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สาส์นจากประธานกรรมการ 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) (“บริษทั”) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็น
ปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของ
กิจการ อนัจะไปสู่การเป็นผูน้ าดา้นธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสมารถในการแข่งขนัและผลประกอบการท่ี
ดีโดยค านึงถึงผลกระทบต่อกิจการในระยะยาว อยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้
เสีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองค์กรทุกระดบั สังคมโดยรวม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน และ
สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจ นั้น 

 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์                           
แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) โดยบริษทั            
ยึดถือหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (Principles of Good Corporate Governance :            
“CG Principles”) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัตลอดมา โดยในปี 2560 ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2560 เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจของ
บริษทัภายใตห้ลกัการก ากับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเช่ือถือและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น                      
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

บริษทั จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณาธุรกิจของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งและเป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”)  บริษทัจึงได้
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยจดัท าเป็น “คู่มือการก ากบัดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ” และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2561 
เพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน นับตั้ งแต่วนัท่ี                      
5 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป และไดจ้ดัใหมี้การเผยแพร่รายละเอียดบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

 

 

 

........................................................ 
(นางปราณี  ศุภวฒันเกียรติ) 

ประธานกรรมการ 
 



ประกาศเจตนารมณ์ 
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

 

ด้วย คณะกรรมการบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) (“บริษทั”) ในฐานะผูน้ าขององค์กร ตลอดจนผูบ้ริหาร            
และพนักงานทุกระดบั ได้ตระหนักถึงความส าคญักับหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560                
(“CG Code”) ตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท) และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(กลต) อยา่งยิง่ โดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดรั้บทราบและเขา้ใจ “คู่มือการก ากบัดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2561 เพื่อ
ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

 



บทน ำ 
 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส าคญัในการยึดหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน โดยบริษทัมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรธุรกิจชั้นน าดา้นสปาท่ีประสบผลส าเร็จสามารถสร้าง
มูลค่าระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อมีส่วนไดเ้สีย เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว และให้ความส าคญักบัการมีจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยบริษทัไดป้ลูกจิตส านึกดา้นจริยธรรมธุรกิจในการปฎิบติักบัลูกคา้ คู่คา้ และพนักงานอย่างมีจริยธรรม 
บริษทัมีความเช่ือมัน่ว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีประกอบไปดว้ยระบบบริหารจดัการท่ีดี เพ่ือเป็นกรอบความประพฤติท่ี
สะทอ้นถึงคุณค่าองคก์ร โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือให้บุคลากรทุกระดบัไดมี้การพฒันาตนเอง ส านึกในหนา้ท่ีในหนา้ท่ี
ดว้ยความถึงพร้อมซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัสามารถน าแนวทางดงักล่าว
ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัแต่ละกิจการของกลุ่ม โดยยดึมัน่ในคุณธรรม ความซ่ือสตัยสุ์จริต และการปฎิบติัท่ีสอดคลอ้ง
กบักฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัเช่ือมัน่ว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจจะเป็นปัจจยัส าคญัในการ
สร้างความส าเร็จสูงสุดในการด าเนินการธุรกิจ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่จากสังคมและสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั
และบริษทัลูก 

 

นอกจากการน้ีบริษทัไดก้ าหนด “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ” ไวอ้ย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ บริษทัยงัจดัให้มีการ
ส่ือสารให้พนักงานไดรั้บรู้ และเขา้ใจในนโยบายการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงไดถู้กเผยแพร่บนเวป็ไซด์ของบริษทั 
http://www.siamwellnessgroup.com หวัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” ผา่นการจดักิจกรรมและอบรมใหพ้นกังานทุกคนใน
องคก์ร 

 

ตุลาคม 2561 

 



วสัิยทัศน์ 

เป็นบริษทัผูใ้ห้บริการสปาท่ีมีมาตรฐานเเละครบวงจรท่ีสุดของประเทศไทยท่ีบริหารงานโดยคนไทย โดยมีระดบัสปา
ครอบคลุมหลากหลายระดบัเเละมีตราสินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับทั้งในตลาดไทยและตลาดต่างประเทศ (International Brand) 

 

พนัธกจิ 

• เป็นองคก์รท่ีสร้างมาตรฐานของสปาไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ (ระดบัสากล) 
• เป็นองคก์รท่ีมุ่งเนน้การประยกุตเ์อาศาสตร์ตะวนัออกมาประสานกบัศาสตร์ตะวนัตก กอปรกบัการน าภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินไทยมาพฒันาและส่งเสริมผลิตภณัฑข์องไทย 
• เป็นองคก์รท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกส่วนมีการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ และต่อเน่ือง 
• เป็นองคก์รท่ีใหค้วามส าคญัต่อขอ้บงัคบัพ้ืนฐานและกฎหมาย โดยยดึการประกอบธุรกิจอยา่งสุจริต เท่ียงตรง และ

มีจริยธรรม รวมทั้งตระหนกัถึงผลกระทบต่อพนกังาน สภาพแวดลอ้ม และชุมชนเป็นส าคญั 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การก ากบัดูแลกจิการ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

(ฉบบัปรับปรุง ปี 2561) 

 

 

 

 

 
 



 

 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการ
ด าเนินงานของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย ตั้งแต่พนกังาน ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ดงันั้น คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงเป็นผูน้ าสูงสุดขององคก์ร  
จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีข้ึน เพ่ือให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนั โดยครอบคลุมเน้ือหาหลกัการส าคญั 

ตั้งแตโ่ครงสร้าง บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ จนถึงหลกัการส าคญัตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผูบ้ริหารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และ
สามารถตรวจสอบได ้เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารองคก์ร ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่การด าเนินงานใดๆ ของบริษทั กระท า
ดว้ยความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และไดน้ าไปปรับใชใ้นการก ากบั
ดูแลใหกิ้จการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว เพ่ือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าในกิจการอยา่งย ัง่ยนื ตรงตามความมุ่งหวงั
ของทั้งภาคธุรกิจผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทุน และสงัคมโดยรวม ภายใตร้ะเบียบปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ตามหลักการก ากับดูและกจิการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555  (Principles of Good Corporate Governance : 
“CG Principles”) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 หมวด และภายใตร้ะเบียบปฏิบติัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code 
: “CG Code”) ใน 8 หลกัปฏิบติั ดงัน้ี  

 

หลกัปฏิบัต ิ1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอยา่งย ัง่ยนื (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏิบัต ิ2 ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  (Define Objectives that 
Promote Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏิบัต ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

หลกัปฏิบัต ิ4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management) 

หลกัปฏิบัต ิ5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business) 

หลกัปฏิบัต ิ6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  (Strengthen Effective Risk 
Management and Internal Control) 

หลกัปฏิบัต ิ7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

หลกัปฏิบัต ิ8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผูถื้อหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 
Shareholders) 



 

 

โดย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดมี้มติเห็นชอบ “หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560” 
(Corporate Governance Code: “CG Code”) เพ่ือน ามาใช้แทนหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน                 
ปี 2555 (Principles of Good Corporate Governance: “CG Principles”) ท่ีออกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในปี 2560 บริษทัไดน้ านโยบายเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาส่งเสริมการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นรูปธรรม
มากข้ึน โดยมีการแต่งตั้ ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี                  
16 ธนัวาคม 2560  เพ่ือให้บริษทัสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และท่ีส าคญัเพื่อให้การด าเนินงานของบริษทั
เป็นไปอย่างโปร่งใส น่าเช่ือถือและ เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และสอดคลอ้งกับหลกัธรรมาภิบาล (Code of Governance)                 
โดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดรั้บทราบและเขา้ใจ “คู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ” 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2561 เพื่อยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน
ร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

 

หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 

หากพิจารณาแลว้ เน้ือหาส่วนใหญ่ของ CG Code น้ี น ามาจาก หลกัการก ากบัดูและกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจด
ทะเบียน ปี 2555  เพียงแต่ปรับล าดับ วิธีการน าเสนอให้เป็นไปตามบริบทการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการในแต่ละ
กระบวนการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดเ้พ่ิมประเด็นใหม่ ๆ เพ่ือใหค้รอบคลุมถึงแนวคิดหรือปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงัน้ี 

1. เพ่ิมความชดัเจนของบทบาทความเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ และการแบ่งบทบาทระหวา่ง คณะกรรมการ
และฝ่ายจดัการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

(1) เร่ืองท่ีคณะกรรมการควรดูแลใหมี้การด าเนินการ 
(2) เร่ืองท่ีคณะกรรมการพิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการ โดยติดตามให้มัน่ใจว่า ฝ่ายจดัการไดไ้ปด าเนินการ

ตามท่ีไดพิ้จารณาร่วมกนัไว ้
(3) เร่ืองท่ีคณะกรรมการไม่ควรด าเนินการ 

2. เพ่ิมความชดัเจนของบทบาทคณะกรรมการในการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ และ
บูรณาการหลกัความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจเขา้ไปในชั้นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัดงักล่าว เพ่ือใหก้ารสร้าง
คุณค่ากิจการอยา่งย ัง่ยืนแทรกเป็นเน้ือเดียวกบัการประกอบธุรกิจ โดยคณะกรรมการควรดูแลให้การก าหนดวตัถุประสงค ์
เป้าหมายทางธุรกิจนั้น ผา่นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม การวเิคราะห์ ความเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย การท าความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนมีการปลูกฝังค่านิยมของ
องคก์รท่ีสะทอ้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหเ้กิดการปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

3. ขยายความหนา้ท่ีของคณะกรรมการในการก ากบัดูแลกลยทุธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกิจการ 
โดยสนับสนุนการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งการก ากบั ดูแลดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. เพ่ิมค าอธิบายหน้าท่ีของคณะกรรมการในการก ากบัดูแลให้กิจการมีนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลการจดัการ
ขอ้มูลลบัเพ่ือไม่ให้เกิดขอ้มูลร่ัวไหล การรักษาความลบัของขอ้มูลลบัและขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์
(market sensitive information) 



 

 

5. เพ่ิมหนา้ท่ีของคณะกรรมการในการดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ช าระหน้ี และกลไกท่ีจะสามารถกอบกูฐ้านะการด าเนินงานได ้ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน ตลอดจนการดูแล
ใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการเงิน และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

6. เพ่ิมความชัดเจนว่า คณะกรรมการควรท าความเขา้ใจเร่ืองโครงสร้างความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นท่ีอาจมี
ผลกระทบต่ออ านาจการควบคุมหรือการบริหารจดัการกิจการ 

7. เพ่ิมความชดัเจนของบทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการ และในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ัดการใหญ่ไม่ไดมี้การแยกออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการอาจแต่งตั้ งกรรมการอิสระ คนหน่ึงร่วมพิจารณา
ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการสร้างความ 
ถ่วงดุลระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
  

ในทางปฏิบัตินั้ น คณะกรรมการบริษทัได้น าหลกัปฏิบัติ 8 ข้อ ในส่วนท่ี 1 ไปปรับใช้ (Apply) ตามความ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน และในส่วนท่ี 2 นั้น เป็น              
แนวปฏิบติัและค าอธิบายในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัในส่วนท่ี 1  
 

ดงันั้นบริษทั จึงไดก้ าหนดระบบการด าเนินงานและการควบคุมภายในของบริษทั ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ขา้งตน้ ประกอบดว้ยสาระส าคญั 5 หมวด ดงัต่อไปน้ี  
 

หมวดท่ี 1  สิทธิของผูถื้อหุน้ (The Right of Shareholders) 
หมวดท่ี 2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment) 
หมวดท่ี 3  บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) 
หมวดท่ี 4  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Transparency) 
หมวดท่ี 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities) 

 



 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

หลกัการ 

บริษทัใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั และการไดรั้บขอ้มูลของ
บริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพ่ือประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เร่ืองของบริษัท    
คณะกรรมการบริษทัจึงส่งเสริมการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

แนวปฏิบัติ  

1. บริษทัจะท าการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุม
ตามวาระต่าง ๆ ใหเ้พียงพอ ระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งครบถว้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 หรือ 14 วนั แลว้แต่กรณี ในกรณีท่ี 
ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะท่ีบริษทั ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม และ 
บริษทัไดป้ระกาศรายละเอียดของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ลงในหนงัสือพิมพ ์ติดต่อกนัต่อเน่ือง 3 วนัก่อนวนัประชุมอยา่ง
นอ้ย 3 วนั เพ่ือเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ส าหรับใหผู้ถื้อหุน้เตรียมตวัมาร่วมประชุม 

2. มีนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยในการจัดประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั จะใช้และ
จดัเตรียมสถานท่ีท่ีเดินทางสะดวก โดยจะแนบแผนท่ีจดัประชุมผูถื้อหุ้นไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวนัเวลาท่ี
เหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ 

3. ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทั จะแถลงให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบถึงวิธีการใชสิ้ทธิลงคะแนน และสิทธิในการ
แสดงความเห็น รวมทั้งการตั้งค  าถามใดๆ ต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งน้ี ในระหว่างการประชุมจะเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และตั้งค  าถามในท่ีประชุมอยา่งเตม็ท่ี ตามระเบียบวาระ
การประชุมและเร่ืองท่ีเสนอและออกเสียงลงมติในวาระการประชุม โดยจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการ
ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียง  และประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสม เพื่อให้กรรมการบริษทัทุก
ท่านรวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง และเลขานุการ บริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังหากไม่ติด
ภารกิจส าคญั เพ่ือตอบขอ้ซกัถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหารระดบัสูง ทุกคนควรเขา้ร่วมการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้เพ่ือตอบขอ้ซกัถามเช่นกนั 

4.  เพ่ิมช่องทางในการรับทราบขอ้มูลและข่าวสารของผูถื้อหุ้นผ่านทาง website ของบริษทั โดยน าขอ้มูลและ
ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆไวท่ี้ website ของบริษทั โดยเฉพาะในกรณีของหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นให้
เผยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 28 วนัก่อนวนัประชุม  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลด ขอ้มูลระเบียบวาระ
การประชุมไดอ้ย่างสะดวกและครบถว้น และมีเวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อน
ไดรั้บขอ้มูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษทั นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยบริษทัได้
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้พร้อมกบัการน าส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทั ไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑ์
การส่งค าถามล่วงหนา้ไวบ้น  website ของบริษทั 



 

5. บริษทั น าเทคโนโลยมีาใชก้บัการลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การลงคะแนนเสียง การนบัคะแนนเสียง การแสดงผลการ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพ่ือให้การประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า และเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม 

6. บริษทัจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัคะแนนและตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทั และเปิดเผยใหท่ี้ประชุมทราบ พร้อมทั้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

7. การจดบนัทึกรายงานการประชุม บริษทัไดด้ าเนินการใหบ้นัทึกใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และบนัทึกประเด็นซกัถาม
และขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุม ไดแ้ก่ รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม และสัดส่วนกรรมการท่ี
เขา้ร่วมการประชุม หรือ ไม่เขา้ร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน 
(เห็นชอบ ไม่เห็นชอบงดออกเสียง) ของแต่ละวาระ ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกุลของผูถ้าม
และผูต้อบ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงภายหลงัจากบริษทั เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัท รัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ บริษทัมีการบนัทึกวีดีทศัน์ ภาพการประชุมเพ่ือเก็บรักษาไวอ้า้งอิง และเผยแพร่ใน website ของบริษทั  
นอกจากน้ี บริษทั ไดน้ ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเผยแพร่ใน website ของบริษทั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณา รวมถึงส่ง
รายการประชุมดงักล่าวไปยงัระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชุม          
ผูถื้อหุน้นั้น 

8. บริษทัไดเ้ปิดเผยมติการลงคะแนนของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่สาธารณชนทราบหลงัจากการประชุมผูถื้อหุ้นใน
วนันั้น หรือในวนัท าการถดัไปบนระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ website ของบริษทั 

9. บริษทัท าการเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการไดรั้บเงินปันผลโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร หรือสั่ง
จ่ายผา่นเช็ค (ในกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล) เพ่ืออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้เพ่ือให้ไดรั้บเงินปันผลตรงเวลาและป้องกนั
ปัญหาเร่ืองเช็คช ารุด สูญหาย หรือส่งถึงผูถื้อหุน้ล่าชา้ 

10. ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอยา่งเท่าเทียมดงัท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั โดย
ผูถื้อหุน้ 1 หุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง 

11. ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีสิทธิในการรับทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลการด าเนินงาน
ประจ าปี โดยบริษทัจะด าเนินการจดัท าเอกสารประกอบค าอธิบายผลการด า เนินงานประจ าปีท่ีครอบคลุมเน้ือหาสาระท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานท่ีผ่านมาของบริษทั รวมถึง งบการเงิน ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
(Management Discussion and Analysis)อย่างชดัเจน และครบถว้น ไดแ้ก่ รายประจ าปีในรูปแผ่นซีดี ท่ีทางบริษทัไดแ้จก
ให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม และแจกเป็นรูปเล่มในวนัประชุมผูถื้อหุ้น หรือผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด
รายงานประจ าปีไดบ้น  website ของบริษทั  

12. ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทั โดยบริษทัจะท าการจดัท างบการเงิน
ท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้และครอบคลุมสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยงบการเงินของ
บริษทัไดผ้า่นการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีท่ีมีความอิสระ และ มีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

 

 



 

13. ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลของบริษทั โดยบริษทัจดัท ารายละเอียด
การค านวณเงินปันผลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและครอบคลุมเน้ือหาสาระส าคญัต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผูถื้อหุ้น 
เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกบัปีท่ีผ่านมา โดยบริษทัจะอธิบายถึงเหตุผลและความ
จ าเป็นหากบริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผล ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษทัเคยประกาศไว ้โดยเงินปันผลท่ี
ถูกเสนอต่อผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติันั้น ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองอย่างระมดัระวงั รอบคอบและมีมติเห็นชอบแลว้จาก
คณะกรรมการบริษทั ก่อนท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

14. ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล โดยบริษทัไดด้ าเนินการ
จดัท ารายละเอียด/ประวติัของกรรมการบริษทั ท่ีถูกเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับการแต่งตั้งอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจนและครอบคลุมเน้ือหา
สาระส าคญัต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผูถื้อหุ้น เช่น ช่ือ ประวติั จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งและผลการ
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทั ท่ีผ่านมา (กรณีแต่งตั้งกรรมการรายเดิม) ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง หลกัเกณฑ์
และวิธีสรรหา การถือหุ้นในบริษทั การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั เป็นตน้ และก าหนดค านิยามกรรมการอิสระ ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยกรรมการท่ีถูกเสนอช่ือต่อผู ้
ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติแต่งตั้ งนั้ นจะผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจาก
คณะกรรมการ ก่อนท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

15. ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั โดยบริษทัไดด้ าเนินการ
จดัท ารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและครอบคลุมเน้ือหาสาระส าคญัต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของผูถื้อหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องคป์ระกอบของค่าตอบแทนแยกตามต าแหน่งและ/
หรือ หน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผ่านมา วิธีการเสนอ
ค่าตอบแทน เป็นตน้ โดยค่าตอบแทนกรรมการท่ีถูกเสนอต่อผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติันั้น ไดผ้่านการพิจารณากลัน่กรองอยา่ง
ระมดัระวงัรอบคอบแลว้จากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแลว้จากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะ
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

16. ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และอนุมติัค่าสอบบัญชี โดยบริษทัได้จัดท า
รายละเอียดขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและครอบคลุมเน้ือหาสาระส าคญัต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ ผูถื้อหุ้น 
เช่น ช่ือผูส้อบบญัชีและส านักงานสอบบญัชีท่ีสังกดั ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี จ านวนปีท่ีผูส้อบบญัชีรายนั้นเป็น
ผูส้อบบญัชีให้กบับริษทั ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีซ่ึงแบ่งแยกอยา่งชดัเจนระหวา่งค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืน ๆ (ถา้
มี) และจดัให้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีกบัปีท่ีผ่านมา เป็นตน้ โดยผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีท่ีถูกเสนอต่อผูถื้อหุน้
เพ่ืออนุมติันั้นไดผ้า่นการพิจารณากลัน่กรองอยา่งระมดัระวงัรอบคอบแลว้ จากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยการประเมินผล
งานท่ีผ่านมาของผูส้อบบญัชี และมีมติเห็นชอบแลว้จากคณะกรรมการบริษทั ก่อนท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมติั 

17. เพ่ือเป็นการป้องกนัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ของบริษทั ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมติั
การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีมูลค่าอยา่งมีสาระส าคญัของบริษทั โดยการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทันั้นจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมด 

 



 

18. บริษทัจะด าเนินการจดัท ารายละเอียดการเพ่ิมทุนท่ีถูกตอ้งในกรณีท่ีมีการเพ่ิมทุนอยา่งชดัเจนและครอบคลุม
เน้ือหาสาระส าคญัต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผูถื้อหุ้น เช่น วตัถุประสงค์และความจ าเป็นในการเพ่ิมทุน 
วิธีการและเง่ือนไขของการเพ่ิมทุน ผลกระทบของการเพ่ิมทุนท่ีมีผลต่อบริษทั ตลอดจนผูถื้อหุ้น เป็นตน้ โดยเร่ืองดงักล่าว
ไดผ้า่นการพิจารณากลัน่กรองอยา่งระมดัระวงัรอบคอบและมีมติเห็นชอบแลว้จากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

 
 



 

หมวดที ่2 การปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

หลกัการ 

บริษทัใหค้วามส าคญัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงไดรั้บการปฏิบติัและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยา่งเท่าเทียมกนั
และเป็นธรรม เช่น การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร การตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินการของบริษทั โดยมีแนว
ปฏิบติัดงัน้ี 

แนวปฏิบัติ 

1. อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมไดก่้อน
การประชุมผูถื้อหุ้นโดยการดาวน์โหลดเอกสารท่ีทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมไวเ้พ่ือเสนอกรรมการ หรือ วาระการประชุม ผ่าน
ทาง website บริษทั  

2. ก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนเป็นการล่วงหนา้เพ่ือพิจารณาวา่จะเพ่ิมวาระท่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอหรือไม่รวมถึง
มีการก าหนดวธีิการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

3. ในการประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระท่ีก าหนดโดยไม่เปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั หรือ
เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้ เวน้แต่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบโดยใหเ้ป็นไป ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4. เพ่ิมการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองนั้น ผูถื้อหุน้มีสิทธิมอบฉนัทะ
ใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง หรือใหมี้กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้และแจง้รายช่ือกรรมการ
อิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บประวติัและขอ้มูลการท างานของกรรมการอิสระแต่ละ
ท่านท่ีครบถว้นเหมาะสมในการพิจารณา 

5. ใหป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ไม่วา่จะเป็นผู ้
ถือหุน้ชาวไทยหรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ เช่นเอกสารต่างจะจดัท าข้ึนทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

6. สนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้
ในภายหลงั และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

7. มีการก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรและไดแ้จง้แนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษทั ถือปฏิบัติ และได้ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครอง
หลกัทรัพยต์ามกฎหมาย และมีหนา้ท่ีจดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการ 

8. ในกรณีท่ีกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารบริษทั รายใดมีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชน์ขดัแยง้กบัการเขา้ท า
รายการใด ๆ ใหบุ้คคลนั้นเปิดเผยความมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทั สามารถพิจารณา
ธุรกรรมของบริษทั ไดอ้ยา่งเป็นธรรมเพ่ือประโยชน์ของบริษทั ทั้งน้ี ใหบ้นัทึกความมีส่วนไดเ้สียดงักล่าวไวใ้นรายงานการ
ประชุม 

 

 



 

9. คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ และบริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุก
รายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมทั้งผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นต่างชาติ
และผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย บริษทัจึงมีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียม รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของผูถื้อหุ้น ดงัน้ีผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีสิทธิเท่าเทียมกนั ในการซ้ือขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษทัอยา่งเท่า
เทียมกนั การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การ
ก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 

10. ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั ดงัท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 
โดยผูถื้อหุน้ 1 หุน้ มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได ้1 เสียง  

11. บริษทัจะท าการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยสม ่าเสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ง website ของบริษทั  

12. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
พิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
1 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด  

13. บริษทัจะด าเนินการจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ งเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ 
รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในทุกวาระ โดยส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั หรือ 
14 วนั เวน้แต่กรณีท่ีขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารขอ้มูล
ประกอบการประชุม ทาง website ของบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษา
ขอ้มูลไดอ้ย่างละเอียดและสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม โดยมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลท่ีบริษทัจะส่งให้ผูถื้อหุ้นใน
รูปแบบเอกสาร 

14. บริษทัจะด าเนินการแจง้กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้นทราบ ในหนงัสือเชิญ
ประชุม และแจง้ขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผูถื้อหุ้นทราบในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งในการประชุมผูถื้อหุ้นให้มีการ
ก าหนดเป็นล าดบัขั้นตอนอยา่งชดัเจน มีการน าเสนอ ซกัถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติ ท่ีประชุมอยา่งชดัเจนรวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียม
กนั โดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดล่้วงหนา้ ก่อนเวลาประชุมอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง และต่อเน่ืองจนกวา่
การประชุมจะแลว้เสร็จ 

