กรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และ
รักษากรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติที่ต้องการ กรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ ้น จะ
ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมกับ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายที่ เ พิ่ ม มากขึ น้ ทัง้ นี ้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณา
ค่าตอบแทนให้ เป็ นผู้พิจารณาสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการผู้ จัด การไว้ โดยค่ า ตอบแทนของประธานกรรมการ และกรรมการบริ ษั ท ก าหนดโดยมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
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ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผล
การดาเนินงานของบริ ษัท และผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละท่าน ปั จจุบนั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การโดยใช้ ข้อมูลค่าตอบแทนของ
บริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทังผลประกอบการของบริ
้
ษัทมาประกอบการพิจารณา
จริยธรรมทางธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบัตใิ นการทางาน
บริ ษัทได้ กาหนดข้ อปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมทางธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบตั ิใ นการทางานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และแจ้ งให้ กรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกคนได้ รับทราบ และยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิหน้ าที่ ตาม
ภารกิจของบริ ษัทด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริ ยธรรม และคุณธรรม เพื่อให้ บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่กาหนดไว้
ต่อไป
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน บนหลักการในการตัดสินใจในการ
ดาเนิ นกิ จกรรมทางธุรกิจจะต้ องทาเพื่อผลประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทเท่านัน้ โดยบริ ษัทได้ กาหนดขัน้ ตอนในการ
พิจารณาทาธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้ การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันนั น้ เป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ไม่ก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี ้
1. บริ ษัท จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทใด และหากเป็ นรายการที่เกี่ยวโยง
กันประเภทรายการธุรกิจปกติ หรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการนัน้ มีข้อกาหนดและ
เงื่อนไขที่ถือว่าเป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไปหรื อไม่ โดยบริ ษัท จะใช้ เกณฑ์เรื่ องราคาและเงื่อนไขที่บริ ษัท ให้ กบั ลูกค้ า
ทัว่ ไป หรื อราคาและเงื่อนไขที่ใช้ กนั ทัว่ ไปในตลาดสาหรับการทาธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน หรื อคล้ ายคลึงกัน และใน
กรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่สามารถนามาใช้ อ้างอิงได้ เนื่องจากสินค้ าหรื อบริ การภายใต้ การทาธุรกรรมนัน้ มีลักษณะ
เฉพาะตัวหรื อเพราะเหตุผลอื่นใด บริษัทก็อาจให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัท หรื อผู้เชี่ยวชาญ
อิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการด้ วย
2. ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป และ ค่าตอบแทนไม่
สามารถคานวณได้ จากทรัพย์สินหรื อมูลค่าอ้ างอิง หรื อเป็ นรายการธุรกิจปกติ หรื อรายการสนับสนุนธุร กิจปกติที่ไม่มี
เงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป หรื อเป็ นรายการเช่า หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ ว่ามี
เงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป หรื อเป็ นรายการประเภทอื่น บริ ษัท จะทาการคานวณขนาดของรายการว่าเป็ นรายการขนาด
เล็ก ขนาดกลาง หรื อขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ ทราบว่าจะต้ องดาเนินการต่อไปอย่างไรเช่น จะต้ องเสนอขออนุมตั ิการทา
รายการจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
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3. บริ ษัท จะเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรื อ
พิจารณาความเห็น แล้ วแต่กรณี รายการที่เกี่ ยวโยงกันรายการใดที่จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะต้ องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการนันให้
้ คณะกรรมการ
บริ ษัท และหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้ วย
4. บริ ษัท จะรายงานการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ข้ อมูล
รายละเอียดต่างๆ ครบถ้ วนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะ
เปิ ดเผยการทารายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และหรื อแบบรายงานอื่น
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
กาหนด
5. สาหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิ ดขึน้ ในอนาคต คณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไ ปตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลั กทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนัก
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
6. ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษัท ที่นอกเหนือจากการค้ าปกติ ที่เกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ห รื อ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ใ นอนาคต บริ ษั ท จะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณี ที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
อิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ ประกอบการ
ตัด สิ น ใจของคณะกรรมการ หรื อผู้ถื อหุ้น ตามแต่ก รณี ทั ง้ นี ้ บริ ษั ท จะเปิ ดเผยรายการระหว่ างกันไว้ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริ ษัท
7. ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการทารายการใด ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรื ออนุมตั ิการทารายการนัน้ ๆ
8. ห้ ามมิให้ พนักงานกระทาการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทาแบบแจ้ งให้
พนักงานทราบผ่านฝ่ ายบุคคล เพื่อให้ พนักงานทราบนโยบาย
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ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานระบบควบคุม ภายในของบริ ษั ท โดยได้
พิจารณาและสอบทานร่วมกับฝ่ ายบริหารของบริ ษัท และมีความเห็นว่าบริ ษัทมีความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายในที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สิน อันเกิดจากการที่ผ้ บู ริ หารนาไปใช้ โดยมิชอบ หรื อโดยไม่มีอานาจ
เช่น มีการกาหนดอานาจอนุมตั ิสงั่ การ และมีการจัดทาระเบียบการปฏิบตั ิงานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทังบริ
้ ษัทยัง
ได้ ให้ ความสาคัญของระบบควบคุมภายใน โดยจัดให้ มีหน่ วยงานตรวจสอบภายใน โดยการว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญเข้ าทา
การตรวจสอบระบบควบคุมภายในขึ ้น เพื่อ เป็ นกลไกที่สาคัญที่เป็ นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุม
ภายใน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีระบบการจัด เก็ บเอกสารสาคัญที่ ทาให้ กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอานาจตาม
กฎหมายสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาอันควร
คณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการประกอบด้ วย 1. คณะกรรมการบริ ษัท และ 2. คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้ แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ย ง คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล โดยมี ก ารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการแต่ละชุดไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี ้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจหน้ าที่ตามที่ กาหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับบริ ษัท และให้ มีอานาจหน้ าที่ตามที่กาหนดดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี:้ 1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัทและมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
2. พิจารณากาหนดรายละเอียดและให้ ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิ จ นโยบาย
ทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน แผนการบริ หารทุน แผนการบริ หารความเสี่ยงของกิจการ และ
งบประมาณของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการจัดทาและนาเสนอให้ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
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3. กากับดูแลการบริ หารงานและผลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร
กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายจัดการ หรื อบุคคลใดๆ ซึ่งได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ดงั กล่าว เพื่ อให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
แผนธุรกิจ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนการดาเนินงาน แผนการบริ หาร
ทุน แผนการบริ หารความเสี่ยงของกิจการและงบประมาณของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
5. ดาเนินการให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยนาระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทังจั
้ ดให้ มี
ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้ มีการทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
งบการเงินดังกล่าว และเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา
รวมถึงจัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณาให้ ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
8. แต่ง ตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทครั ง้ ที่ 10/2561 เมื่อ วัน ที่ 16
ธันวาคม 2561 เพื่อการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และจัดให้ มีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
ตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และการปรับใช้ นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ เชื่ อมัน่ ได้
ว่าบริ ษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกกลุ่มด้ วยความเป็ นธรรม และพิจารณานโยบายและการปฏิบตั ิตาม
นโยบายเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
9. มอบอหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ บุคคลที่มี
คุณสมบัติและไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมถึ ง
ประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เข้ าดารงตาแหน่งในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ ความเห็นชอบแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ และการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
10. แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เช่น คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล หรื อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ใดและกาหนดอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับ สนุนการปฏิบัติหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ
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11. พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้
12. พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ บริหารตามคานิยามที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน และเลขานุการบริ ษัท รวมทัง้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารดังกล่าว
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
โดยค่าใช้ จ่ายของบริษัท
14. ส่งเสริ มให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทเข้ าร่ วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หารนัน้
15. จัดให้ มีกลไกกากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษัท โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัท
และการทารายการต่างๆ ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการ
มอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทสามารถ
อนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้ เสีย หรื ออาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ อื่น ใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัท ย่อยของบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติรายการที่ เป็ นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้ เว้ นแต่อานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
จะกระทาได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
(ก) เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) การทารายการใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้ เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทัง้ นี ้ รายการที่ กรรมการหรื อบุค คลที่ อ าจมีค วามขัด แย้ ง มีส่ว นได้ เสี ย หรื อ อาจมีค วามขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัท ให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

