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สาส์ นจากประธานกรรมการ
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด(มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จสปาเพื่อสุ ขภาพ และธุ รกิ จที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของ
กิจการ อันจะไปสู่การเป็ นผูน้ าด้านธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ตลอดจนเพิ่มขีดความสมารถในการแข่งขันและผลประกอบการที่
ดีโดยคานึ งถึงผลกระทบต่อกิจการในระยะยาว อย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูม้ ีส่วนได้
เสี ย และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับองค์กรทุกระดับ สังคมโดยรวม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างยัง่ ยืน และ
สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ นั้น
บริ ษ ัท ฯ ได้ป ฏิ บัติ ต ามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรั บ บริ ษ ัท จดทะเบี ย น ตามหลัก การของตลาดหลักทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย (“ตลท.”) และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ (“ก.ล.ต.”) โดยบริ ษทั
ยึ ด ถื อ หลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรั บ บริ ษัท จดทะเบี ย นปี 2555 (Principles of Good Corporate Governance :
“CG Principles”) เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ตลอดมา โดยในปี 2560 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ภายใต้หลักการกากับดู แลกิ จการเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และน่ าเชื่ อถื อและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ื อหุ ้น
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกคนอย่างเป็ นรู ปธรรม
บริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณาธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) บริ ษทั จึงได้
ทบทวนและปรับปรุ งนโยบายหลักการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยจัดทาเป็ น “คู่มือการกากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ” และได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
เพื่ อ ให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานทุ ก คนได้ยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิ บัติง านร่ ว มกัน นับ ตั้งแต่วนั ที่
5 ตุลาคม 2561 เป็ นต้นไป และได้จดั ให้มีการเผยแพร่ รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริ ษทั

........................................................
(นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ)
ประธานกรรมการ

ประกาศเจตนารมณ์
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด(มหาชน)
ด้วย คณะกรรมการบริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด(มหาชน) (“บริ ษทั ”) ในฐานะผูน้ าขององค์กร ตลอดจนผูบ้ ริ หาร
และพนักงานทุ กระดับ ได้ตระหนักถึ งความสาคัญกับหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี สาหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยน ปี 2560
(“CG Code”) ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต) อย่างยิง่ โดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าใจ “คู่มือการกากับดูแล
กิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จ” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อ
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด

บทนำ
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึ งความสาคัญในการยึดหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี เพื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนิ นงาน โดยบริ ษทั มีเป้ าหมายในการเป็ นองค์กรธุรกิจชั้นนาด้านสปาที่ประสบผลสาเร็ จสามารถสร้ าง
มูลค่าระยะยาวให้แก่ผถู ้ ือมีส่วนได้เสี ย เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว และให้ความสาคัญกับการมีจรรยาบรรณในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ โดยบริ ษทั ได้ปลูกจิ ตสานึ กด้านจริ ยธรรมธุ รกิ จในการปฎิ บตั ิกบั ลูกค้า คู่คา้ และพนักงานอย่างมีจริ ยธรรม
บริ ษทั มีความเชื่ อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิ จการที่ดีประกอบไปด้วยระบบบริ หารจัดการที่ ดี เพื่อเป็ นกรอบความประพฤติที่
สะท้อนถึงคุณค่าองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้มีการพัฒนาตนเอง สานึ กในหน้าที่ในหน้าที่
ด้วยความถึงพร้อมซึ่งคุณธรรมและจริ ยธรรมเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั สามารถนาแนวทางดังกล่าว
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละกิจการของกลุ่ม โดยยึดมัน่ ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต และการปฎิบตั ิที่สอดคล้อง
กับกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง บริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิ จการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จจะเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
สร้างความสาเร็ จสูงสุดในการดาเนินการธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ จากสังคมและสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั
และบริ ษทั ลูก
นอกจากการนี้ บริ ษทั ได้กาหนด “นโยบายการกากับดูแลกิ จการ” ไว้อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว บริ ษทั ยังจัดให้มีการ
สื่ อสารให้พนักงานได้รับรู ้ และเข้าใจในนโยบายการการกากับดู แลกิ จการที่ ดี ซึ่ งได้ถูกเผยแพร่ บนเว็ปไซด์ของบริ ษทั
http://www.siamwellnessgroup.com หัวข้อ “การกากับดูแลกิจการที่ดี” ผ่านการจัดกิจกรรมและอบรมให้พนักงานทุกคนใน
องค์กร