15. บริษทัไม่ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัท่ีตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และ
การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลส าคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุมผูถื้อหุน้อยา่งกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการ
ประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ไม่จ ากดัสิทธิในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้
ท่ีมาสาย เป็นตน้ 

 

 



 

16. บริษทัได้อ านวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การประชุมด าเนินตามล าดบัขั้นตอนท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมในการเลือกตั้งกรรมการผูถื้อหุน้
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นโดย
กรรมการท่ีเก่ียวขอ้งตอบขอ้ซกัถามอยา่งเพียงพอ 

17. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถมาประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกโดยจดัส่งแบบฟอร์ม หนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผูถื้อหุ้นของบริษทั
สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ไดท่ี้ website ของบริษทั รวมถึงหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 
และเสนอรายช่ือกรรมการอิสระ ของบริษทัอยา่งนอ้ย 1 คน ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุม  

18. บริษทัจะด าเนินการจดัให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมท่ีชดัเจนถูกตอ้งครบถว้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได ้ซ่ึงบริษทัจะเผยแพร่รายงานการประชุมผา่น website ของบริษทั ภายหลงัจากท่ีส่งรายงานการประชุมให้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

 

 



 

หมวดที ่3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

หลกัการ 

บริษทั ตระหนกัและรับรู้ถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งชุมชนใกลเ้คียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
เน่ืองจากบริษทั ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ซ่ึงสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างก าไรให้บริษทั 
ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษทั โดยบริษทัจะปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มให้เป็นไปตาม
กฎหมายและ/หรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัอยา่งเคร่งครัด  และบริษทัไดก้ าหนดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ค  านึงถึงปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม เพ่ือการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน ในการน้ี
คณะกรรมการบริษทั จึงมีนโยบาย ดงัน้ี  

การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีม่ีต่อผู้ถือหุ้น 

หลกัการ 

บริษทั ตระหนักดีว่า ผูถื้อหุ้นคือเจา้ของกิจการและบริษทั มีหน้าท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาวจึงก าหนดให้
พนกังานรวมถึงกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี  

แนวปฏิบัติ 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้โดยรวม 

 2. ก ากับดูแลการด าเนินการ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทั มีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีดี และมีการ
น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัชีและรายงานอ่ืนๆ โดยสม ่าเสมอ
และครบถว้นตามความเป็นจริง 

 3. รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตของบริษทั ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุมีผลอยา่งเพียงพอ 

  4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ่ื้น โดยใช้ขอ้มูลใด ๆ ของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร 

 5. บริษทั ตอ้งปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ในการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 

 

 

 



 

การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีม่ีต่อภาครัฐ 

หลกัการ 

ในการด าเนินธุรกิจ บริษทัใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัทั้งในส่วนงานของภาครัฐ 
โดยเฉพาะในการกระท าธุรกรรม บริษทั จะหลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐด าเนินการท่ีไม่
ถูกตอ้งเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนัในขอบเขตท่ีเหมาะสมและสามารถท าได ้ เช่น การ
พบปะพูดคุยในท่ีสาธารณะต่าง ๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบติั เป็นตน้ โดยมี
หลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

แนวปฏิบัติ 

1. ด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง เม่ือตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานของรัฐ 

2. ตระหนกัอยูเ่สมอวา่กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือขอ้บงัคบัในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาจมีเง่ือนไข ขั้นตอน หรือวิธี
ปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั และบริษทั พึงรับรู้และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  

การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีม่ีต่อพนักงาน 

หลกัการ 

บริษทั ตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดของบริษทั เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จ
ของการบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัของบริษทัอยา่งย ัง่ยนื บริษทั จึงก าหนดนโยบายความรับผิดชอบท่ีมีต่อพนกังาน 
เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัท่ีเป็นธรรม โดยไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

แนวปฏิบัติ 

1. ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน ดว้ยความดว้ยความเสมอ
ภาคอยา่งเท่าเทียบมกนั 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และทรัพยสิ์นของพนกังาน
อยูเ่สมอ 

3. การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังานตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาค สุจริตใจ 
และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานคนนั้น ๆ 

4. ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน โดยมีการพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ อาทิ
เช่น การจดัอบรมสัมมนา การอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความกา้วหนา้ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานมี
โอกาสพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอ่ืนๆ และใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงกบัพนกังานทุกคน  

5. ก าหนดค่าตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน ในระดบัท่ีสูงกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล 

6. หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 



 

7. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เก่ียวกับการท างาน และก าหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

8. ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงาน โดยปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็น
ธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด   

9. รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

10. ส่งเสริมให้พนกังานเขา้ใจ ในเร่ืองบรรยาบรรณและบทบาทหนา้ท่ีต่อองคก์ร พนกังานดว้ยกนั ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือสร้างเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึง 

11. จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือการส่อทุจริตคอร์รัปชนัผา่น
วธีิการต่างๆ เช่น ทางเวบ็ไซตแ์ละรายงานประจ าปี ของบริษทั รวมทั้งไดมี้มาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมแก่ผูร้้องเรียนหรือผู ้
แจง้เบาะแส และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยเจตนาสุจริต 

การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีม่ีต่อลูกค้า 

หลกัการ 

บริษทั มุ่งด าเนินธุรกิจการให้บริการสปา นวดเพื่อสุขภาพ โดยประสงคท่ี์จะให้มีการสร้างสรรค ์น าเสนอ และ
บริหารจดัการผลิตภณัฑแ์ละการบริการของบริษทั แก่ลูกคา้อยา่งมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใตห้ลกัการด าเนินงานดงัน้ี 

แนวปฏิบัติ 

1. มุ่งมัน่บริการลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมใหบ้ริการ ตอ้นรับดว้ยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ 
และใส่ใจ ดูแลผูรั้บบริการดุจญาติสนิท ค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม และความพึงพอใจของลูกคา้เป็น
หลกั โดยติดตามผลความพึงพอใจของลูกคา้ เพ่ือพฒันาและปรับปรุงสินคา้และการใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 

2. ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัวธีิการใหบ้ริการของบริษทั ใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลูกคา้สูงสุด 

3. ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ เพ่ือใหลู้กคา้มีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ โดย
ไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการส่ือสารช่องทางอ่ืน ๆ กบัลูกคา้ อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เกิดความ
เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใด ๆ ของสินคา้หรือบริการ 

4. จัดให้มีกระบวนการท่ีสามารถให้ลูกคา้แจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการท่ีไม่เหมาะสม เพ่ือท่ีบริษทั จะได้
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับลูกคา้ได้อย่างรวดเร็วและน าขอ้มูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาผลิตภณัฑ์ และการ
ใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป  

5. รักษาขอ้มูลและความลบัของลูกคา้ โดยไม่น าไปเปิดเผยหรือใชป้ระโยชน์ในทางมิชอบ 

 

 

 



 

การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีม่ีต่อคู่ค้า และคู่สัญญา 

หลกัการ 

บริษทั ตอ้งด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางและเป็นธรรมต่อคู่คา้ และคู่สัญญาซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จทางธุรกิจท่ีส าคญัประการหน่ึงด้วยความเสมอภาค และค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีขั้นตอนและ                    
วิธีปฏิบติัในการคดัเลือกคู่คา้  ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาและการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการคา้ และปฏิบติั
ตามสญัญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขอยา่งเคร่งครัด โดยบริษทัมีแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

แนวปฏิบัติ 

1. บริษทั ประสงคท่ี์จะใหก้ารจดัหาสินคา้และบริการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัการดงัต่อไปน้ี 

- มีการแข่งขนับนขอ้มูลท่ีเท่าเทียมกนั 
- มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สญัญา 
- จดัท ารูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย 
- จดัใหมี้ระบบการจดัการ และติดตามเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาครบถว้น และป้องกนั
การทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา 

- จ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั   

2. บริษทั มุ่งหมายท่ีจะพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนกบัคู่คา้และคู่สัญญาท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเร่ือง
คุณภาพของสินคา้และบริการท่ีคุม้ค่ากบัมูลค่าเงินและมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

3. หา้มผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สญัญาไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

4. ไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดท้ราบอนัเน่ืองมาจากการจดัซ้ือ จดัหา เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรือผูอ่ื้น 

การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีม่ีต่อเจ้าหนี้ 

หลกัการ 

บริษทัยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและวนิยั เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กบัเจา้หน้ี โดยบริษทัไดย้ดึหลกั
ปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  

แนวปฏิบัติ 

1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัเจา้หน้ี 

2. กรณีท่ีมีขอ้มูลวา่มีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผย รายละเอียด
ต่อเจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามสญัญาหรือท่ีไดต้กลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

4. หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้บริษทั จะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนั
พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  



 

การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีม่ีต่อคู่แข่งทางการค้า 

หลกัการ 

บริษทัมุ่งด าเนินธุรกิจอยา่งเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม  ภายใต้
กรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี โดยมีหลกัการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ดงัน้ี 

แนวปฏิบัติ 

1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

2. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพ่ือผลประโยชน์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เช่น การจ่ายสินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ 

3. ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท าลายช่ือเสียงแก่คู่แข่งทางการคา้ 

4. ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นหรือคู่แข่งทางการคา้ 

การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีม่ีต่อสังคมส่วนรวม 

บริษทั ให้ความส าคญักบัชุมชนและสังคมโดยรอบ ดว้ยตระหนกัดีวา่บริษทั เปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของสังคมท่ี
จะร่วมกา้วเดินไปสู่การพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยนืสืบไป บริษทั จึงไดด้ าเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคม
อยา่งต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจ ภายใตค้วามรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม ดงัน้ี 

1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญัและปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีบงัคบัใชอ้ยูอ่ยา่งเคร่งครัด 

2. มีนโยบายการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อยา่งชดัเจน และยดึถือปฏิบติักนัภายในองคก์ร 

3. ส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษทั มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีบริษทั เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

5. ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรคส์ังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษทั ตั้งอยูมี่
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

6. ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนโดยรอบในพ้ืนท่ีท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินธุรกิจอยูต่ามควรแก่กรณี 

7. ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชุมชน ชีวติและทรัพยสิ์น 
อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทั โดยใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 



 

การปฏิบัติเกีย่วกบันโยบายการต่อต้านทุจริต 

บริษทั มีนโยบายการต่อตา้นทุจริตและการจ่ายสินบนภายใตห้ลกัการ ดงัน้ี 

1. ห้ามมิให้พนกังานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพยสิ์นใดท่ีส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจท าใหบ้ริษทั เสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

2. พนกังานพึงละเวน้การเสนอหรือใหป้ระโยชน์ หรือทรัพยสิ์นใดแก่บุคคลภายนอกเพ่ือจูงใจใหผู้น้ั้นกระท า หรือ
ละเวน้การกระท าใดท่ีผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ท่ีของตน 

นอกจากน้ี ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งขอ้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดทาง
กฎหมาย ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษทัผ่าน 
website ของบริษทั หรือ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได ้ทั้งน้ี ขอ้มูลร้องเรียนและแจง้เบาะแสจะ
ไดรั้บการคุม้ครองและเก็บไวเ้ป็นความลบั โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบ
ขอ้มูล และหาแนวทางแกไ้ข (ถา้มี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

 

 



 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

หลกัการ 

บริษทัตระหนักดีถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัฯ ทั้ งขอ้มูลทางการเงินท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีอิสระและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน ตาม
ขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและ
โปร่งใส ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายดงัน้ี  

แนวปฏิบัติ 

1. คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญัและจ าเป็น ไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลดีหรือ
ผลเสียต่อบริษทั   ทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทั ท่ี
ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการท่ี
แทจ้ริงของบริษทั รวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษทั ตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์และ
ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น นโยบายการก ากบัดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารความเส่ียง การดูแลส่ิงแวดลอ้มและ 
สังคม ผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว เป็นตน้ เพ่ือให้ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่า
เทียมกนัตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. คณะกรรมการบริษทั มุ่งมัน่ท่ีจะดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลใน website ของบริษัท ทั้ งภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางเผยแพร่ทางส่ือมวลชน ส่ือเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยา่งทัว่ถึง และจะท าการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกบัแนวทางท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศใชบ้งัคบั 