27

Siam Wellness Group PLC.

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท สยามเวสเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและได้ มาตรฐานสากล คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรจัดทากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขึ ้นไว้ ดงั นี ้
1. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังนี ้
1.1

กรรมการตรวจสอบต้ องมีอย่างน้ อย 3 คน ทุกคนต้ องเป็ นกรรมการอิสระ มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกาหนด
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ กรรมการตรวจสอบ
อย่างน้ อย 1 คน ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจและประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน

1.2

ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทเลือกและแต่งตังกรรมการตรวจสอบ
้
คนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ

1.3

ให้ คณะกรรมการตรวจสอบแต่ ง ตัง้ เจ้ าหน้ าที่ ข องบริ ษั ท คนหนึ่ ง (อาจเป็ นเลขานุ ก ารบริ ษั ท
(Company Secretary) หรื อผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน (Chief of Internal Audit) หรื อใน
กรณีที่เป็ นกิจการขนาดเล็ก อาจพิจารณาให้ ผ้ ูอานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (Chief Financial
Officer)) เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2. วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้ กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
อาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัทจะเห็นสมควรขอให้ ดารง
ตาแหน่งต่อไปนอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
2.1 ตาย
2.2 ลาออก
2.3 ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรฉบับนี ้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
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ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้ งต่อบริ ษัทฯ
ล่ว งหน้ า 1 เดื อ น พร้ อมเหตุผ ล เพื่อคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น จะได้ พิ จ ารณาแต่ง ตัง้ บุค คลที่ มี
คุณสมบัติ ค รบถ้ วนเข้ า ดารงต าแหน่งแทน และให้ บริ ษั ท แจ้ ง การลาออกพร้ อมส่ง สาเนาหนัง สือ ลาออกให้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้ วย
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่ง
ปฎิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไป จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมี
จานวนครบตามที่กฎหมายกาหนด โดยบุคคลที่ได้ รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบจะอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระ
ที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
3. การประชุมและองค์ ประชุม
ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ ประธานกรรมการตรวจสอบหรื อเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยคาสัง่ ของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการตรวจสอบทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการตรวจสอบซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการตรวจสอบซึง่ มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
4. ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
4.1 สอบทานให้ บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
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4.2 สอบทานให้ บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสมและ
มีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบใน
การพิ จ ารณาแต่ง ตัง้ โยกย้ า ย เลิ ก จ้ า งหัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4.3 สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมทังกฎหมายที
้
่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
4.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
4.6 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
4.6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
4.6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
4.6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
4.6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
4.6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
4.6.6 ความเห็นเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยง
4.6.7 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
4.6.8 ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
4.6.9 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
4.7 สอบทานงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
4.7.1 พิจารณาขอบเขตการปฏิบตั ิงาน แผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) และงบประมาณ
รวมทัง้ บุค ลากรว่ า เหมาะสม สอดคล้ อ งกับ ขอบเขตการปฏิ บัติ ง าน และเพี ย งพอที่ จ ะ
สนับสนุนงานในหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.7.2 พิจารณาการแต่งตัง้ โยกย้ าย หรื อ เลิกจ้ าง ผู้อานวยการฝ่ าย หรื อผู้ตรวจสอบภายใน
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4.8
4.9
4.10

4.11

4.12
4.13
4.14

4.7.3 พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
4.7.4 พิจารณาความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อผู้ตรวจสอบภายใน
พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจอยู่เสมอ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 4
ครัง้
รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดั งต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
4.10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
4.10.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
4.10.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ หากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อผู้บริ หาร ไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไข
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการ
หรื อการกระทาตามวรรคหนึง่ ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ได้ ก ระท าการอัน เป็ นความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และได้ รายงานพฤติการณ์ ดงั กล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท เพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบต่อไปแล้ ว ให้ คณะกรรมการตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบและแจ้ งผลการตรวจสอบเบื ้องต้ น
ให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบ
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
สอบทานความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณานโยบายการรับบริ การอื่น ที่มิใช่การสอบบัญชี
จากสานักสอบบัญชีเดียวกัน
ดาเนินการตามข้ อ 4.1-4.13 ข้ างต้ น ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการของบริ ษัทย่อย เท่าที่
ได้ รับการมอบหมายหรือร้ องขอจากบริ ษัทย่อยและเท่าที่อานาจหน้ าที่จะเปิ ดช่องให้ ดาเนินการได้
ปฏิ บัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ได้ แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรื อ
ลูกจ้ างของบริษัทฯ มาร่วมประชุมหารือ ชี ้แจง หรื อตอบข้ อซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวกับหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารื อผู้เชี่ยวชาญหรื อ ที่ปรึกษาของบริ ษัทฯ (ถ้ ามี) หรื อจ้ างที่ปรึกษา
หรื อ ผู้เชี่ ยวชาญซึ่งเป็ นบุค คลภายนอกเป็ นครั ง้ คราวในกรณี จาเป็ นด้ ว ยค่า ใช้ จ่า ยของบริ ษั ท ฯ การขอให้
พนักงานของบริ ษัทฯ ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับกิ จการของบริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบ การ
ตรวจสอบหรื อสอบสวนในเรื่ องต่างๆ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานภายใต้ หน้ าที่ความรับผิดชอบสาเร็ จลุล่วงไปด้ วยดี
การมอบหมายให้ พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทฯ คนหนึ่งหรื อหลายคนกระทาการใดๆ ภายในขอบเขตหน้ าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดาเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ ว ในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทย่อย เท่าที่ได้ รับมอบหมายหรื อร้ องขอจากบริ ษัทย่อย และเท่าที่อานาจหน้ าที่จะเปิ ดช่องให้
ดาเนินการได้
5. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ กาหนดโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับงานในหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจัด ท า รวบรวม ตรวจสอบเอกสารข้ อ มูล และรายงานให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ
พิจารณา
ทัง้ นี ้ คาว่า “ผู้บริ หาร” หมายถึง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกนับต่อ
จากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลงมา ผู้ซงึ่ ดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทกุ ราย และให้
หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงิ นที่ เป็ นระดับผู้จัดการฝ่ ายขึน้ ไปหรื อ
เทียบเท่า
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร ดังต่อไปนี ้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้ าที่ในการบริ หารกิจการของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
ของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ในการบริ หารกิจการของบริ ษัทดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้ อ ก าหนด หรื อค าสั่งใดๆ มติ ของที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ มติ ของที่ ป ระชุมผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท
นอกจากนี ้ ให้ คณะกรรมการบริหารมีหน้ าที่ในการพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิหรือให้ ความเห็นชอบ
2. จัด ท าวิ สัยทัศ น์ กลยุท ธ์ ท างธุร กิ จ ทิ ศ ทางของธุ ร กิ จ นโยบายทางธุ ร กิ จ เป้ าหมาย แนวทาง แผนการ
ดาเนินงาน แผนการพัฒนาบุคลากร และงบประมาณของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. ตรวจสอบ ติดตาม การดาเนินนโยบาย และแนวทางการบริ หารงานด้ านต่างๆ ของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิเฉพาะกรณีหรื อการดาเนินการใดๆ อันเป็ นปกติธุรกิจของบริ ษัทภายใต้ วงเงินหรื อ
งบประมาณประจาปี ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และให้ สอดคล้ องกับคู่มือปฏิบตั ิงาน ว่าด้ วยเรื่ อง
อานาจดาเนินการตามที่กาหนดไว้
5. ให้ คณะกรรมการบริ หาร รายงานผลการดาเนินงานภายในกาหนดเวลาในเรื่ องดังต่อไปนี ้ ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัททราบ
5.1 รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทรายไตรมาส
5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี เกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจาปี และงบ
การเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ หารพิจารณาเห็นสมควร
6. ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility) ของโครงการต่างๆ
7. กาหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณการขึ ้นค่าจ้ าง เงินรางวัล หรื อการจ่ายผลตอบแทนอื่น รวมถึงกาหนด
และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
8. ให้ แนวนโยบายคาปรึกษาและข้ อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จดั การในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสาคัญ

33

Siam Wellness Group PLC.
การแต่ งตัง้ คณะทางานหรือบุคคลใดๆ
1. คณะกรรมการบริ หาร จะแต่งตังคณะท
้
างาน และ/หรื อบุคคลใดๆ เพื่อทาหน้ าที่กลัน่ กรองงานที่นาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ ดาเนินงานใดๆ
2. เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร หรื อเพื่อให้ ดาเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารก็ได้
3. ให้ มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจที่ให้ ไว้
และ/หรื อเป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจ
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารนั น้ จะต้ อ งไม่ เ กิ น ขอบเขตแห่ ง อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริ หาร และไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบ
อานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมัติรายการที่ ตนหรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่ นิยามไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีสว่ น
ได้ เสีย หรื ออาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัท
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนขึ น้ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อทาหน้ าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการ
ในการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง รวมทังคั
้ ดเลือกบุคคล
ตามกระบวนการสรรหาที่ได้ กาหนดไว้ รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริ หารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาโดยในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ
จะต้ องนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิตามที่กฎหมายกาหนดต่อไปด้ วย
2. องค์ ประกอบ และคุณสมบัติ
2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดย
ส่วนใหญ่ต้องเป็ นกรรมการอิสระ
2.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนต้ อ งมี ก รรมการอย่ า งน้ อ ย 1 คน เป็ นผู้ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ หรือ ความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หารงานบุคคล
3. การแต่ งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้ นจากตาแหน่ ง
3.1 การแต่ งตัง้
3.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ รับการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อทา
หน้ าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ
และผู้บริ หารระดับสูง รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ กาหนดไว้ และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการ
จ่ า ยและรู ป แบบค่ า ตอบแทนของกรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง เพื่ อ เสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการ ซึ่ ง
คณะกรรมการจะต้ องนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3.1.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้แต่งตังเลขานุ
้
การของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม โดยทาหน้ าที่นดั หมายการประชุม เตรี ยมการประชุม และจัดทาบั นทึกรายงานการ
ประชุม
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3.2 วาระการดารงตาแหน่ ง
3.2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี กรรมการที่ ครบวาระ
สามารถได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับมาดารงตาแหน่งใหม่ได้ หากได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
3.2.2 เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการดารงตาแหน่ง หรื อมีเหตุใดที่กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถดารงตาแหน่งได้ จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้ จานวนกรรมการไม่ครบตาม
องค์ประกอบ คณะกรรมการบริ ษัทจะแต่งตังกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทน เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ ว่างลง
ภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่จานวนกรรมการไม่ครบถ้ วน เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.2.3 การเปลี่ยนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่มีผลต่อการดารงตาแหน่ งของ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านอื่น ๆ
3.3 การพ้ นจากตาแหน่ ง
3.3.1 นอกจากพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้ นจากตาแหน่งทันที
เมื่อ
(1) ลาออก
(2) พ้ นหรือออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
(3) เสียชีวิต
(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
(5) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.3.2 การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ
บริ ษัท
4. อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
4.1 ด้ านการสรรหา
4.1.1 พิจารณาและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทังในเรื
้ ่ องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็ น
อิสระ ที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
4.1.2 พิ จ ารณาหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาบุ ค คลเพื่ อ ให้ ได้ ก รรมการที่ มี คุ ณ สมบัติ ที่ จ ะท าให้
คณะกรรมการมีองค์ประกอบ ความรู้ ความชานาญที่เหมาะสม รวมทังมี
้ การพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้ แต่งตังกรรมการ
้
โดยผู้ถือหุ้นจะได้ รับ
ข้ อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
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4.1.3. พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง รวมทังดู
้ แล
การบริ หารและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงให้ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อ
การขับเคลื่อนองค์กรไปสู้เป้าหมายของธุรกิจอย่างเหมาะสม
4.1.4 ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะมี
การสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนต้ องคานึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการรายเดิมที่มีการเสนอชื่อดังกล่าวประกอบด้ วย
4.1.5 จัดทาแผนการพัฒนากรรมการ และจัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่ และมอบเอกสารและ
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
4.1.6 จัดทาและทบทวนแผนการสืบทอดตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสูง เพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมเป็ นแผนต่อเนื่องให้ มีผ้ สู ืบทอดงานเพื่อให้ การบริ หารงานของบริ ษัทสามารถดาเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง
4.2 ด้ านการพิจารณาค่ าตอบแทน
4.2.1 พิจารณาโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารระดับสูง ให้ มี
ความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ เพื่อจูงใจให้ นาพาองค์กรให้ ดาเนินงานตามเป้าหมายทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
4.2.2 พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ
ผู้บริ หารระดับสูง ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริ ษัท ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้ รับมอบหมาย
หน้ าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้น เช่น เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม
ด้ วย ทังนี
้ ้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้ กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม
4.2.3 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนของ
ผู้บริ หารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยให้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อน
เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อไป
5. การประชุม
5.1 จานวนครัง้ การประชุม
5.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้ องประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครั ง้ และเข้ าร่ วม
ประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนการประชุมทังหมด
้
5.1.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้ เป็ นกรณีพิเศษ หากมีการร้ องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระสาคัญเพิ่มเติมที่จาเป็ นต้ องหารือร่วมกัน
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5.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเชิญบุคคลที่รับผิดชอบหรื อเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่
อยู่ในวาระ การประชุมเข้ าร่วมประชุม หรือนาเสนอข้ อมูลได้
5.2 ผู้เข้ าร่ วมประชุม
5.2.1 การประชุมแต่ละครัง้ ต้ องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ง ของจ านวนกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทนทัง้ หมดจึ ง จะครบเป็ นองค์ ป ระชุม และให้ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นประธานในที่ประชุม
5.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมและไม่ได้ มีการ
แต่งตัง้ รักษาการประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้ า
ร่วมประชุมใน ครัง้ นันจะเลื
้
อกกรรมการท่านใดท่านหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเชิญผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง เข้ า
ร่วม ประชุม หรื อ ขอชี ้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้ องได้
5.2.4 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้ าที่นดั หมายการประชุม จัดเตรี ยม
วาระการประชุม นาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทัง้ นี ้ หนังสือเชิญประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมให้ นาส่งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการประชุม
5.3 การลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนโดยประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีเสียงคนละหนึ่งเสียง กรณีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียง เป็ นเสียงชี ้ขาด
6. การรายงาน
6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษัทให้
ทราบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6.2 ให้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในรายงานประจาปี
และแบบแสดงข้ อมูลประจาปี ถึงการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของตนเอง (Self-Assessment)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง และ
รายงานปั ญหา อุปสรรคที่เป็ นเหตุให้ การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ (หากมี) ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท
ทราบอย่างน้ อยปี ละครัง้
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8. การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของ
กฎบัตร
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า เนื ้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มบริ ษัท โดยกฎบัตรที่ได้ รับการปรับปรุ งแก้ ไขอย่างมีนยั สาคัญ จะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
9. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทนกาหนดโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
10. บทนิยาม
“กฎบัตร”
“กลุม่ บริษัท”
“คณะกรรมการ”
“คณะกรรมการชุดย่อย”
“ผู้บริ หารระดับสูง”