ตุลาคม 2561

วิสัยทัศน์
เป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การสปาที่ มีมาตรฐานเเละครบวงจรที่ สุดของประเทศไทยที่ บริ หารงานโดยคนไทย โดยมีระดับสปา
ครอบคลุมหลากหลายระดับเเละมีตราสิ นค้าที่ได้รับการยอมรับทั้งในตลาดไทยและตลาดต่างประเทศ (International Brand)

พันธกิจ
•
•

•
•

เป็ นองค์กรที่สร้างมาตรฐานของสปาไทยให้เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (ระดับสากล)
เป็ นองค์กรที่มุ่งเน้นการประยุกต์เอาศาสตร์ ตะวันออกมาประสานกับศาสตร์ ตะวันตก กอปรกับการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทยมาพัฒนาและส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ของไทย
เป็ นองค์กรที่ส่งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานทุกส่วนมีการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
เป็ นองค์กรที่ให้ความสาคัญต่อข้อบังคับพื้นฐานและกฎหมาย โดยยึดการประกอบธุรกิจอย่างสุจริ ต เที่ยงตรง และ
มีจริ ยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล้อม และชุมชนเป็ นสาคัญ

ส่ วนที่ 1
การกากับดูแลกิจการ

นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
(ฉบับปรับปรุง ปี 2561)

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีวา่ เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริ มการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพ และมีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ าย ตั้งแต่พนักงาน ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูน้ าสู งสุ ดขององค์กร
จึ งได้กาหนดนโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ ดีข้ ึ น เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคนได้ยึดถื อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสาคัญ
ตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จนถึงหลักการสาคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารอย่างโปร่ งใส ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารองค์กร ทาให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่าการดาเนินงานใดๆ ของบริ ษทั กระทา
ด้วยความเป็ นธรรม และคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย และได้นาไปปรับใช้ในการกากับ
ดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าในกิจการอย่างยัง่ ยืน ตรงตามความมุ่งหวัง
ของทั้งภาคธุรกิจผูล้ งทุน ตลอดจนตลาดทุน และสังคมโดยรวม ภายใต้ระเบียบปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) ตามหลักการกากับดูและกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (Principles of Good Corporate Governance :
“CG Principles”) ซึ่ งประกอบด้วย 5 หมวด และภายใต้ระเบี ย บปฏิบตั ิของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code
: “CG Code”) ใน 8 หลักปฏิบตั ิ ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่ สร้ างคุ ณค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติ 2

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่ เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน (Define Objectives that
Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติ 3

เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

หลักปฏิบัติ 6

ดู แลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุ มภายในที่ เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติ 8

สนับ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มและการสื่ อ สารกับ ผูถ้ ื อหุ ้น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)

โดย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีมติเห็ นชอบ “หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนปี 2560”
(Corporate Governance Code: “CG Code”) เพื่ อ น ามาใช้แ ทนหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรั บ บริ ษ ัท จดทะเบี ยน
ปี 2555 (Principles of Good Corporate Governance: “CG Principles”) ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2560 บริ ษทั ได้นานโยบายเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี มาส่งเสริ มการดาเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นรู ปธรรม
มากขึ้ น โดยมี การแต่งตั้ง คณะกรรมการธรรมาภิ บาล ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 10/2560 เมื่ อวันที่
16 ธันวาคม 2560 เพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และที่สาคัญเพื่อให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั
เป็ นไปอย่า งโปร่ งใส น่ า เชื่ อ ถื อ และ เป็ นธรรมต่อ ทุ ก ฝ่ าย และสอดคล้อ งกับ หลัก ธรรมาภิ บาล (Code of Governance)
โดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าใจ “คู่มือการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ”
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด

หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
หากพิจารณาแล้ว เนื้ อหาส่ วนใหญ่ของ CG Code นี้ นามาจาก หลักการกากับดูและกิ จการที่ดีสาหรับบริ ษทั จด
ทะเบี ย น ปี 2555 เพี ย งแต่ ป รั บล าดับ วิธี ก ารน าเสนอให้เ ป็ นไปตามบริ บทการท าหน้า ที่ ของคณะกรรมการในแต่ละ
กระบวนการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้เพิ่มประเด็นใหม่ ๆ เพื่อให้ครอบคลุมถึงแนวคิดหรื อปั จจัยที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
1. เพิ่มความชัดเจนของบทบาทความเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการ และการแบ่งบทบาทระหว่าง คณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการ โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
(1) เรื่ องที่คณะกรรมการควรดูแลให้มีการดาเนินการ
(2) เรื่ องที่ คณะกรรมการพิจารณาร่ วมกับฝ่ ายจัดการ โดยติดตามให้มนั่ ใจว่า ฝ่ ายจัดการได้ไปดาเนิ นการ
ตามที่ได้พิจารณาร่ วมกันไว้
(3) เรื่ องที่คณะกรรมการไม่ควรดาเนินการ
2. เพิ่มความชัดเจนของบทบาทคณะกรรมการในการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการ และ
บูรณาการหลักความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจเข้าไปในชั้นวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักดังกล่าว เพื่อให้การสร้าง
คุณค่ากิจการอย่างยัง่ ยืนแทรกเป็ นเนื้ อเดียวกับการประกอบธุรกิจ โดยคณะกรรมการควรดูแลให้การกาหนดวัตถุประสงค์
เป้ าหมายทางธุรกิจนั้น ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ ความเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อธุ รกิ จ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย การทาความเข้าใจและการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนมีการปลูกฝั งค่านิ ยมของ
องค์กรที่สะท้อนการกากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดการปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
3. ขยายความหน้าที่ของคณะกรรมการในการกากับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกิจการ
โดยสนับสนุ นการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งการกากับ ดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. เพิ่มคาอธิ บายหน้าที่ ของคณะกรรมการในการกากับดูแลให้กิจการมีนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลการจัดการ
ข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิ ดข้อมูลรั่ วไหล การรั กษาความลับของข้อมูลลับและข้อมูลที่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
(market sensitive information)

5. เพิ่มหน้าที่ของคณะกรรมการในการดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ชาระหนี้ และกลไกที่จะสามารถกอบกูฐ้ านะการดาเนินงานได้ ในกรณี กิจการประสบปั ญหาทางการเงิน ตลอดจนการดูแล
ให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารจัดการเงิน และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
6. เพิ่มความชัดเจนว่า คณะกรรมการควรทาความเข้าใจเรื่ องโครงสร้ างความสัม พันธ์ของผูถ้ ื อหุ ้นที่ อ าจมี
ผลกระทบต่ออานาจการควบคุมหรื อการบริ หารจัดการกิจการ
7. เพิ่มความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ ของประธานกรรมการ และในกรณี ที่ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ัดการใหญ่ไม่ได้มีการแยกออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการอิ สระ คนหนึ่ งร่ วมพิจารณา
กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างความ
ถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
ในทางปฏิ บัติน้ ัน คณะกรรมการบริ ษทั ได้นาหลักปฏิ บัติ 8 ข้อ ในส่ ว นที่ 1 ไปปรั บ ใช้ (Apply) ตามความ
เหมาะสมกับธุ รกิ จของบริ ษทั เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการสร้ างคุ ณค่าให้แก่ กิจการอย่างยัง่ ยืน และในส่ วนที่ 2 นั้น เป็ น
แนวปฏิบตั ิและคาอธิบายในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิในส่วนที่ 1
ดังนั้นบริ ษทั จึงได้กาหนดระบบการดาเนินงานและการควบคุมภายในของบริ ษทั ตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ข้างต้น ประกอบด้วยสาระสาคัญ 5 หมวด ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5

สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ (The Right of Shareholders)
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders)
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส (Transparency)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities)

หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
หลักการ
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษทั และการได้รับข้อมูลของ
บริ ษ ัทอย่างถู กต้อง ครบถ้วน เพี ยงพอ ทัน เวลา และเท่ า เที ย มกัน เพื่ อ ประกอบการตัด สิ น ใจในทุ ก ๆ เรื่ อ งของบริ ษ ัท
คณะกรรมการบริ ษทั จึงส่งเสริ มการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ และไม่ละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้