3. บริษทั จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) รวมทั้งก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของนักลงทุนสัมพนัธ์ให้ชัดเจน เพ่ือให้การส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท าหน้าท่ี
ติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนหรือ ผูถื้อหุ้น รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัและผูถื้อหุน้รายยอ่ย หรือภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียม
และเป็นธรรม บริษทัจะจดัให้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทั้งจะเผยแพร่ขอ้มูลขององคก์ร 
ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์บริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และหน่วยงาน
รัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ผา่นทางช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ การรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ  website ของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัยงัให้ความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
สม ่าเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล เพื่อให้ผูถื้อหุ้นเขา้ถึง
ขอ้มูล และไดรั้บข่าวสารเป็นประจ า โดยผ่านช่องทาง website ของบริษทั โดยขอ้มูลท่ีอยูบ่น website ของบริษทั จะมีการ
ปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทศัน์ พนัธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพนัธ์ รายงานประจ าปี โครงสร้าง
บริษทั และผูบ้ริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุน้และผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 

 



 

4. บริษทั ให้ความส าคญัต่อรายงานทางการเงิน เพ่ือให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการท่ี
แทจ้ริงของบริษทัโดยอยู่บนพ้ืนฐานของขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชีซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับโดยทัว่ไป และผ่านการสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ โดยไดเ้ปิดเผยงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 
สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ รวมทั้งควรสนบัสนุนให้บริษทัจดัท าค าอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตร
มาส ทั้งน้ี เพ่ือใหน้กัลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทัในแต่ละไตรมาสไดดี้ยิง่ข้ึน นอกจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

5. บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในรายงานประจ าปีของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี                 
(แบบ 56-1) จ านวนคร้ังของการประชุมและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา รวมถึงการ
เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงในรายงานประจ าปีของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

6. บริษทั จะเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวใ้น website ของบริษทั เช่น วสิยัทศัน์ และพนัธ
กิจของบริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั งบการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั แบบ 56-1 และรายงาน
ประจ าปี (แบบ56-2) โครงสร้างการถือหุน้ หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้บงัคบั หนงัสือบริคณห์สนธิ นโยบายต่าง ๆ ของ
บริษทั กฎบตัรของคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณส าหรับพนกังานและ
กรรมการของบริษทั 

7. คณะกรรมการ ไดดู้แลใหฝ่้ายจดัการ (ฝ่ายoperation) ติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะร่วมกนัหาทางแกไ้ขโดยเร็วหากเร่ิมมีสญัญาณ
บ่งช้ีถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี นอกจากน้ีในการอนุมติัการท ารายการใด ๆ หรือ
การเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั คณะกรรมการจะตอ้งมัน่ใจไดว้่า การท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อ
ความต่อเน่ืองในการด าเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหน้ี 

8. ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการ ตอ้งมัน่ใจไดว้า่ 
กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทั้งน้ี ภายใตก้ารค านึงถึงสิทธิของผู ้
มีส่วนไดเ้สีย และการติดสินใจนั้นตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 

9. คณะกรรมการ จดัให้มีนโยบายการส่ือสาร (communication policy) และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล (disclosure 
policy) เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่ การส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั ทนัเวลา    
ใชช่้องทางท่ีเหมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบัและขอ้มูลท่ีมีต่อผลต่อราคาหลกัทรัพย ์รวมทั้งมีการส่ือสารให้เขา้ใจตรงกนัทั้ง
องคก์รในการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว  

 

 

 

 



 

หมวดที ่5 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

หลกัการ 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีสามารถบริหารงานใหแ้ก่บริษทัฯ
ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทัศน์กวา้งไกล และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ  เพื่อดูแลระบบ
บริหารงานกิจการต่าง ๆ ของบริษทัฯ ไดด้ าเนินไปในลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามกรอบของกฎหมายและจริยธรรมควบคู่กนัไป   
ประกอบกบัตอ้งรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้ อยา่งซ่ือสตัยสุ์จริต  และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้  
 
ในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ โดยมีระบบแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่ง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการท่ีชัดเจน บริษัท ได้วางนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการไวโ้ดยมี
สาระส าคญัดงัน้ี  

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดแ้ต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานทางธุรกิจ และแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะ
เร่ืองเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย แต่งตั้ งผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ รวมทั้ งแต่งตั้ งเลขานุการบริษทัฯ 
รับผิดชอบการด าเนินการประชุม การจัดการเอกสารการประชุม เอกสารส าคัญต่าง ๆ ของคณะกรรมการรวมทั้ ง
ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ และการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณต่าง ๆ  
 

คณะกรรมการบริษทั 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ ท า
หน้าท่ีก าหนดนโยบายและทบทวนวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจน
ก ากบัดูแลใหค้ณะผูบ้ริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้
กรอบของกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมัน่คง
สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

2. เป็นผูน้ าองคก์รในการบริหารกิจการโดยก าหนดและทบทวนวสิยัทศัน์ วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และกลยทุธ์
การด าเนินงาน รวมถึงแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี 

3. คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้ งหมดซ่ึงตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี กรรมการทั้งหมดของบริษทัมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  



 

กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบติัหน้าท่ีและใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ 
โดยสามารถตั้งค  าถาม แสดงความคิดเห็น หรือ คดัคา้นในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแยง้ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของกลุ่มบุคคลใด 

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั รวมทั้งมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการยงัไดก้ าหนดบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัดว้ย โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในขอ้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั 

2. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการน าเสนอแผนกลยทุธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนการด าเนินงาน (Operational Plan) รวมถึง
การประเมินผลการด าเนินงาน และก ากบัดูแลบริษทัในกลุ่ม โดยก าหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบติังาน ตลอดจน
เร่ืองท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกเดือน 

3. กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่
เกิน 3 บริษทั ทั้งน้ี ไม่กระทบการด ารงต าแหน่งในปัจจุบนัของกรรมการ  

4. บริหารกิจการเพ่ือสร้างคุณค่าแก่กิจการอยา่งย ัง่ยนืซ่ึงครอบคลุมถึงการประกอบกิจการท่ีดี สร้างคุณค่าระยะยาว 
(Creative Value with Long-Term Perspective) การประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Ethical 
and Responsible Business) และเป็นประโยชน์หรือลดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Good Corporate Citizen) 
รวมถึงสามารถปรับตวัไดภ้ายในการเปล่ียนแปลงต่างๆ  

5. คณะกรรมการไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรก าหนดใหฝ่้ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานให้
คณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ไดมี้การประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถก ากบัควบคุมและดูแลการปฏิบติังานของ
ฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัการณ์ 

6. คณะกรรมการควรให้ความส าคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการ
สร้างคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (เช่น ......................................) 

7. คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ์ (strategies) ของกิจการ 

8. คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

9.คณะกรรมการควรจดัให้มีกรอบการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและ
พฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 



 

10. คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหมี้ระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงการก าหนดนโยบายและ
วิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (integrity)และความพร้อมใช้ของข้อมูล 
(availability) รวมทั้ งการจัดการข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากน้ี 
คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังาน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ปฏิบติัตามระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลดว้ย 

การประชุมคณะกรรมการของคณะกรรมการบริษัท 

บริษทั ก าหนดหลกัเกณฑก์ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทั มีการก าหนดการประชุม อยา่งนอ้ยไตรมาสละคร้ังต่อปี และมีการประชุมพิเศษ เพ่ิมเติม
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั และการประชุมทุกคร้ังจะตอ้งมี กรรมการมาประชุมไม่นอ้ย
กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

2. มีการก าหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้ โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการควรร่วมกนัพิจารณาเลือกเร่ือง
เขา้วาระการประชุมคณะกรรมการและจะตอ้งมีการก าหนดวาระใหช้ดัเจน ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีดูแลให้กรรมการ
ไดรั้บเอกสารการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอส าหรับการศึกษา และพิจารณาเร่ืองเพ่ือการใหค้วามเห็น 
และการออกเสียงลงคะแนน 

3. คณะกรรมการบริษทัได้รับขอ้มูลท่ีเพียงพอ ครบถว้น ต่อเน่ือง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกคร้ัง ทั้ งน้ี 
กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาแก่
คณะกรรมการบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 

4. ประธานกรรมการมีหนา้ท่ีจดัสรรเวลาให้อยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเอกสารขอ้มูลเพื่อการอภิปราย และ
เพียงพอส าหรับคณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นส าคญั เปิดโอกาส  และสนบัสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความ
คิดเห็นก่อนสรุปความเห็นท่ีไดจ้ากท่ีประชุม 

5. คณะกรรมการมีนโยบายใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็นเพ่ือ
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และควรแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าท่ี
บริหารทราบถึงผลการประชุมดว้ย  

6. คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ ัดการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือใหส้ารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพ่ิมเติมในฐานะท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานโดยตรง และเพ่ือมีโอกาสท า
ความรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงส าหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและตอ้งไม่
อยูใ่นท่ีประชุมในวาระดงักล่าว  

8. การประชุมทุกคร้ัง ตอ้งมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการพร้อมใหค้ณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

 



 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

กรณีหากมีกรรมการเขา้ใหม่ บริษทัฯ จะจดัให้มีการบรรยายและเยี่ยมชมกิจการ รวมถึงจดัท าแนวทางค าแนะน า
ให้กบักรรมการ เพ่ือให้กรรมการใหม่ไดรั้บทราบลกัษณะและแนวทางการด าเนินธุรกิจ กฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  การก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี และขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบติัหนา้ท่ีของกรรมการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การประเมินตนเอง และประเมินผลการด าเนินงานของกรรมการ 

ภายหลงัจากบริษทัเป็นบริษทัมหาชน และการน าหุ้นของบริษทัขอจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมการจะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเอง และประเมินกรรมการท่านอ่ืนๆประจ าปี เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการในปี
ต่อ ๆ ไป 

นโยบายสรรหากรรมการ 

ในการสรรหากรรมการนั้น บริษทัฯ จะให้ความส าคญักบับุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวติั
การท างานท่ีดี และมีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถ
อุทิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งพอเพียง อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทัฯ นอกจากน้ี ยงัค  านึงถึงความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ และจดัท าตารางความรู้ความช านาญเพ่ือก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา 
โดยพิจารณาจากทักษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาด รวมถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับองค์ประกอบโครงสร้างของ
กรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทัฯ และจะใชฐ้านขอ้มูลกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความมัน่ใจใหผู้ถื้อหุน้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

บริษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของ
บริษทั และความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ รวมถึงความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละ
ท่าน โดยบริษทั ใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเป็นอตัราท่ี
แข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพ่ือท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไว ้ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายภาระหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ี
บริษทั จดัใหมี้ค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส และไดผ้า่นการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยก าหนดให้
มีการเปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารตามแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด  

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการใหค้วามรู้แก่กรรมการ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความเส่ียง กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล ผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพื่อใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้ งกรรมการใหม่    ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็น



 

ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหมี้การแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

กรรมการของบริษทั ทุกท่านไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
โดยบางท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการอบรมในหลกัสูตร 
Director Certification Program (DCP) จากสถาบนัเดียวกนั และเลขานุการบริษทั ไดเ้ขา้ร่วมอบรม และสัมมนาหลกัสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) จดัอบรม 

การควบคุมภายในและการก ากบัปฏิบัติงาน 

1. คณะกรรมการบริษทั จดัใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งดา้นการเงิน และการปฏิบติังาน 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัอยู่เสมอ จดัให้มีการก าหนดล าดบัขั้นของอ านาจอนุมติั และความ
รับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตวั ก าหนดระเบียบการปฏิบติังานอย่างเป็น     ลาย
ลกัษณ์อกัษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีวางไว ้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษทั 

2. จดัใหมี้ส่วนก ากบัการปฏิบติังาน (Compliance Division) หรือฝ่ายกฎหมาย (Legal Department) เพื่อรับผิดชอบ
เร่ือง Compliance ติดตามดูแลให้ทุกส่วนของบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้งครบถว้น อาทิ การก ากบัดูแลการต่อ
อายใุบอนุญาตการประกอบธุรกิจสปาและนวดเพ่ือสุขภาพ รวมถึงการต่อสัญญาเช่าสถานท่ีเพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการ 
และสัญญาอ่ืนๆ โดยมีระบบแจง้เตือนการต่อใบอนุญาตและสัญญาเช่าของบริษทัฯผ่านทางอีเมล ์แจง้ไปยงัผูบ้งัคบับญัชา 
และพนกังานท่ีรับผิดชอบ  

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเพ่ือความโปร่งใสและป้องกนัการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน บริษทัไดก้ าหนดนโยบาย
การใชข้อ้มูลของบริษทัตามท่ีปรากฏในนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน 

รายงานประจ าปี  

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี การจดัท ารายงานทางการเงินเป็นการจดัท าตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทั่วไป โดย
เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า รวมทั้งก าหนดใหมี้
การเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผูใ้หค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั 

 
 
 
 