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งในระดับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
กรรมการผู้จดั การ
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee Charter)
1. วัตถุประสงค์
กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จัดทาขึ ้นเพื่อให้ กลุ่มบริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด(มหาชน) เป็ น
องค์กรที่มีประสิทธิภาพในการ ดาเนินงาน สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และรักษาหรื อสร้ างคุณค่าจากการบริ หารงาน
ในภาพรวมขององค์กร
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และผู้บริ ห ารระดับสูง สนับสนุน และด าเนิ นการ
ให้ กระบวนการบริ หารความเสี่ยงของกลุ่มบริ ษัท เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล และอยู่ในระดับความ
เสี่ยง ที่ยอมรับได้ เพื่อการนี ้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะปฏิบตั ิ หน้ าที่ในการกากับดูแลโดยการรับทราบ สอบ
ทานความเสี่ยง ให้ ความเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ และให้ การสนับสนุนอันเป็ นประโยชน์ ต่อการบริ หารความเสี่ย งใน
ภาพรวมของกลุม่ บริษัท
2. องค์ ประกอบ และคุณสมบัติ
2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 ท่าน
2.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัท หรื อมีเชี่ยวชาญด้ าน
การเงิน บัญชี การบริ หารความเสี่ยง หรื อมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านที่เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
2.3 สามารถอุทิศได้ อย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
2.4 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท
3. การแต่ งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้ นจากตาแหน่ ง
3.1 การแต่ งตัง้
3.1.1 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ รั บ การแต่ ง ตั ง้ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลงานด้ านการบริ หารความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อให้ แน่ใจว่าฝ่ ายจัดการซึ่ง
เป็ นผู้รับผิดชอบงานด้ านการบริ หารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้ นาระบบการบริ หารความเสี่ยงไปปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยง ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้ วน
3.1.2 ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ รับการแต่ง ตัง้ โดย คณะกรรมการบริ ษั ท และประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นผู้แต่งตังเลขานุ
้
การของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยทา
หน้ าที่นดั หมายการประชุม เตรียมการประชุม และจัดทาบันทึกรายงานการประชุม
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3.2 วาระการดารงตาแหน่ ง
3.2.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี กรรมการที่ครบวาระสามารถ ได้ รับ
การแต่งตังให้
้ กลับมาดารงตาแหน่งใหม่ได้ หากได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
3.2.2 เมื่อกรรมการบริ หารความเสี่ยงครบวาระการดารงตาแหน่ง หรื อมีเหตุใดที่กรรมการบริ หารความ
เสี่ยง ไม่สามารถดารงตาแหน่งได้ จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้ จานวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการ
บริ ษัทจะแต่งตัง้ กรรมการบริ หารความเสี่ยงใหม่ เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับแต่วั นที่จานวน
กรรมการไม่ครบถ้ วน เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
3.2.3 การเปลี่ยนประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงไม่มีผลต่อการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงท่านอื่น ๆ
3.3 การพ้ นจากตาแหน่ ง
3.3.1 นอกจากพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการบริ หารความเสี่ยงพ้ นจากตาแหน่งทันที เมื่อ
(1) ลาออก
(2) พ้ นหรือออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
(3) เสียชีวิต
(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
4. อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
4.1 อานาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.4.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีอานาจให้ หน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มบริ ษัท ชี ้แจง ข้ อมูลเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษร หรื อเชิญให้ ผ้ ูบริ หารและเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ ยวข้ องของกลุ่ม บริ ษัท เข้ าร่ วมการประชุมกับคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง เพื่อชีแ้ จง หรื อให้ ข้อมูลด้ วยวาจา สาหรับความเสี่ยง และการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบ
ตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเห็นควร ทัง้ นี ้ ให้ ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องของกลุ่มบริ ษัท ที่ได้ รับเชิญ
สอบถาม หรื อขอข้ อมูล โดยถือเป็ นหน้ าที่ในการให้ ความร่วมมือคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
4.4.2 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงมีอ านาจในการให้ ห น่ว ยงานของกลุ่ม บริ ษั ท ด าเนิ น การหรื อ
ปฏิบตั ิการอย่างหนึง่ อย่างใดเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความ รับผิดชอบที่กาหนดในกฎบัตรนี ้ หรื อ
หน้ าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ ปฏิบตั ิเพิ่มเติมเป็ นกรณีพิเศษ

41

Siam Wellness Group PLC.