แนวปฏิบัติ
1. บริ ษทั จะทาการจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม
ตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ ระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ ผูถ้ ือหุ ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 หรื อ 14 วัน แล้วแต่กรณี ในกรณี ที่
ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อ
บุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุม และ
บริ ษทั ได้ประกาศรายละเอียดของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ลงในหนังสื อพิมพ์ ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วันก่อนวันประชุมอย่าง
น้อย 3 วัน เพื่อเป็ นการบอกกล่าวการเรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าสาหรับให้ผถู ้ ือหุน้ เตรี ยมตัวมาร่ วมประชุม
2. มี น โยบายในการอ านวยความสะดวกให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น โดยในการจัดประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นของบริ ษทั จะใช้แ ละ
จัดเตรี ยมสถานที่ที่เดินทางสะดวก โดยจะแนบแผนที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุ ้นไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่
เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
3. ก่อนเริ่ มการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จะแถลงให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิ ลงคะแนน และสิ ทธิ ในการ
แสดงความเห็ น รวมทั้งการตั้งคาถามใดๆ ต่อที่ ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคาถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ ตามระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่ องที่ เสนอและออกเสี ยงลงมติในวาระการประชุม โดยจัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นสักขีพยานในการ
ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยง และประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ทุก
ท่านรวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง และเลขานุการ บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้งหากไม่ติด
ภารกิจสาคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้ ผูบ้ ริ หารระดับสูง ทุกคนควรเข้าร่ วมการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน
4. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผูถ้ ื อหุ ้นผ่านทาง website ของบริ ษทั โดยนาข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ website ของบริ ษทั โดยเฉพาะในกรณี ของหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้
เผยแพร่ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลด ข้อมูลระเบียบวาระ
การประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน และมีเวลาในการศึ กษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อน
ได้รับข้อมูลในรู ปแบบเอกสารจริ งจากบริ ษทั นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถส่ งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริ ษทั ได้
กาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าพร้อมกับการนาส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ หลักเกณฑ์
การส่งคาถามล่วงหน้าไว้บน website ของบริ ษทั

5. บริ ษทั นาเทคโนโลยีมาใช้กบั การลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ การลงคะแนนเสี ยง การนับคะแนนเสี ยง การแสดงผลการ
ลงคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เพื่อให้การประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยา และเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการเข้าร่ วมประชุม
6. บริ ษทั จัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับคะแนนและตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั และเปิ ดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
7. การจดบันทึกรายงานการประชุม บริ ษทั ได้ดาเนินการให้บนั ทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถาม
และข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม ได้แก่ รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าประชุม และสัดส่ วนกรรมการที่
เข้าร่ วมการประชุ ม หรื อ ไม่เข้าร่ วมการประชุ ม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติ ที่ประชุ ม และผลการลงคะแนน
(เห็นชอบ ไม่เห็นชอบงดออกเสี ยง) ของแต่ละวาระ ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผูถ้ าม
และผูต้ อบ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งภายหลังจากบริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยแล้ว บริ ษทั มีการบันทึกวีดีทศั น์ ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อา้ งอิง และเผยแพร่ ใน website ของบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้นารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเผยแพร่ ใน website ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้พิจารณา รวมถึงส่ ง
รายการประชุมดังกล่าวไปยังระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่มีการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ นั้น
8. บริ ษทั ได้เปิ ดเผยมติการลงคะแนนของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่สาธารณชนทราบหลังจากการประชุมผูถ้ ือหุ ้นใน
วันนั้น หรื อในวันทาการถัดไปบนระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริ ษทั
9. บริ ษทั ทาการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในการได้รับเงินปั นผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรื อสัง่
จ่ายผ่านเช็ค (ในกรณี ที่มีการจ่ายเงินปั นผล) เพื่ออานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ เพื่อให้ได้รับเงินปั นผลตรงเวลาและป้ องกัน
ปั ญหาเรื่ องเช็คชารุ ด สูญหาย หรื อส่งถึงผูถ้ ือหุน้ ล่าช้า
10. ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีสิทธิ ในการออกเสี ยงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริ ษทั โดย
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้ มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน 1 เสี ยง
11. ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีสิทธิในการรับทราบถึงผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลการดาเนิ นงาน
ประจาปี โดยบริ ษทั จะดาเนิ นการจัดทาเอกสารประกอบคาอธิ บายผลการดาเนิ นงานประจาปี ที่ ครอบคลุมเนื้ อหาสาระที่
สาคัญที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานที่ ผ่านมาของบริ ษทั รวมถึ ง งบการเงิ น คาอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis)อย่างชัดเจน และครบถ้วน ได้แก่ รายประจาปี ในรู ปแผ่นซี ดี ที่ ทางบริ ษทั ได้แจก
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุม และแจกเป็ นรู ปเล่มในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูถ้ ือหุ ้นสามารถดาวน์โหลด
รายงานประจาปี ได้บน website ของบริ ษทั
12. ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีสิทธิในการพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะทาการจัดทางบการเงิน
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และครอบคลุมสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยงบการเงินของ
บริ ษทั ได้ผา่ นการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้ อบบัญชีที่มีความอิสระ และ มีชื่อเสี ยง เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป

13. ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีสิทธิ ในการพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั โดยบริ ษทั จัดทารายละเอียด
การคานวณเงินปั นผลที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสาคัญต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผูถ้ ือหุ ้น
เช่น นโยบายการจ่ายเงินปั นผล ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลกับปี ที่ผ่านมา โดยบริ ษทั จะอธิ บายถึงเหตุผลและความ
จาเป็ นหากบริ ษทั ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผล ให้เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริ ษทั เคยประกาศไว้ โดยเงินปั นผลที่
ถูกเสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิ น้ นั ได้ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองอย่างระมัดระวัง รอบคอบและมีมติเห็ นชอบแล้วจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
14. ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีสิทธิ ในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล โดยบริ ษทั ได้ดาเนิ นการ
จัดทารายละเอียด/ประวัติของกรรมการบริ ษทั ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหา
สาระสาคัญต่าง ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผูถ้ ื อหุ ้น เช่ น ชื่ อ ประวัติ จานวนปี ที่ ดารงตาแหน่ งและผลการ
ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ที่ผ่านมา (กรณี แต่งตั้งกรรมการรายเดิม) ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์
และวิธีสรรหา การถือหุ ้นในบริ ษทั การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิ จของ
บริ ษทั เป็ นต้น และกาหนดคานิยามกรรมการอิสระ ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อต่อผู ้
ถื อ หุ ้ น เพื่ อ อนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง นั้น จะผ่ า นการพิ จ ารณากลั่น กรองอย่ า งระมัด ระวัง รอบคอบ และมี ม ติ เ ห็ น ชอบแล้ว จาก
คณะกรรมการ ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
15. ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีสิทธิ ในการพิจารณาและอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้ดาเนิ นการ
จัดทารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสาคัญต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของผูถ้ ือหุ ้น เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามตาแหน่งและ/
หรื อ หน้าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ ข้อ มู ล เปรี ย บเที ย บกับ ค่ า ตอบแทนกรรมการในปี ที่ ผ่า นมา วิธี ก ารเสนอ
ค่าตอบแทน เป็ นต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ถูกเสนอต่อผูถ้ ือหุ ้น เพื่ออนุ มตั ิน้ นั ได้ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองอย่าง
ระมัดระวังรอบคอบแล้วจากคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
16. ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั มี สิทธิ ในการพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และอนุ มตั ิ ค่าสอบบัญชี โดยบริ ษทั ได้จัดทา
รายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้ อหาสาระสาคัญต่าง ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ ผูถ้ ือหุ ้น
เช่น ชื่ อผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบบัญชี ที่สังกัด ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี จานวนปี ที่ ผูส้ อบบัญชี รายนั้นเป็ น
ผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่น ๆ (ถ้า
มี) และจัดให้มีการเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีกบั ปี ที่ผ่านมา เป็ นต้น โดยผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ถูกเสนอต่อผูถ้ ือหุน้
เพื่ออนุมตั ิน้ นั ได้ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้ว จากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผล
งานที่ ผ่านมาของผูส้ อบบัญชี และมี มติ เห็ นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่ อนที่ จะเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
17. เพื่อเป็ นการป้ องกันผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีสิทธิ ในการพิจารณาและอนุมตั ิ
การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าอย่างมีสาระสาคัญของบริ ษทั โดยการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั นั้นจะ
คานึ งถึ งผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นสาคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด

18. บริ ษทั จะดาเนิ นการจัดทารายละเอียดการเพิ่มทุนที่ถูกต้องในกรณี ที่มีการเพิ่มทุนอย่างชัดเจนและครอบคลุม
เนื้ อหาสาระสาคัญต่าง ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผูถ้ ือหุ ้น เช่น วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเพิ่มทุน
วิธีการและเงื่อนไขของการเพิ่มทุน ผลกระทบของการเพิ่มทุนที่มีผลต่อบริ ษทั ตลอดจนผูถ้ ือหุ ้น เป็ นต้น โดยเรื่ องดังกล่าว
ได้ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองอย่างระมัดระวังรอบคอบและมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่จะเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
หลักการ
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ งได้รับการปฏิบตั ิและปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็ นธรรม เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินการของบริ ษทั โดยมีแนว
ปฏิบตั ิดงั นี้