 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ
ไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูด และรักษา
กรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการ กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน จะได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน ปัจจุบนัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ ัดการโดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลประกอบการของบริษทัมาประกอบการพิจารณา 

จริยธรรมทางธุรกจิ และข้อพงึปฏิบัติในการท างาน  

บริษทัไดก้ าหนดขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการท างานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และ
แจง้ให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคนไดรั้บทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของ
บริษทัดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต อยา่งมีจริยธรรม และคุณธรรม เพ่ือใหบ้รรลุผลตามเจตนารมณ์ท่ีก าหนดไวต้่อไป  

 
  



 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการท ารายการระหว่างกนั บนหลกัการในการตดัสินใจในการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่านั้น โดยบริษทัไดก้ าหนดขั้นตอนในการพิจารณา
ท าธุรกรรมดงักล่าว เพ่ือให้การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนันั้น เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และผูถื้อหุน้ทุกราย ดงัน้ี  

1. บริษทั จะพิจารณาวา่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทใด และหากเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ประเภทรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปวา่รายการนั้นมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีถือ
วา่เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปหรือไม่ โดยบริษทั จะใชเ้กณฑเ์ร่ืองราคาและเง่ือนไขท่ีบริษทั ให้กบัลูกคา้ทัว่ไป หรือราคา
และเง่ือนไขท่ีใชก้นัทัว่ไปในตลาดส าหรับการท าธุรกรรมในลกัษณะเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั และในกรณีท่ีไม่มีราคา
ตลาดท่ีสามารถน ามาใชอ้า้งอิงไดเ้น่ืองจากสินคา้หรือบริการภายใตก้ารท าธุรกรรมนั้นมีลกัษณะเฉพาะตวัหรือเพราะเหตุผล
อ่ืนใด  บริษทัก็อาจใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการดว้ย   

2. ในกรณีท่ีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป และ ค่าตอบแทน
ไม่สามารถค านวณไดจ้ากทรัพยสิ์นหรือมูลค่าอา้งอิง หรือเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีไม่มี
เง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป หรือเป็นรายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามี
เง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป หรือเป็นรายการประเภทอ่ืน บริษทั จะท าการค านวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพ่ือจะไดท้ราบวา่จะตอ้งด าเนินการต่อไปอยา่งไรเช่น จะตอ้งเสนอขออนุมติัการท ารายการจาก
คณะกรรมการบริษทั เช่น จะตอ้งเสนอขออนุมติัการท ารายการจากคณะกรรมการบริษทั หรือจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

3. บริษทั จะเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั หรือบริษทัยอ่ยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือพิจารณา
ความเห็น แลว้แต่กรณี รายการท่ีเก่ียวโยงกนัรายการใดท่ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น บริษทั จะตอ้งเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายการนั้นให้คณะกรรมการบริษทั และหรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาดว้ย  

4. บริษทั จะรายงานการตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี ขอ้มูล
รายละเอียดต่างๆ ครบถว้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจะ
เปิดเผยการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และหรือแบบรายงานอ่ืนตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีก าหนด 

5. ส าหรับรายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต คณะกรรมการบริษทั จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทั หรือบริษทัย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย 

6. ในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัของบริษทั ท่ีนอกเหนือจากการคา้ปกติ ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ



 

ช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้นตามแต่
กรณีทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
บริษทั 

7. ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการท ารายการใด ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมติัการท ารายการนั้น ๆ 

8. ห้ามมิให้พนักงานกระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษทัฯจึงไดจ้ดัท าแบบแจง้ให้
พนกังานทราบผา่นฝ่ายบุคคล เพ่ือใหพ้นกังานทราบนโยบาย  

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยไดพ้ิจารณา
และสอบทานร่วมกบัฝ่ายบริหารของบริษทั และมีความเห็นวา่บริษทัมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในท่ีจะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์น อนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ านาจ เช่น มีการก าหนด
อ านาจอนุมติัสั่งการ และมีการจดัท าระเบียบการปฏิบติังานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งบริษทัยงัไดใ้ห้ความส าคญัของ
ระบบควบคุมภายใน โดยจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญเขา้ท าการตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในข้ึน  เพ่ือเป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีเป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากน้ี บริษทัยงัมีระบบ
การจดัเก็บเอกสารส าคญัท่ีท าใหก้รรมการ ผูส้อบบญัชี และผูมี้อ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลา
อนัควร 

คณะกรรมการ   

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริษทั และ 2. คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี:- 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคบัของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต 
2. พิจารณาก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทาง

ธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน แผนการบริหารทุน แผนการบริหารความเส่ียงของกิจการ และงบประมาณ
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามท่ีคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการจดัท าและน าเสนอใหพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบ 

3. ก ากบัดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการ หรือบุคคลใดๆ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ท าหนา้ท่ีดงักล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ และ
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน แผนการบริหารทุน 
แผนการบริหารความเส่ียงของกิจการและงบประมาณของบริษทัและบริษทัยอ่ย      



 

5. ด าเนินการให้บริษทัและบริษทัย่อยน าระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้ งจดัให้มี
ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

6. จดัให้มีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั และลงลายมือช่ือเพ่ือรับรองงบ
การเงินดงักล่าว และเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา รวมถึงจดัท า
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั   

7. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั 

8. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรับใช้
นโยบายดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่บริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็น
ธรรม และพิจารณานโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

9. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมถึง ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่งในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการ
วา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดยอ่ย
อ่ืนใดและก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ 

11. พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัได ้
12. พิจารณาแต่งตั้งผูบ้ริหารตามค านิยามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และเลขานุการบริษทั รวมทั้ง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารดงักล่าว 
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจท่ีเหมาะสมโดย

ค่าใชจ่้ายของบริษทั 
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ร่วมหลกัสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารนั้น 
15. จดัให้มีกลไกก ากบัดูแลบริษทัย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั  โดยพิจารณาความ

เหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั  และ
การท ารายการต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑข์องกฎหมายหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพยฯ์ และประกาศ
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทันั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษทัหรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัสามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด
กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมผูถื้อหุน้
หรือคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว  ้เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี จะกระท าไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน  



 

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(ข) การท ารายการใดๆ ท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ทั้งน้ี รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั

บริษทั ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบทีส่ าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ   

1. สอบทานใหบ้ริษทั มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้ง
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อย             
ปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้ งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่า
รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. ปฎิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
7.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
7.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
7.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
7.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
7.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
7.6 ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 
7.7 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน 
7.8 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
7.9 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 



 

8. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
8.1 พิจารณาขอบเขตการปฏิบติังาน แผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรวา่

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัขอบเขตการปฏิบติังาน และเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนงานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

8.2 พิจารณาการแต่งตั้ง โยกยา้ย หรือ เลิกจา้ง ผูอ้  านวยการฝ่าย หรือผูต้รวจสอบภายใน 
8.3 พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบติังาน 
8.4 พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผูต้รวจสอบภายใน 

9. พิจารณาและทบทวนหลกัเกณฑ ์และวธีิการตรวจสอบ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยูเ่สมอ 
10. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
11. รายงานส่ิงท่ีตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมี

นยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

11.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
11.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการบริษทั 
หรือผูบ้ริหาร ไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

12. ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่า กรรมการ ผูจ้ ัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของบริษทั ไดก้ระท าการอนัเป็นความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไดร้ายงาน
พฤติการณ์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เพ่ือด าเนินการตรวจสอบต่อไปแลว้ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ด าเนินการตรวจสอบและแจง้ผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และผูส้อบบญัชีทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

13. สอบทานความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และพิจารณานโยบายการรับบริการอ่ืน ท่ีมิใช่การสอบบญัชีจาก
ส านกัสอบบญัชีเดียวกนั 

14. ด าเนินการตามขอ้ 1-13 ขา้งตน้ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบกิจการของบริษทัย่อย เท่าท่ีได้รับการ
มอบหมายหรือร้องขอจากบริษทัยอ่ยและเท่าท่ีอ านาจหนา้ท่ีจะเปิดช่องใหด้ าเนินการได ้

15.ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเชิญกรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้งของ

บริษทัมาร่วมประชุมหารือช้ีแจง หรือตอบขอ้ซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  การปรึกษาหารือผู ้เ ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี)  หรือจ้างท่ีปรึกษาหรือผู ้เ ช่ียวชาญซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกเป็นคร้ังคราวในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั การขอให้พนักงานของบริษทั ส่งเอกสารหลกัฐาน
เก่ียวกบักิจการของบริษทั เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ การตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อใหก้ารปฏิบติังาน
ภายใตห้นา้ท่ีความรับผิดชอบส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี การมอบหมายให้พนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัคนหน่ึงหรือหลายคน



 

กระท าการใด ๆ ภายในขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการด าเนินการ
ต่างๆ ท่ีกล่าวแลว้ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ย เท่าท่ีไดรั้บมอบหมายหรือร้องขอจากบริษทัยอ่ย และเท่าท่ีอ านาจหนา้ท่ี
จะเปิดช่องใหด้ าเนินการได ้

รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทัคือ นายพลเชษฐ์  
ลิขิตธนสมบติั ซ่ึงประสบการณ์ในอดีต ด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ ของบริษทั แมคเนท เมเนทเมนท์ แอนด์ คอนซลั
แตนท ์จ ากดั  
 

2. คณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหาร มีหนา้ท่ีในการบริหารกิจการของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารประกอบกิจการ
ของบริษทั ทั้ งน้ี ในการบริหารกิจการของบริษทัดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ 
ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งใดๆ มติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั นอกจากน้ี 
ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
อนุมติัหรือใหค้วามเห็นชอบ  

2. จดัท าวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน 
แผนการพฒันาบุคลากร และงบประมาณของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

3. ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษทั ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใดๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษทัภายใตว้งเงินหรือ
งบประมาณประจ าปีตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และให้สอดคลอ้งกบัคู่มือปฏิบติังาน วา่ดว้ยเร่ืองอ านาจ
ด าเนินการตามท่ีก าหนดไว ้

5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด าเนินงานภายในก าหนดเวลาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ให้คณะกรรมการ
บริษทัทราบ 

5.1 รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัรายไตรมาส  
5.2 รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีเก่ียวกบังบการเงินของบริษทั ซ่ึงรวมถึงงบการเงินประจ าปีและงบการเงิน

รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
5.3 รายงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร   

6. ท าการศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility) ของโครงการต่างๆ 
7. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละงบประมาณการข้ึนค่าจา้ง เงินรางวลั หรือการจ่ายผลตอบแทนอ่ืน รวมถึงก าหนดและ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงสวสัดิการต่างๆ ของพนกังาน 
8. ใหแ้นวนโยบายค าปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อกรรมการผูจ้ดัการในการตดัสินใจประเด็นท่ีมีความส าคญั 

การแต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลใดๆ 

1. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะท างาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพ่ือท าหนา้ท่ีกลัน่กรองงานท่ีน าเสนอตอ่คณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อใหด้ าเนินงานใดๆ  



 

2. เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร หรือเพ่ือให้ด าเนินการใดๆ แทน ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารก็ได ้

3. ใหมี้อ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจท่ีใหไ้ว ้และ/
หรือเป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตอ้งไม่เกินขอบเขตแห่งอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร และไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู ้รับมอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชน์ใน
ลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 

3. คณะท างานและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สร้างความมัน่คงให้แก่กิจการอย่าง
ย ัง่ยืน ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวโ้ดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านมีส่วนร่วม เกิดการรับรู้ ตระหนกั 
และเขา้ใจถึงความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนและสามารถหาวธีิจดัการกบัความเส่ียง เพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียง ดา้น
ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 จึง
มีมติอนุมติัให้แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงของบริษทั และมีมติอนุมติัให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ของบริษทั ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะท างานบริหารความเส่ียง  

1. พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลกัษณะความเส่ียงท่ีบริษทัประสบอยู ่หรือคาดวา่จะประสบ 
2. ประเมินความเส่ียงโดยวิเคราะห์ผลกระทบของความเส่ียงนั้นๆ ต่อบริษทั และโอกาสท่ีความเส่ียงนั้นๆ จะ

เกิดข้ึน 
3. ก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
4. จดัท าคู่มือบริหารความเส่ียง และแผนบริหารความเส่ียง 
5. น าเสนอมาตรการ / แผนบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ืออนุมติั 
6. จดักิจกรรมในการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงรวมถึงแจง้ / ใหข้อ้แนะน าแก่หน่วยงานต่างๆ รับทราบ 

และปฏิบติัตามมาตรบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไวใ้หเ้ป็นไปทางเดียวกนัทั้งองคก์ร 
7. ก าหนดใหมี้มาตรการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียง

อยา่งสม ่าเสมอ 
8. พิจารณาวิเคราะห์ความเส่ียงทั้งหมดของบริษทั และจดัท ารายงานให้กบัคณะกรรมการบริหารเพ่ือรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทัต่อไป 
9. รายงานความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส 
10. ดูแลใหก้ารติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัความเส่ียงใหมี้ประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง 
 



 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดก้ าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้
ครอบคลุมทั้งองคก์ร โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกนัระหวา่งคณะท างานบริหารความเส่ียง (ฝ่ายจดัการ)  โดยให้ฝ่ายจดัการ
เป็นผูป้ฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจ า และมีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงทุกๆไตรมาส อยา่งนอ้ย ปีละ 4 คร้ัง  เพ่ือประเมินความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียง
ดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ และความเส่ียงดา้นทรัพยสิ์นท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกบับริษทัในอนาคต เพ่ือเตรียมมาตรการป้องกนั ในดา้นต่าง ๆ ให้แก่บริษทัอยา่งทนัการณ์ และไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปี  และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบวา่ระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง 

 

4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน   

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ซ่ึงตอ้งมีกรรมการอิสระ
เกินกว่าก่ึงหน่ึง ทั้ งน้ี ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถหรือความเช่ียวชาญในด้านการ
บริหารงาน บุคคล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั  โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมติั 

 
  



 

5. คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2560 ไดมี้แต่งตั้งคณะกรรมการธรร
มาภิบาล 

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้ก าหนดนโยบายในการการบริหารจัดการบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล
และตามกฎเกณฑต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

6. กรรมการผู้จัดการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ  

1.มีอ านาจด าเนินการเป็นผูบ้ริหารงาน จดัการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการตามปกติของบริษทั 
2.มีอ านาจด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารไดม้อบหมาย ตลอดจนให้มี

อ านาจในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนๆ ท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควรท าหนา้ท่ีจดัการและด าเนินการแทน ทั้งน้ี การไม่มี
การมอยอ านาจช่วงใหแ้ก่บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

3.มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษทั และเพื่อรักษาระเบียบวนิยัการท างานในองคก์ร 

4.มีอ านาจกระท าการแทน และแสดงตนเป็นตวัแทนบริษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั และ
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

5.พิจารณากลัน่กรองการลงทุนต่างๆ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
6.พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินกิจการของบริษทั เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/

หรือคณะกรรมการบริหาร 
7.พิจารณาการปรับต าแหน่งงานและการปรับเงินเดือน การว่าจา้งและบรรจุต าแหน่งตามงบประมาณท่ีได้รับ

อนุมติั เปล่ียนแปลงค่าตอบแทน เงินเดือน ส าหรับพนกังาน การเล่ือนขั้น การโยกยา้ยพนกังาน การวา่จา้งท่ีปรึกษาภายนอก 
หรือ ต่อสัญญา พิจารณาวินยัและการลงโทษ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษทางวินยัพนกังานเม่ือกระท าความผิด 
การอนุมติัเปล่ียนแปลงอตัราค่าคอมมิชชัน่ โบนสัและเงินรางวลัพิเศษ ของพนกังาน 

8.ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ 
ไป ทั้ งน้ี กรรมการผูจ้ ัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีกรรมการผูจ้ ัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยไม่ได ้ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท่ี์
คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
  



 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษทั จะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั หรืออาจมีความรู้ในเร่ืองอ่ืน 
ๆ ท่ีอาจน ามาใชป้ระโยชน์ไดก้บัการบริหารงานของบริษทั และมีประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าวเป็นระยะเวลาตามสมควร 
ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้น หรือกรรมการบริษทั อาจเสนอช่ือบุคคลใด บุคคลหน่ึงข้ึนมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัได ้โดยใหว้ิธีการ
แต่งตั้งกรรมการบริษทั สามารถกระท าไดด้งัน้ี  

1.ใหผู้ถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ  
2.ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณีท่ี

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซ่ึง

มีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัด เขา้เป็นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกวา่ 2 (สอง) เดือน  

บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ี
ตนแทน  

มติของกรรมการตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่ 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  

ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทั เช่น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ จะตอ้งได้รับคดัเลือกมาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและแต่งตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั หรือคณะกรรมการของบริษทั 
โดยอาจพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั 
และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั และสามารถบริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด ้ 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้ึน โดย
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ซ่ึงมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะเห็นสมควรให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไป ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี   

1.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม              
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยให้นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ดว้ย 

2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือ            
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของ           ผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี 
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 



 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใหร้วมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ทั้งน้ีใหร้วมถึงการท ารายการทางการคา้
ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่า อสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้ าประกนั การให้สินทรัพย ์เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญา มีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  

ทั้ งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี
ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้น
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
10. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัร่วมล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจด ทะเบียน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมเติม  ดงัต่อไปน้ี  

1.ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 



 

2. กรรมการตรวจสอบทุกท่านตอ้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั  
3. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของ บริษทั

ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมบริษทั  
4.ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน   
5. มีหน้าท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบติั 

และขอบเขตการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
6. มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งน้ี ตอ้งมี

กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ 

7. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท เป็นผูค้ ัดเลือกสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  

8. ให้เลขานุการบริษทั หรือ ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั หรือผูต้รวจสอบภายใน หรือ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

* ในกรณีของบริษทั ใหเ้ลขานุการของบริษทั ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง  

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่ง
แต่งตั้งใหม่อีกได ้แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะเห็นสมควรขอใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป  

กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด ทั้งน้ีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย   

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ    ท า
หนา้ท่ีก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนก ากบัดูแลให้
คณะผูบ้ริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใตก้รอบของ
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต 
ระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมัน่คงสูงสุดให้แก่ผูถื้อ
หุน้ 

กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ 
โดยสามารถตั้งค  าถาม แสดงความคิดเห็น หรือ คดัคา้นในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแยง้ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของกลุ่มบุคคลใด 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัราจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัอตัรา 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดันั้นให้จบัสลากกนั ส่วนปีต่อไปให้



 

กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่อีกได้
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

1. เสียชีวติ 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

4. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

5. ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

ผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูถื้อหุ้นป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งผูบ้ริหาร โดยคดัเลือกจาก
บุคคลากรท่ีมีความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญในสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

  



 

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษทัมีนโยบายการลงทุนในกิจการท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อบริษทั เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั   
โดยมีการประเมินความคุม้ค่า หรือความเป็นไปไดอ้ยา่งจ าเป็นและเหมาะสม โดยการบริหารงานในบริษทัยอ่ยและบริษทั
ร่วมนั้น บริษทัจะมีการก ากบัดูแลดงัต่อไปน้ี   

1. บริษทัจะส่งตวัแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม โดยจ านวนตวัแทนของบริษทั
เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัเป็นอยา่งนอ้ย ซ่ึงเป็นกรรมการบริษทั หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมส่วนหน่ึงเป็นตวัแทนของบริษทั และจะมีตวัแทน
ของบริษทัร่วมลงนามดว้ยเสมอ 

3. ตวัแทนของบริษทัจะมีสิทธ์ิเขา้ร่วมการพิจารณาคดัเลือกผูบ้ริหารระดบัสูง หรือบุคคลใด ๆ ท่ีรับผิดชอบดา้น
บญัชีและการเงินของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

4. ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการไดม้าหรือจ าหน่ายซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญั
บริษทัจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับการท ารายการดงักล่าว รวมถึงนโยบายเท่ียวกบัรายการ
ระหวา่งกนัของบริษทั 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษทั มีนโยบายดูแล กรรมการ ผูบ้ริหาร ในการน าขอ้มูลภายในของบริษทั ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี  

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั
ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่าหนา้ท่ีท่ีตอ้งจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ 
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2. บริษทั ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน ของ  คู่สมรส และของบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายงัเลขานุการของบริษทั ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยทุ์กคร้ัง โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วนั  นับแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 
หรือรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ภายใน 3 (สาม) วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือขายโอนหรือรับโอน
หลกัทรัพยน์ั้น 

3. บริษทั ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยจ์ะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบ
การเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและสถานะของบริษทั จนกวา่บริษทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะชนแลว้
โดยบริษทัจะแจง้ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั
ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่างดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 วนั



 

ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลให้แก่
สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

บริษทั ก าหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน ดงัต่อไปน้ี 

1. การตกัเตือนเป็นหนงัสือ 

2. การพกังานชัว่คราวโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง 

3. ใหอ้อกจากงาน 

ทั้งน้ีบริษทั จะพิจารณาก าหนดบทลงโทษจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

จรรยาบรรณธุรกจิ 
 

 

 

 

 
 



 

 

จรรยาบรรณธุรกจิ 
(Code of conduct) 

บริษทัสยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส มีคุณธรรม มุ่งมัน่สร้างผลการ
ด าเนินงานท่ีดี โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่ม รวมทั้งไม่ยอมรับ การทุจริตและการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบทั้งในทางตรงและทางออ้ม 

หมวดที ่1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

บริษทั ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และไดย้ึดมัน่เป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริการ และพนกังานรับทราบและยดึถือเป็นหลกั
ปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั เพ่ือให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั จึงไดก้ าหนดแนวทาง
ปฏิบติัของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ดงัน้ี 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัในฐานะท่ีเป็นผูน้ าสูงสุดขององคก์ร ไดต้ระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง 
และมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถ มีจรรยาบรรณ จึงไดก้ าหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการให้ยึดถือ
เป็นหลกัปฏิบติั เพ่ือเป็นแบบอยา่งใหแก่พนกังาน และสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งเต็มความสามารถ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ยติุธรรม โปร่งใสและมีคุณธรรม เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

3. มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ และการกระท าตอ้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความถูกตอ้ง และมีจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ 

4. ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั รวมทั้งไม่หาผลประโยชน์
จากการเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บจากการเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหาร เพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน
หรือธุรกิจส่วนตนและไม่ใชข้อ้มูลนั้น เพ่ือประโยชน์ทางการเงินหรือธุรกิจของผูอ่ื้น เช่น ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อ
บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั ไม่เป็นกรรมการในบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งขนัของบริษทั ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย
ในการท าสัญญา ไม่รับส่ิงของหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อนัเป็นการก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทั เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนและบุคคลในครอบครัว 

จรรยาบรรณของผู้บริหาร 

ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเต็มความสามารถ มีจรรยาบรรณ จึงไดก้ าหนดจรรยาบรรณของผูบ้ริหารให้
ยดึถือเป็นหลกัปฏิบติั เพ่ือเป็นแบบอยา่งใหแก่พนกังาน และสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 



 

 

1. ผูบ้ริหารพึงตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น และ
พนกังาน 

2. ผูบ้ริหารพึงบริหารงานดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และเอาใจใส่ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็ นตวัอยา่งในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อยา่งมีจริยธรรม เพ่ือใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั 

3. ผูบ้ริหารพึงปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเป็นธรรม และไม่ใชอ้  านาจ
ในทางท่ีมิชอบ 

4. ผูบ้ริหารตอ้งแสดงความยึดมัน่ต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับ
พนกังานอ่ืน เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานใหเ้อือ ้ต่อการปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

5. ผูบ้ริหารพึงสนบัสนุนการสร้างศกัยภาพในความกา้วหนา้ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานจดั
สวสัดิการใหพ้นกังานอยา่งเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพสิทธิและการแสดงความคิดเห็นของพนกังาน 

จรรยาบรรณของพนักงาน 

การปฏิบัตต่ิอตนเอง 

1. ประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบริษทัโดยเคร่งครัด 
2. มีทศันคติท่ีดีต่อบริษทัให้ความเคารพ เช่ือฟัง และปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาท่ีสั่งการโดยชอบด้วย

นโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
3. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต และมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
4. ตอ้งมีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
5. ศึกษาหาความรู้และขยนัหมัน่เพียรอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 
6. ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีของตน หรือยินยอมให้ผูอ่ื้นอาศยัอ านาจหนา้ท่ีของตน ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มแสวงหา

ประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

การปฏิบัตต่ิอเพือ่นร่วมงาน 

1. เสริมสร้างการท างานเป็นทีมและสร้างบรรยากาศแห่งความสามคัคี เอ้ือ เฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ไม่
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ซ่ึงจะน าไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนและบริษทั รวมถึงให้ความร่วมมือและการประสานงาน
ในทางท่ีชอบต่องานและต่อบริษทั 

2. เคารพในสิทธิของพนกังานอ่ืนท่ีอยูใ่นองคก์รเดียวกนั ไม่วพิากษว์จิารณ์ในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้ง
ต่อเพ่ือนพนกังานและต่อบริษทัฯ รวมทงั ้ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

3. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู ้ใต้บังคับบัญชาเก่ียวกับงานในหน้าท่ี รับฟังค าแนะน าของ
ผูบ้งัคบับญัชา และพิจารณาน าไปใชใ้นทางท่ีเป็นประโยชน์ต่องานของบริษทัฯ รวมถึงไม่ปฏิบติังานขา้มผูบ้งัคบับญัชา
เหนือตน 

4. ไม่ประพฤติตนไปในทางท่ีน าความเส่ือมเสีย หรือน าความเสียหายมาสู่บริษทั 
5. รายงานหรือขอขอ้แนะน าจากผูบ้งัคบับญัชาทนัทีท่ีเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน หรือมีขอ้สงสัยในความเส่ียง

ใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน ้กบัธุรกิจของบริษทั 
 
 



 

 

การปฏิบัตต่ิอบริษัทฯ 

1. สนับสนุนนโยบายของบริษทัปฏิบติัตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ปฏิบติังานภายใตอ้ านาจหนา้ท่ีท่ีบริษทั 
มอบหมาย และปฏิบติังานตามกฎระเบียบ ประกาศ ขอ้ก าหนด และมติคณะกรรมการบริษทัท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นอยา่งเคร่งครัด 

2. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแลสิทธิประโยชน์และทรัพยสิ์นของบริษทัใหค้งสภาพดี 
เพ่ือใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี รวมถึงไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางออ้ม 

3. ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดหรือปกปิดการกระท าใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย 
4. ปฏิบติังานของบริษทัใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ หรือผลเสียหายท่ี

จะมีต่อบริษทั เป็นส าคญั 
5. มีทศันคติท่ีดี ไม่กล่าวร้ายต่อบริษทัโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม รักษาช่ือเสียงของบริษทัตลอดจน

ระมดัระวงัการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเร่ืองท่ีอาจกระทบต่อช่ือเสียงและการด าเนินงานของบริษทั 
6. ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งประหยดั เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 
7. เปิดเผยการมีความสมัพนัธ์กบัองคก์ร สถาบนัทางธุรกิจภายนอก หรือความสมัพนัธ์ทางเครือญาติเพ่ือหลีกเล่ียง

การกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน์ 
8. รักษาความลบัของบริษทัและลูกคา้อย่างเคร่งครัด และไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัหรือลูกคา้เพ่ือประโยชน์

ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
9. ไม่น าขอ้มูลท่ีตนไดจ้ากการปฏิบติัหนา้ท่ีไปใชใ้นทางมิชอบ หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงท่ี

ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งไดท้ราบ 
 

 
  



 

 

หมวดที ่2 จรรยาบรรรณธุรกจิ 

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัการเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือรายการเก่ียวโยงกนั
ท่ีส าคญั โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่วา่ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ไดมี้การ
ค านึงถึงประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกั จึงไดก้ าหนดนโนยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวอ้ยา่งชดัเจนดงัน้ี 

 

1. พนกังานพึงหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั ไม่วา่จะเกิดจากการติดต่อกบัผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งทางการคา้ของบริษทั เช่น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ หรือจากการใช้โอกาสหรือขอ้มูลท่ีได้จากการเป็น
กรรมการ หรือพนักงานในการสรรหาประโยชน์ส่วนตน และในเร่ืองการท าธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัหรือการท างานอ่ืน
นอกเหนือจากงานของบริษทั ซ่ึงส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ี 

2. พนกังานพึงละเวน้การถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษทั หากท าให้พนกังานกระท าการ หรือละเวน้การกระท า
การท่ีควรท าตามหนา้ท่ี หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ี ในกรณีท่ีพนกังานไดหุ้้นนั้นมาก่อนการเป็นพนกังาน 
หรือก่อนท่ีบริษทัจะเขา้ไปท าธุรกิจนั้น หรือไดม้าโดยทางมรดก พนกังานตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นทราบ 

นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท 

บริษทัให้ความส าคญัของการรักษาและใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัอย่างคุม้ค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้
ก าหนดนโยบายการรักษาและการใชท้รัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือใหพ้นกังานยดึถือเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั ดงัน้ี 

1. พนกังานมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัมิให้เส่ือมเสีย สูญหาย และใชท้รัพยสิ์น
อยา่งมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งเต็มท่ี และไม่น าทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง
หรือผูอ่ื้น 

2. ทรัพย์สินดังกล่าว หมายถึง ทรัพย์สินทั้ งท่ีมีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพย ์
เทคโนโลย ีความรู้ทางวชิาการ เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นความลบัท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน 
ไดแ้ก่ แผนธุรกิจ ประมาณทางการเงิน ขอ้มูลดา้นทรัพยากรบุคคล 

3. พนกังานทุกคนพึงหลีกเล่ียงการเปิดเผย หรือการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีเป็นความลบัอยา่งเด็ดขาด 

นโยบายการรับและให้ของขวญั 

บริษทัไดย้ดึมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีจรรยาบรรณและความโปร่งใสมีการปฏิบติั
ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเล่ียงการกระท าอนัจะน าไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ท่ีขดักนั จึงไดก้ าหนดนโยบายรับและให้ของขวญั เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั
ยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนัดงัน้ี  

1. พนักงานตอ้งไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบั
บริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เวน้แต่เป็นการรับหรือใหข้องขวญัตามประเพณี โดยการจะตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อ
การตดัสินใจเชิงธุรกิจใดๆ 

2. ของขวญัท่ีไดรั้บควรเป็นส่ิงท่ีมีมูลค่าไม่มากนกั และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด 



 

 

3. หากพนกังานไดรั้บของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยมท่ีมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบั
บริษทัใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 

4. การใหห้รือรับของขวญั อาจกระท าไดด้ว้ยความโปร่งใส หรือท าในท่ีเปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได ้  

นโยบายการซ้ือและขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการซ้ือและขายหลกัทรัพยข์องบริษทั เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได ้จึงไดก้ าหนดนโยบายการซ้ือและขายหลกัทรัพยข้ึ์น  โดยมีหลกัการปฏิบติั ดงัน้ี 

1. พนกังานพึงหลีกเล่ียงการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทั หรือใหข้อ้มูล
ภายในแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทั 

2. พนกังานพึงรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั เพ่ือป้องกนัการซ้ือหรือขายหุน้โดยขอ้มูลภายใน และเพ่ือ
เล่ียงขอ้ครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของการซ้ือหรือขายหุน้ของบุคคลภายใน 

3. บุคคลภายในควรละเวน้การซ้ือหรือขายหุ้นของบริษทัในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่
สถานะของบริษทั รวมถึงขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลให้แก่
สาธารณชนแลว้ ก่อนท่ีจะซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทั 

นโยบายความรับผดิชอบทีม่ีต่อผู้ถือหุ้น 

บริษทั ตระหนักดีว่า ผูถื้อหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษทั มีหน้าท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาวจึง
ก าหนดใหพ้นกังานรวมถึงกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี  

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้โดยรวม 

2. ก ากับดูแลการด าเนินการ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทั มีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีดี และมีการ
น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัชีและรายงานอ่ืนๆ โดยสม ่าเสมอ
และครบถว้นตามความเป็นจริง 

3. รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตของบริษทั ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุมีผลอยา่งเพียงพอ 

4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ่ื้น โดยใชข้อ้มูลใด ๆ ของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร 

5. บริษทั ตอ้งปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ในการประชุมผูถื้อหุน้ 

นโยบายความรับผดิชอบทีม่ีต่อภาครัฐ 

ในการด าเนินธุรกิจ บริษทัใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัทั้งในส่วนงานของภาครัฐ 
โดยเฉพาะในการกระท าธุรกรรม บริษทั จะหลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐด าเนินการท่ีไม่
ถูกตอ้งเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนัในขอบเขตท่ีเหมาะสมและสามารถท าได ้ เช่น การ



 

 

พบปะพูดคุยในท่ีสาธารณะต่าง ๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบติั เป็นตน้ โดยมี
หลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง เม่ือตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานของรัฐ 

2. ตระหนกัอยูเ่สมอวา่กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือขอ้บงัคบัในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาจมีเง่ือนไข ขั้นตอน หรือวิธี
ปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั และบริษทั พึงรับรู้และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  

นโยบายความรับผดิชอบทีม่ีต่อพนักงาน 

บริษทั ตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดของบริษทั เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จ
ของการบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัของบริษทัอยา่งย ัง่ยนื บริษทั จึงก าหนดนโยบายความรับผิดชอบท่ีมีต่อพนกังาน  
เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัท่ีเป็นธรรม โดยไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน ดว้ยความดว้ยความเสมอ
ภาคอยา่งเท่าเทียบมกนั 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวติ สุขภาพ ร่างกาย และทรัพยสิ์นของพนักงาน
อยูเ่สมอ 

3. การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังานตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาค สุจริตใจ 
และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานคนนั้น ๆ 

4. ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน โดยมีการพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ อาทิ
เช่น การจดัอบรมสัมมนา การอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความกา้วหนา้ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานมี
โอกาสพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอ่ืนๆ และใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงกบัพนกังานทุกคน  

5. ก าหนดค่าตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน ในระดบัท่ีสูงกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล 

6. หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 

7. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เก่ียวกับการท างาน และก าหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

8. ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงาน โดยปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็น
ธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด   

9. รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

10. ส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ใจ ในเร่ืองบรรยาบรรณและบทบาทหนา้ท่ีต่อองคก์ร พนกังานดว้ยกนั ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือสร้างเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึง 

11. จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือการส่อทุจริตคอร์รัปชนัผา่น



 

 

วธีิการต่างๆ เช่น ทางเวบ็ไซตแ์ละรายงานประจ าปี ของบริษทั รวมทั้งไดมี้มาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมแก่ผูร้้องเรียนหรือผู ้
แจง้เบาะแส และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยเจตนาสุจริต 

นโยบายความรับผดิชอบทีม่ีต่อลูกค้า 

บริษทั มุ่งด าเนินธุรกิจการให้บริการนวดเพ่ือสุขภาพ โดยประสงคท่ี์จะใหมี้การสร้างสรรค ์น าเสนอ และบริหาร
จดัการผลิตภณัฑแ์ละการบริการของบริษทั แก่ลูกคา้อยา่งมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใตห้ลกัการด าเนินงานดงัน้ี 

1. มุ่งมัน่บริการลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมใหบ้ริการ ตอ้นรับดว้ยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ 
และใส่ใจ ดูแลผูรั้บบริการดุจญาติสนิท ค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม และความพึงพอใจของลูกคา้เป็น
หลกั โดยติดตามผลความพึงพอใจของลูกคา้ เพ่ือพฒันาและปรับปรุงสินคา้และการใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 

2. ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัวธีิการใหบ้ริการของบริษทั ใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลูกคา้สูงสุด 

3. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ เพ่ือใหลู้กคา้มีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ โดย
ไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการส่ือสารช่องทางอ่ืน ๆ กบัลูกคา้ อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เกิดความ
เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใด ๆ ของสินคา้หรือบริการ 

4. จัดให้มีกระบวนการท่ีสามารถให้ลูกคา้แจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการท่ีไม่เหมาะสม เพ่ือท่ีบริษทั จะได้
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับลูกคา้ได้อย่างรวดเร็วและน าขอ้มูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาผลิตภณัฑ์ และการ
ใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป  

5. รักษาขอ้มูลและความลบัของลูกคา้ โดยไม่น าไปเปิดเผยหรือใชป้ระโยชน์ในทางมิชอบ 

นโยบายความรับผดิชอบทีม่ีต่อเจ้าหนี้ 

บริษทัยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและวนิยั เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กบัเจา้หน้ี โดยบริษทัไดย้ดึหลกั
ปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  

1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัเจา้หน้ี 

2. กรณีท่ีมีขอ้มูลวา่มีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผย รายละเอียด
ต่อเจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามสญัญาหรือท่ีไดต้กลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

4. หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้บริษทั จะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนั
พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

นโยบายความรับผดิชอบทีม่ีต่อคู่ค้า 

บริษทัยึดมัน่ด าเนินธุรกิจและปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม เพ่ือด าเนินธุรกิจและพฒันาการด าเนินธุรกิจระหว่าง
กนัอยา่งย ัง่ยนื  โดยมีหลกัการปฏิบติัต่อคู่คา้ ดงัน้ี 

1. บริษทัมีกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งและเง่ือนไขสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรมต่อคู่คา้  และช่วยให้ความรู้ 
พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตสินคา้และใหบ้ริการใหไ้ดม้าตรฐาน  



 

 