4.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.2.1 พิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดยรวมของ
บริ ษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้ านการเงิน ความเสี่ยงด้ านการลงทุน
ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็ นต้ น เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ ความเห็นชอบ
4.2.2 พิจารณาและให้ ความเห็นในการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความ
เบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ ขององค์กร (Risk Tolerance) ก่อนนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาให้ ความเห็นและอนุมตั ิ
4.2.3 รายงานความเสี่ยงที่สาคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความ
เสี่ยง ความคืบหน้ า ผลของการบริ หารความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส่ งผลกระทบความเสี่ยงโดยรวมของ
บริ ษัท รวมถึงสิ่งที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กาหนดให้ แก่คณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่อรับทราบเป็ นประจาอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
4.2.4 รับทราบ พิจารณา และให้ ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของกลุ่มบริ ษัท เพื่อให้ มั่นใจว่ากลุ่มบริ ษัทมีการ
บริ หารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
4.2.5 ดูแลและสนับสนุนให้ การบริ หารความเสี่ยงองค์กรประสบความสาเร็ จ เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธี
ลดระดับความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่ อง และ
เหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าความเสี่ยงได้ รับการบริ หารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4.2.6 ให้ คาแนะนา และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริ ษั ท ฝ่ ายบริ หาร และคณะทางาน บริ หารความ
เสี่ยง ในเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการ ปรับปรุ ง และพัฒนาระบบการ
บริ หารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
4.2.7 กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของบริ ษัทฯ ให้
สอดคล้ องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริ มาณความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4.2.8 ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงภายใต้ แนวทางและนโยบายที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4.2.9. กาหนดเกณฑ์วดั ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่บริ ษัทฯ จะยอมรับได้
4.2.11 กาหนดมาตรการที่จะใช้ ในการจัดการความเสี่ยงให้ เหมาะสมต่อสภาวการณ์
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4.2.11 สนับสนุนให้ มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและกระบวนการบริ หารความ
เสี่ยงองค์ กร เป็ นประจาอย่างน้ อยทุกปี เพื่ อให้ แน่ใจว่านโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี่ยงดังกล่าว ยังคง
สอดคล้ องและเหมาะสมกับสภาพการดาเนินธุรกิจในภาพรวม และกิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงของกลุม่ บริ ษัท โดย
ให้ ครอบคลุมและสอดคล้ องกับแนวทางของความเสี่ยงของหน่วยงานราชการที่กากับดูแลและเกี่ยวข้ อง
4.2.12 พิจารณารายงานผลของการบริ หารความเสี่ยงองค์กร และให้ ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่ อาจจะ
เกิดขึ ้น รวมทังแนวทางการก
้
าหนดมาตรการควบคุม หรื อบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการ
บริ หารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4.2.13 พิจารณาทบทวนกระบวนการปฏิบตั ิงานในแต่ละสายงานให้ มีระบบตรวจสอบ และควบคุมภายใน
(Check and Balance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.2.14 พิ จ ารณาทบทวนแผนการบริ ห ารจั ด การความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ ( Business Continuity
Management, BCM) เป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละครัง้
4.2.16 จัดให้ มีคณะทางานบริหารความเสี่ยงย่อยตามความจาเป็ น
4.2.16 สนับสนุนคณะทางานบริ หารความเสี่ยงย่อยในด้ านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่
จาเป็ น ให้ สอดคล้ องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
4.2.17 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็ นผู้สอบทานเพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทัง้
การนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทัว่ ทังองค์
้ กร
4.2.18 ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะในการใช้ บริ การจากบุคคลภายนอกเพื่อให้ คาปรึ กษาแนะนาที่เป็ น
อิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบตั ิงาน ในการบริ หารจัดการความเสี่ยง
4.2.19 ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะในการว่าจ้ างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยในการปฏิบตั ิงานของส่วน
บริ หาร ความเสี่ยง ในกรณีที่มีปริ มาณงานมากเกินกว่าอัตรากาลังของส่วนบริ หารความเสี่ยงที่มีอยู่ที่จะ สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ บรรลุผลได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด และการว่าจ้ างดังกล่าวจะเป็ นผลดี แก่กลุ่มบริ ษัท ทังนี
้ ้ ต้ อง
เป็ นการว่าจ้ างเฉพาะคราว
4.2.20 สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นข้ อมูล และประสานงานเกี่ ย วกับ ความเสี่ ย ง และการควบคุม ภายในกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4.2.21 ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
5. การประชุม
5.1 จานวนครัง้ การประชุม
5.1.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ องประชุมร่ วมกันเป็ นประจาอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่กรรมการบริ หารความเสี่ยงเข้ าร่วมการประชุมก็ได้
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5.1.2 ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงอาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ เป็ นกรณี
พิเศษ หากมีการร้ องขอจากกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระสาคัญเพิ่มเติมที่จาเป็ นต้ องหารื อ
ร่วมกัน
5.1.3 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลที่รับผิดชอบหรื อเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่อยู่ในวาระ การ
ประชุมเข้ าร่วมประชุม หรือนาเสนอข้ อมูลได้
5.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละครัง้
5.2 ผู้เข้ าร่ วมประชุม
5.2.1 การประชุมแต่ละครัง้ ต้ องมีกรรมการบริ หารความเสี่ยงเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จานวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม และให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
เป็ นประธานในที่ประชุม
5.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงไม่ได้ เข้ า ร่ วมประชุมและไม่ได้ มีการแต่งตัง้ รักษาการ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง กรรมการบริ หารความเสี่ยงที่เข้ าร่ วมประชุมใน ครัง้ นันจะเลื
้
อกกรรมการท่านใด
ท่านหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
5.2.3 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงอาจเชิญผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง เข้ าร่ วม ประชุม หรื อ
ขอชี ้แจงในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้
5.2.4 เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่นดั หมายการประชุม จัดเตรี ยมวาระการประชุม
นาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทังนี
้ ้ หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมให้ นาส่งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการประชุม
5.3 การลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมากของกรรมการบริ หารความเสี่ยงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย
ประธานกรรมการและกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีเสียงคนละหนึ่งเสี ยง กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่
ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียง เป็ นเสียงชี ้ขาด
6. การรายงาน
6.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง รายงานต่อต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทราบถึงผลการประชุม สิ่งต้ อง
ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไข หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทควรทราบ รวมถึงรายงานสถานะความเสี่ยงของ
องค์กร เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากรอบและแนวทางการบริ หารความเสี่ยง สามารถยึดถือปฏิบตั ิต่อไปได้ และมีความสอดคล้ อง
กับสภาพแวดล้ อมของกลุ่มบริ ษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยงองค์ก รเป็ น ประจา เช่น รายเดือน หรื อ
รายไตรมาส เพื่อให้ แน่ใจว่าคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบและตระหนัก ถึงความเสี่ยงสาคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ และ
ปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงขององค์กรในอนาคต
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6.2 ให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในรายงานประจาปี และแบบแสดง
ข้ อมูลประจาปี ถึงการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยง
7. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของตนเอง (Self-Assessment)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง และรายงานปั ญหา อุปสรรคที่
เป็ นเหตุให้ การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ (หากมี)ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละครัง้
8. การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่ างสม่าเสมอเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่า เนื ้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการบริ หารความเสี่ยง
ของกลุ่มบริ ษัท โดยกฎบัตรที่ได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขอย่างมีนยั สาคัญ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัท
9. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริ หารความเสี่ยงกาหนดโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
10. บทนิยาม
“กฎบัตร”
“กลุม่ บริษัท”
“คณะกรรมการ”
“ผู้บริ หารระดับสูง”

กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป
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กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัท ได้ แต่งตังคณะกรรมการธรรมาภิ
้
บาลขึ ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 10
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เพื่อทาหน้ าที่ในการกาหนดวัตถุปรประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ และนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิตา่ งๆ ขององค์กร ให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ การ
บริ หารจัดการบริษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มี
ส่วนได้ เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรทุกระดับ สังคมโดยรวม และสิ่งแวดล้ อม เพื่อสร้ างคุณค่าให้ แก่กิ จการอย่าง
ยั่งยืน และสามารถปรั บตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ และเป็ นแนวทางปฏิบตั ิให้ กรรมการ
บริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนได้ ยดึ ถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
2. องค์ ประกอบ และคุณสมบัติ
2.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็ น
กรรมการอิสระ
2.2 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลต้ องเป็ นกรรมการอิสระ เพื่อให้ สามารถปฏิบัติหน้ าที่และแสดงความ
คิดเห็นได้ โอยอิสระ
3. การแต่ งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้ นจากตาแหน่ ง
3.1 การแต่ งตัง้
3.1.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท เพื่อทาหน้ าที่พิจารณากาหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิต่างๆ ขององค์กร ให้ สอดคล้ องกับหลักการกับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมธุรกิจ ตลอดจน
กฎระเบียบต่างๆ ภายใต้ ระเบียบปฏิบตั ิของ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็ นกรอบและแนวปฏิบตั ิให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ทุกระดับยึดถือปฏิบตั ิเป็ นแนวทางร่ วมกันภายในองค์กร โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิ
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิตา่ งๆ ต่อไป
3.1.2 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลได้ รับการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการธรร
มาภิบาลเป็ นผู้แต่งตัง้ เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามความเหมาะสม โดยทาหน้ าที่นัดหมายการ
ประชุม เตรี ยมการประชุม และจัดทาบันทึกรายงานการประชุม
3.1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลอาจแต่งตังบุ
้ คคลใดเป็ นที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลก็ได้ โดย
เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นที่ปรึกษานันไว้
้ ในรายงานประจาปี รวมทังความเป็
้
นอิสระ หรื อไม่มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไว้ ด้วย
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3.2 วาระการดารงตาแหน่ ง
3.2.1 กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี กรรมการที่ครบวาระสามารถได้ รับการแต่งตัง้
ให้ กลับมาดารงตาแหน่งใหม่ได้ หากได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
3.2.2 เมื่อกรรมการธรรมาภิบาลครบวาระการดารงตาแหน่ง หรื อมีเหตุใดที่กรรมการธรรมาภิบาลไม่
สามารถดารงตาแหน่งได้ จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้ จานวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริ ษัทจะ
แต่งตังกรรมการธรรมาภิ
้
บาล เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่จานวนกรรมการไม่ครบถ้ วน
เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
3.3 การพ้ นจากตาแหน่ ง
3.3.1 นอกจากพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการธรรมาภิบาลแทนพ้ นจากตาแหน่งทันที เมื่อ
(1) ลาออก
(2) พ้ นหรือออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
(3) เสียชีวิต
(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
(5) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการธรรมาภิบาล
3.3.2 การลาออกของกรรมการธรรมาภิบาล ให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัท
4. อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
4.1 กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืนของกิจการ
4.2 กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยบรรณธุรกิจ รวมทัง้
การดาเนินงานที่สาคัญและเกี่ยวเนื่อง ภายใต้ กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบและข้ อบังคับขององค์กร
และหน่วยงานกากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
4.3 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ อย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล และข้ อเสนอแนะของฝ่ ายพัฒนาธรรมภิบาลเพื่อตลาด
ทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
5. การประชุม
5.1 จานวนครัง้ การประชุม
5.1.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลต้ องประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ และเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ
75 ของจานวนการประชุมทังหมด
้
5.1.2 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลอาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ เป็ นกรณีพิเศษ หากมี
การร้ องขอจากกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณาระเบียบวาระสาคัญเพิ่มเติมที่จาเป็ นต้ องหารื อร่วมกัน

47

Siam Wellness Group PLC.
5.1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลอาจเชิ ญบุคคลที่ รับผิ ดชอบหรื อเกี่ ยวข้ องกับเรื่ องที่อยู่ในวาระ การ
ประชุมเข้ าร่วมประชุม หรือนาเสนอข้ อมูลได้
5.2 ผู้เข้ าร่ วมประชุม
5.2.1 การประชุมแต่ละครัง้ ต้ องมีกรรมการธรรมาภิบาลเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการธรรมาภิบาลทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม และให้ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็ นประธานในที่
ประชุม
5.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมและไม่ได้ มีการแต่งตัง้ รั กษาการ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการธรรมาภิบาลที่เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นันจะเลื
้
อกกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุมก็ได้
5.2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลอาจเชิญผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง เข้ าร่ วม ประชุม หรื อ ขอ
ชี ้แจงในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้
5.2.4 เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีหน้ าที่นดั หมายการประชุม จัดเตรี ยมวาระการประชุม นาส่ง
เอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทังนี
้ ้ หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
ให้ นาส่งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ ประโยชน์ ของบริ ษัท
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้ และอาจได้ รับเอกสารในภายหลัง
5.3 การลงคะแนนเสียง
มติ ที่ ประชุม ให้ ถื อเสี ยงข้ า งมากของกรรมการธรรมาภิ บาลที่ มาประชุมและออกเสี ย งลงคะแนนโดย
ประธานกรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลมีเสียงคนละหนึ่งเสียง กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมมี
สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียง เป็ นเสียงชี ้ขาด
6. การรายงาน
6.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาล รายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัทให้ ทราบอย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง้
6.2 ให้ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในรายงานประจาปี และแบบแสดงข้ อมูล
ประจาปี ถึงการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร
7. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของตนเอง (Self-Assessment)
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง และรายงานปั ญหา อุปสรรคที่เป็ น
เหตุให้ การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ (หากมี) ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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8. การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้
มั่นใจว่า เนื อ้ หาในกฎบัตรมีความสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิ จ ตลอดจน
กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ภายใต้ หน่วยงานกากับดูแลกิจการที่เกี่ ยวข้ อง โดยกฎบัตรที่ได้ รับการ
ปรับปรุงแก้ ไขอย่างมีนยั สาคัญ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
9. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการธรรมาภิบาล กาหนดโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป10. บท
นิยาม
“กฎบัตร”
“กลุม่ บริษัท”
“คณะกรรมการ”
“คณะกรรมการชุดย่อย”
“ผู้บริ หารระดับสูง”

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล
บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ ดังต่อไปนี ้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1.มีอานาจดาเนินการเป็ นผู้บริหารงาน จัดการและควบคุมดูแลการดาเนินกิจการตามปกติของบริ ษัท
2.มีอานาจดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารได้ มอบหมาย ตลอดจนให้ มี
อานาจในการมอบหมายให้ บคุ คลอื่นๆ ที่กรรมการผู้จดั การเห็นสมควรทาหน้ าที่จดั การและดาเนินการแทน ทังนี
้ ้ การ
ไม่มกี ารมอยอานาจช่วงให้ แก่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ
3.มีอานาจออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริ ษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานในองค์กร
4.มีอานาจกระทาการแทน และแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
5.พิจารณากลัน่ กรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร
6.พิจารณาแต่งตังที
้ ่ปรึกษาต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินกิจการของบริ ษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อคณะกรรมการบริหาร
7.พิจารณาการปรับตาแหน่งงานและการปรับเงินเดือน การว่าจ้ างและบรรจุตาแหน่งตามงบประมาณที่ได้ รับ
อนุมตั ิ เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทน เงินเดือน สาหรับพนักงาน การเลื่ อนขัน้ การโยกย้ ายพนักงาน การว่าจ้ างที่ปรึกษา
ภายนอก หรื อ ต่อสัญญา พิจารณาวิ นยั และการลงโทษ ตังคณะกรรมการสอบสวน
้
การลงโทษทางวินยั พนักงานเมื่อ
กระทาความผิด การอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าคอมมิชชัน่ โบนัสและเงินรางวัลพิเศษ ของพนักงาน
8.ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ น
คราวๆ ไป ทังนี
้ ้ กรรมการผู้จดั การจะพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่กรรมการผู้จดั การมีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ อื่นใดกับบริ ษัท หรื อบริ ษั ท ย่ อ ยไม่ได้ ยกเว้ น เป็ นการอนุมัติรายการที่ เป็ นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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หลักเกณฑ์ ว่าด้ วยการสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหาร
ฝ่ ายบริ หารของบริษัท ได้ กาหนดวิธีการในการสรรหากรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ดังนี ้
กรรมการบริษัท
กรรมการบริ ษัท จะต้ องมีความรู้ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท หรื ออาจมีความรู้ ในเรื่ องอื่นๆ
ที่อาจนามาใช้ ประโยชน์ได้ กบั การบริหารงานของบริ ษัท และมีประสบการณ์ในเรื่ องดังกล่าวเป็ นระยะเวลาตามสมควร
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้น หรื อกรรมการบริ ษัท อาจเสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ ้นมาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทได้ โดยวิธีการ
แต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท สามารถกระทาได้ ดงั นี ้
1. ให้ ผ้ ถู ือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ ในกรณีที่
เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคระกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการเหลือน้ อยกว่า 2 (สอง) เดือน
บุค คลซึ่งเข้ า เป็ นกรรมการแทนดังกล่า ว จะอยู่ ในต าแหน่ ง กรรมการได้ เ พี ย งเท่ า วาระที่ ยัง เหลื อ อยู่ ข อง
กรรมการที่ตนแทน
มติของกรรมการต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ผู้บริ หารระดับสูงบริ ษัท เช่น ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จัดการ จะต้ องได้ รั บคัดเลือกมาจากที่
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการของบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลอื่ น ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยอาจพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการทางานที่เป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท และเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัท และสามารถบริ หารงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ ได้
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กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบขึ
้
้น โดย
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจาก
ต าแหน่ ง ตามวาระอาจได้ รั บ การแต่ง ตัง้ ใหม่ อี ก ได้ แต่ ไ ม่ เ กิ น 3 วาระติ ด ต่ อ กัน เว้ น แต่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท จะ
เห็นสมควรให้ ดารงตาแหน่งต่อไป ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบต้ องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท โดยให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจาหรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระราย
นัน้ รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี อานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจให้ รวมถึงรายการตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทังนี
้ ้ ให้
รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่า อสังหาริ มทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้
สินทรัพย์ เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัท หรื อคู่สญ
ั ญา มีภาระหนี ้ที่
ต้ องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า
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ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี อานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี อานาจควบคุมของบริ ษัท สังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของ ผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงานที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท 10 ไม่
เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม บริ ษัท ร่ วมลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี อานาจควบคุมของบริ ษัท 11. ไม่เป็ นกรรมการของ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
1. ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบทุกท่านต้ องเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5. มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติ และ
ขอบเขตการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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6. มีค วามรู้ และประสบการณ์ เพีย งพอที่ จ ะสามารถท าหน้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้ อ งมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
7. ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้ คัด เลื อ กสมาชิ ก
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ให้ เลขานุการบริ ษั ท หรื อ ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษั ท หรื อ ผู้ต รวจสอบภายใน หรื อ
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในกรณีของบริษัท ให้ เลขานุการของบริ ษัทดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบดารงตาแหน่งวาระละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการ
แต่งแต่งตังใหม่
้ อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัทจะเห็นสมควรขอให้ ดารงตาแหน่งต่อไป
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน และเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทังหมด
้
ทังนี
้ ้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งจะต้ องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนินธุ รกิจ
ทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัท ตลอดจนกากับ
ดูแลให้ คณะผู้บริ หาร บริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลภายใต้
กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวัง ตามหลักการข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี เพื่ อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ และความ
มัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
กรรมการและท่านสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิ สระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ
โดยสามารถตัง้ ค าถาม แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ คัด ค้ า นในกรณี ที่ มี ค วามเห็ น ขัด แย้ ง ในเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้ อิทธิพลของกลุม่ บุคคลใด
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วาระการดารงตาแหน่ ง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นอัตราจานวน 1 ใน 3 จานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออก
จากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการแปรสภาพบริ ษัทเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัดนันให้
้ จบั สลากกันส่วนปี ต่อไป
ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตัง้
ใหม่อีกได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียง
5. ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น เป็ นผู้พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ บริ หาร โดยคัดเลือก
จากบุคคลากรที่มีความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้ อง
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หลักการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
บริ ษัทมีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื ้อประโยชน์ตอ่ บริ ษัท เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โดยมีการประเมินความคุ้มค่า หรื อความเป็ นไปได้ อย่างจาเป็ นและเหมาะสม โดยการบริ หารงานในบริ ษัท ย่อยและ
บริ ษัทร่วมนัน้ บริษัทจะมีการกากับดูแลดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจะส่งตัวแทนไปเป็ นกรรมการในคณะกรรมการในคณะกรรมการบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วม โดย
จานวนตัวแทนของบริ ษัทเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นอย่างน้ อย ซึง่ เป็ นกรรมการบริ ษัท หรื อบุคคลอื่ น
ที่ได้ รับมอบหมาย
2. กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน บริ ษัทย่ อยหรื อบริ ษัทร่ ว มส่วนหนึ่งเป็ นตัวแทนของบริ ษัท และจะมี
ตัวแทนบริ ษัทร่วมลงนามด้ วยเสมอ
3. ตัวแทนของบริ ษัทจะมีสิทธิ์เข้ าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริ หารระดับสูง หรื อบุคคลใดๆ ที่รับผิดชอบด้ าน
บัญชีและการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
4. ในกรณีที่ บริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อ รายการได้ มาหรื อจาหน่ายซึ่งทรั พย์ สินที่มี
นัยสาคัญบริ ษัทดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้ สาหรับการทารายการดังกล่าว รวมถึงนโยบายเที่ยว
กับรายการระหว่างกันของบริษัท
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การกากับดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัท มีนโยบายดูแล กรรมการ ผู้บริการ ในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัท ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนใช้
เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทังการซื
้
้อขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
1. ให้ ความรู้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารรวมถึงดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับ
ผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่าหน้ าที่ที่ ต้องจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึง ผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินเป็ น
ระดับผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า จัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริ ษัท ก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ ทุกครัง้ โดยให้ จัดทาและนาส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการ ผู้บริ การ รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้นไป
หรื อเที ยบเท่า หรื อรายงานการเปลี่ยนแปลงถื อครองหลักทรั พย์ ภายใน 3 (สาม) วันทาการนับแต่ที่มีการซื ้อขาย
โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์นนั ้
3. บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ น
ระดับผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้นไปเทียบเท่า และผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ งบ
การเงินหรื อเผยแพร่ เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและสถานะของบริ ษัท จนกว่าบรัทจะได้ เปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชน
แล้ ว โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงผู้ ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่ เป็ น
ระดับผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่างดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลา
อย่างน้ อย 30 วันล่วงหน้ าก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง ภายหลังการ
เปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทังห้
้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น
บริ ษัท กาหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนาข้ อมูลภายในไปใช้ หาประโยชน์สว่ นตน ดังต่อไปนี ้
1. การตักเตือนเป็ นหนังสือ
2. การพักงานชัว่ คราวโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง
3. ให้ ออกจากงาน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะพิจารณากาหนดบทลงโทษจากเจตนาของการกระทาและความร้ ายแรงของความผิดนันๆ
้
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บทนิยาม
บทนิยามทั่วไป
บริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด(มหาชน)