2. ช้ีแจงและดูแลใหคู้่คา้เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อพนกังานของคู่คา้อยา่งเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม   

3. บริษทัมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้อยา่งสม ่าเสมอ 

นโยบายความรับผดิชอบทีม่ีต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษทัมุ่งด าเนินธุรกิจอยา่งเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม  ภายใต้
กรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี โดยมีหลกัการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ดงัน้ี 

1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

2. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพ่ือผลประโยชน์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เช่น การจ่ายสินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ 

3. ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท าลายช่ือเสียงแก่คู่แข่งทางการคา้ 

4. ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นหรือคู่แข่งทางการคา้ 

นโยบายความรับผดิชอบทีม่ีต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทั ให้ความส าคญักบัชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยตระหนักดีว่าบริษทั เปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของ
สังคมท่ีจะร่วมกา้วเดินไปสู่การพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยืนสืบไป บริษทั จึงไดด้ าเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชน
และสังคมอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบและสามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการ
เปล่ียนแปลงของชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างคุณค่าใหแ้ก่การด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 

1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญัและปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีบงัคบัใชอ้ยูอ่ยา่งเคร่งครัด 

2. มีนโยบายการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อยา่งชดัเจน และยดึถือปฏิบติักนัภายในองคก์ร 

3. ส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษทั มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีบริษทั เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

5. ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรคส์ังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษทั ตั้งอยูมี่
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

6. ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนโดยรอบในพ้ืนท่ีท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินธุรกิจอยูต่ามควรแก่กรณี 

7. บริษทัไดน้ าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพฒันาโครงการท่ีสามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชน 
สงัคมโดยรวมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และมีกระบวนการติดตามและประเมินผลความคืบหนา้และความส าเร็จในระยะยาว 

8. ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชุมชน ชีวติและทรัพยสิ์น 
อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทั โดยใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  



 

 

หมวดที ่3 จรรยาบรรณว่าด้วยนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษทั ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสต่อสาธารณชน 
โดยกรรมการของบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัขององค์กรจะไม่กระท าหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุก
รูปแบบ ไม่วา่กรณีใดๆ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหบ้รรลุเจตนารณ์ดงักล่าว บริษทัไดมี้นโยบายการต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชนั ดงัน้ี 

1. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั หลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  

2. ห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพยสิ์นใดท่ีส่อไป
ในทางจูงใจใหป้ฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจท าใหบ้ริษทั เสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

3. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัพึงละเวน้การเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพยสิ์นใดแก่
บุคคลภายนอกเพ่ือจูงใจใหผู้น้ั้นกระท า หรือละเวน้การกระท าใดท่ีผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ท่ีของตน 

4. บริษทัไดมี้ช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะ กรณีพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชนั ผา่นวธีิการ
ต่างๆ เช่น ทางเวบ็ไซตแ์ละรายงานประจ าปีของบริษทั 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การทบทวนและติดตาม 
 

 

 

 

 
 



 

การทบทวนและตดิตามให้มีการปฏิบตั ิ
ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 

บริษทัมีการทบทวบและติดตามให้มีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคลอ้ง
หลกัการก ากบัดูแลกิกจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎหมายเกณฑ์ ขอ้บงัคบั
ต่างๆ ของหน่วยงานก ากบัดูแลกิจการท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพ่ือให้สามารถปรับตวัไดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ท่ีจะตอ้งรับทราบและเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั ตลอดจนการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้งบงัคบัของ
บริษทัอยา่งเคร่งครัด 

2. คณะกรรมการมีหนา้ท่ีทบทวนกฎบตัร นโยบายการกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ ตามความเหมาะสม
และจ าเป็นต่อกิจการอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3. คณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา
กรรมการ และประเมินผลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสมและจ าเป็นต่อองคก์ร อยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง 

4. คณะกรรมการตอ้งติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5. คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี 

6. บริษทัจดัเลขานุการบริษทัไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งสม ่าเสมอ 

7. คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ 
ตอลดจนแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม 

8. คณะกรรมการควรติดตามดูและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้ะหว่างบริษทักบัฝ่าย
จดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของ
บริษทั ตลอดจนการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนั์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 

 

 

 

 
 



 

 

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

ดว้ย บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัการรับแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน และเปิด
โอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอก สามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนกรณีท่ีมีขอ้สงสัยวา่มีการกระท าท่ีฝ่า
ฝืนกฎหมาย จรรยาบรรณ ละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่องตอ่บริษทัได ้โดย
ไดก้ าหนดช่องทางแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน และกระบวนการด าเนินการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนดงัน้ี 

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

ทางไปรษณีย ์:  คณะกรรมการธรรมมาภิบาล และส านกังานเลขานุการบริษทั 
  บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

483 ซอยสุทธิพร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ :  secretary.ir@siamwellnessgroup.com 
เวบ็ไซคข์องบริษทั : http://www.siamwellnessgroup.com 
โทรศพัท ์ :  0 2641 6619 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนจะไดรั้บมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมอยา่งเสมอภาค โปร่งใส และ
เอาใจใส่ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ก าหนดระยะเวลาสอบสวนอยา่งเหมาะสม ช่ือของผูร้้องเรียน
จะถูกปิดเป็นความลบั ผูร้้องเรียนจะไดรั้บความคุม้ครอง ไม่ให้ถูกกลัน่แกลง้ ทั้งในระหว่างการสอบสวน 
และภายหลงัการสอบสวนตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. บริษทัไดจ้ดัท าระบบฐานขอ้มูลเก็บความลบัของขอ้มูลผูแ้จง้เบาะแส และก าหนดบทลงโทษ ส าหรับเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผิดชอบขอ้มูลดงักล่าวเม่ือขอ้มูลถูกเปิดเผย 

2. บริษทัถือเป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหนา้หน่วยงานของผูท่ี้ถูกร้องเรียนทุกคน ใ นการใชดุ้ลพินิจสั่ง
การท่ีสมควร เพ่ือคุม้ครองผูร้้องเรียน พยานและบุคคลท่ีให้ขอ้มูลในการ สืบสวนสอบสวนมิให้ตอ้งรับภยั หรือความไม่
ชอบธรรมอนัเน่ืองมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการใหข้อ้มูล  
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ส่วนที่ 5 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 
 



 

 

บทนิยาม 

บทนิยามทัว่ไป 

บริษัท    บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

กรรมการ    กรรมการบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

ผู้บริหาร    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

พนักงาน    พนกังานทุกระดบัของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

ผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้/เจ้าหน้ี คู่แข่งทางการคา้ พนักงาน ภาครัฐ ชุมชน/สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

บทนิยามเฉพาะ 

การก ากบัดูแลกจิการ ความสัมพนัธ์เชิงการก ากบัดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการท่ีใชก้ ากบัการตดัสินใจของ
คนในองคก์รใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ซ่ึงรวมทั้ง  
(1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั  
(2) การก าหนดกลยทุธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณ และ  
(3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการายงานผลการด าเนินงาน 

การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี การก ากับ ดูแลกิจการ ท่ี เ ป็นไปเ พ่ือการสร้าง คุณค่ าให้ กิจการอย่าง ย ั่ง ยืน  
นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูล้งทุน  ซ่ึงคณะกรรมการควรก ากบัดูแล
กิจการใหน้ าไปสู่ผล ดงัน้ี 
(1) สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงผลกระทบในระยะยาว 
(2) ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และ

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(3) เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
(4) สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง 

จรรยาบรรณธุรกจิ แนวทางปฏิบัติของพนักงานต่อองค์กรหรือบริษัท และต่อผู ้มี ส่วนได้เ สีย 
(“Stakeholders”) และแนวทางของบริษทัต่อพนักงานและผูมี้ส่วนได้เสีย ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือของบริษทัในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของบริษทัจด
ทะเบียน อนัจะสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

บทนิยามเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การด าเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจมีความตอ้งการส่วนตวั หรือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่
วา่โดยทางสายเลือด หรือทางอ่ืนใด เขา้มามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ หรืออาจขดัขวาง 
หรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุด 



 

 

บทนิยามเกีย่วกบัการให้และรับของขวญั 

ของขวญั ส่ิงของท่ีให้กนัในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือวมันธรรม หรือให้กนั
ตามมารยาทท่ีปฏิบติักนัในสงัคม 

ทรัพย์สิน วตัถุท่ีมีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซ่ึงอาจมีราคาและถือเอาได ้

ส่ิงของหรือผลประโยชน์อืน่ใด เงินหรือส่ิงของท่ีมีมูลค่า ไดแ้ก่ การลดราคาสินคา้ สิทธิพิเศษในการรับความบนัเทิง 
การรับบริการ การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร หรือ
ส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั การให้สิทธิพิเศษท่ีมิใช่เป็นสิทธิท่ีจดัไวส้ าหรับบุคคล
ทัว่ไป รวมถึงประโยชน์อ่ืนใดท่ีใหแ้ก่กนัในโอกาสต่างๆ ตามประเพณีนิยม 

ปกตปิระเพณีนิยม เทศกาลหรือวนัส าคญัหรือกิจกรรมซ่ึงอาจมีการให้ของขวญักนั และให้หมายความ
รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี มารยาทท่ีถือปฏิบติัสืบต่อกนัมากนัในสังคม
และมีความส าคญัต่อสงัคม 

บทนิยามเกีย่วกบัการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

คอร์รัปชัน การใชอ้ านาจท่ีไดม้าโดยหนา้ท่ีในการหาประโยชน์ส่วนตวั หรือ การทุจริตโดยใช้
หรืออาศยัต าแหน่งหนา้ท่ี อ านาจและอิทธิพลท่ีตนมีอยู ่เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองและ
หรือผูอ่ื้น 

สินบน การจูงใจหรือการเสนอหรือสญัญาวา่จะใหห้รือการใหเ้พ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบ
ทางการคา้ ทางสญัญา ทางระเบียบกฎเกณฑก์ฎหมายหรือทางบุคคล 

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายความรวมถึง ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมาย
บริการ ความลบัทางการคา้  และหรือสิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญาในรูปแบบอ่ืน 

 



 

แบบฟอร์มการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

เลขท่ีเอกสาร              /               . 

วนัท่ี          เดือน                               พ.ศ              . 

เรียน                                                    . 

ขา้พเจา้                                                                                ต  าแหน่ง                                                                            . 

สงักดัหน่วยงาน(แผนก)                                                                           ฝ่าย                                                                                               . 

ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง                                                                                                                                               . 

ขอร้องเรียนการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดงัน้ี 

   การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ช่ือผูก้ระท าการฝ่าฝืน                                                                                                                                                                .
สงักดัหน่วยงาน(แผนก)                                                                           ฝ่าย                                                                                               . 

ไดก้ระท าการเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณโดยมีขอ้เท็จจริง ดงัน้ี 

(1)                                                                                                                                                        . 

(2)                                                                                                                                                        . 

(3)                                                                                                                                                        . 

   ถูกกดดนั / บงัคบัใหก้ระท าใดๆ ท่ีเป็นการขดัต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณจาก 

นาย/นาง/นางสาว                                                                                                                                                                       . 

สงักดัหน่วยงาน(แผนก)                                                                           ฝ่าย                                                                                               . 

ไดก้ดดนั/บงัคบัใหข้า้พเจา้กระท าใดๆ ท่ีเป็นการขดัต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดงัน้ี 

(1)                                                                                                                                                        . 

(2)                                                                                                                                                        . 

(3)                                                                                                                                                        . 

พร้อมน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหรือหลกัฐาน (ถา้มี) เพื่อประกอบการพิจารณามาดว้ยแลว้ คือ                            . 

                                                                                                                                                                               . 

                                                                                                                                                                               . 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 
ลงช่ือ                                                   ผูร้้องเรียน / รายงาน 

          (                                                 ) 



 

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ 

 
ขา้พเจา้ไดรั้บและอ่านหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัแลว้ 

ขา้พเจา้เขา้ใจรับทราบและยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินงานต่อไป 
 
 
 

ลงช่ือ :                                                                           . 

       (                                                                        ) 

ต าแหน่ง :                                                                       . 

หน่วยงาน :                                                                      . 

วนัท่ี : :                        /                         /                        . 
 
 

                                                                                                                                                                                                  . 
 
 
(ส าเนา) 

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ 

 
ขา้พเจา้ไดรั้บและอ่านหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัแลว้ 

ขา้พเจา้เขา้ใจรับทราบและยดึถือเป็ นหลกัปฏิบติัในการด าเนินงานต่อไป 
 
 
 

ลงช่ือ :                                                                           . 

       (                                                                        ) 

ต าแหน่ง :                                                                       . 

หน่วยงาน :                                                                      . 

วนัท่ี : :                        /                         /                        . 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