กรรมการ

กรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด(มหาชน)

ผู้บริหาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท

พนักงาน

พนักงานทุกระดับของบริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด(มหาชน)

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง

ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า/เจ้ าหนี ้ คู่แข่งทางการค้ า พนักงาน ภาครัฐ ชุมชน/สังคม และ
สิ่งแวดล้ อม

บทนิยามเฉพาะ
การกากับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์ เชิงการกากับดูแล รวมทังกลไกมาตรการที
้
่ใช้ กากับการตัดสินใจของ
คนในองค์กรให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ซึง่ รวมทัง้
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณ และ
(3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการายงานผลการดาเนินงาน

การกากับดูแลกิจการที่ดี

การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ เ ป็ นไปเพื่ อ การสร้ างคุ ณ ค่ า ให้ กิ จ การอย่ า งยั่ ง ยื น
นอกเหนือจากการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ลู งทุน ซึง่ คณะกรรมการควรกากับดูแล
กิจการให้ นาไปสูผ่ ล ดังนี ้
(1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงผลกระทบในระยะยาว
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย
(3) เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านลบต่อสิ่งแวดล้ อม
(4) สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

จรรยาบรรณธุรกิจ

แนวทางปฏิ บั ติ ข องพนั ก งานต่ อ องค์ ก รหรื อบริ ษั ท และต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย
(“Stakeholders”) และแนวทางของบริ ษัทต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งเป็ น
เครื่ องมือของบริ ษัทในการเสริ มสร้ างความโปร่ งใสในการดาเนินงานของบริ ษัทจด
ทะเบียน อันจะสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
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บทนิยามเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การดาเนินกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีความต้ องการส่วนตัว หรื อของบุคคลที่เกี่ยวข้ องไม่
ว่า โดยทางสายเลื อ ด หรื อ ทางอื่ น ใด เข้ า มามีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจ หรื อ อาจ
ขัดขวาง หรือเป็ นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สงู สุด
บทนิยามเกี่ยวกับการให้ และรับของขวัญ
ของขวัญ

สิ่งของที่ให้ กันในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรื อวัมนธรรม หรื อให้ กนั
ตามมารยาทที่ปฏิบตั ิกนั ในสังคม

ทรั พย์ สนิ

วัตถุที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึง่ อาจมีราคาและถือเอาได้

สิ่งของหรื อผลประโยชน์ อ่ นื ใด เงินหรื อสิ่งของที่มีมลู ค่า ได้ แก่ การลดราคาสินค้ า สิทธิพิเศษในการรับความบันเทิง
การรับบริ การ การสนับสนุนค่าใช้ จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าอาหาร หรื อ
สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน การให้ สิทธิ พิเศษที่มิใช่เป็ นสิทธิ ที่จดั ไว้ สาหรับบุคคล
ทัว่ ไป รวมถึงประโยชน์อื่นใดที่ให้ แก่กนั ในโอกาสต่างๆ ตามประเพณีนิยม
ปกติประเพณีนิยม

เทศกาลหรื อวันสาคัญหรื อกิจกรรมซึ่งอาจมีการให้ ของขวัญกัน และให้ หมายความ
รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี มารยาทที่ถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมากันในสังคม
และมีความสาคัญต่อสังคม

บทนิยามเกี่ยวกับการต่ อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
คอร์ รัปชัน

การใช้ อานาจที่ได้ มาโดยหน้ าที่ในการหาประโยชน์สว่ นตัว หรื อ การทุจริ ตโดยใช้ หรื อ
อาศัยตาแหน่งหน้ าที่ อานาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและหรื อ
ผู้อื่น

สินบน

การจูงใจหรือการเสนอหรื อสัญญาว่าจะให้ หรื อการให้ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความได้ เปรี ยบ
ทางการค้ า ทางสัญญา ทางระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายหรื อทางบุคคล

ทรั พย์ สนิ ทางปั ญญา

หมายความรวมถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้ า เครื่ องหมาย
บริการ ความลับทางการค้ า
และหรื อสิทธิทางทรัพย์สินทางปั ญญาในรู ปแบบ
อืน่
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แบบฟอร์ มการรายงานการฝ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
เลขที่เอกสาร
วันที่
เรี ยน

เดือน

/

…

พ.ศ

.

.

ข้ าพเจ้ า
สังกัดหน่วยงาน(แผนก)

ตาแหน่ง

.

ฝ่ าย

.

ผู้บงั คับบัญชาโดยตรง

.

ขอร้ องเรี ยนการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี ้
 การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ชื่อผู้กระทาการฝ่ าฝื น
สังกัดหน่วยงาน(แผนก)

.
.

ฝ่ าย

ได้ กระทาการเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณโดยมีข้อเท็จจริ ง ดังนี ้
(1)

.

(2)

.

(3)

.

 ถูกกดดัน / บังคับให้ กระทาใดๆ ที่เป็ นการขัดต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณจาก
นาย/นาง/นางสาว
สังกัดหน่วยงาน(แผนก)

.
ฝ่ าย

.

ได้ กดดัน/บังคับให้ ข้าพเจ้ ากระทาใดๆ ที่เป็ นการขัดต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี ้
(1)

.

(2)

.

(3)

.

พร้ อมนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารหรื อหลักฐาน (ถ้ ามี) เพื่อประกอบการพิจารณามาด้ วยแล้ ว คือ

.
.
.

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(

ผู้ร้องเรี ยน / รายงาน
)
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ใบลงนามรั บทราบและถือปฏิบัติ
ข้ าพเจ้ าได้ รับและอ่านหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทแล้ ว
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจรับทราบและยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงานต่อไป

ลงชื่อ :

.

(

)

ตาแหน่ง :

.

หน่วยงาน :
วันที่ : :

.
/

/

.

..
(สาเนา)

ใบลงนามรั บทราบและถือปฏิบัติ
ข้ าพเจ้ าได้ รับและอ่านหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทแล้ ว
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจรับทราบและยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงานต่อไป

ลงชื่อ :

.

(

)

ตาแหน่ง :

.

หน่วยงาน :
วันที่ : :

.
/

/

.