แนวปฏิบัติ
1. อานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรื อเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติมได้ก่อน
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นโดยการดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริ ษทั ได้จดั เตรี ยมไว้เพื่อเสนอกรรมการ หรื อ วาระการประชุม ผ่าน
ทาง website บริ ษทั
2. กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยเสนอหรื อไม่รวมถึง
มีการกาหนดวิธีการให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
3. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงคะแนนเสี ยงตามวาระที่กาหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ หรื อ
เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เว้นแต่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ความเห็นชอบโดยให้เป็ นไป ตามที่กฎหมายกาหนด
4. เพิ่มการอานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเองนั้น ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิมอบฉันทะ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่ วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการ
อิสระดังกล่าวไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทางานของกรรมการอิสระแต่ละ
ท่านที่ครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา
5. ให้ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย ไม่วา่ จะเป็ นผู ้
ถือหุน้ ชาวไทยหรื อผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ เช่นเอกสารต่างจะจัดทาขึ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
6. สนับสนุนให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระ เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี ที่มีขอ้ โต้แย้ง
ในภายหลัง และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
7. มีการกาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและได้แจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในบริ ษทั ถื อปฏิ บัติ และได้กาหนดให้กรรมการทุ กคนและผูบ้ ริ หารที่ มีหน้าที่ รายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมาย และมีหน้าที่จดั ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ
8. ในกรณี ที่กรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารบริ ษทั รายใดมีส่วนได้เสี ยหรื อมีผลประโยชน์ขดั แย้งกับการเข้าทา
รายการใด ๆ ให้บุคคลนั้นเปิ ดเผยความมีส่วนได้เสี ยของตนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั สามารถพิจารณา
ธุรกรรมของบริ ษทั ได้อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้บนั ทึกความมีส่วนได้เสี ยดังกล่าวไว้ในรายงานการ
ประชุม

9. คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุก
รายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม ทั้งผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร รวมทั้งผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ
และผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย บริ ษทั จึงมีนโยบายปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึงปกป้ องและรักษาสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน
ของผูถ้ ือหุ ้น ดังนี้ ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายที่สิทธิ เท่าเทียมกัน ในการซื้ อขายหรื อโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริ ษทั อย่างเท่า
เทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
แต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่ มีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น การจัดสรรเงิ นปั นผล การ
กาหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
10. ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีสิทธิ ในการออกเสี ยงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริ ษทั
โดยผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้ มีสิทธิออกเสี ยงคงคะแนนได้ 1 เสี ยง
11. บริ ษทั จะทาการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นโดยสม่ าเสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง website ของบริ ษทั
12. บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี เป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
13. บริ ษทั จะดาเนิ นการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุ มในวาระต่าง ๆ
รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ในทุกวาระ โดยส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน หรื อ
14 วัน เว้นแต่กรณี ที่ขอ้ บังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่ น และเผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุ มพร้ อมทั้งเอกสารข้อมูล
ประกอบการประชุม ทาง website ของบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มีเวลาศึกษา
ข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลที่ บริ ษทั จะส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นใน
รู ปแบบเอกสาร
14. บริ ษทั จะดาเนิ นการแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ ในหนังสื อเชิญ
ประชุม และแจ้งขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้มีการ
กาหนดเป็ นลาดับขั้นตอนอย่างชัดเจน มีการนาเสนอ ซักถาม ออกเสี ยงลงคะแนน และสรุ ปมติ ที่ประชุมอย่างชัดเจนรวมทั้ง
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริ ษทั ได้อานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
กัน โดยให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมได้ล่วงหน้า ก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง และต่อเนื่องจนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็ จ
15. บริ ษทั ไม่ลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั ที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามข้อกาหนดต่าง ๆ และ
การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ไม่จากัดสิ ทธิ ในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้
ที่มาสาย เป็ นต้น

16. บริ ษทั ได้อานวยความสะดวก และสนับสนุ นให้ผูถ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เช่น การประชุมดาเนิ นตามลาดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุมในการเลือกตั้งกรรมการผูถ้ ือหุน้
สามารถลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการได้เป็ นรายบุคคล มีการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นโดย
กรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ
17. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ได้อานวยความสะดวกโดยจัดส่งแบบฟอร์ม หนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถระบุ ความเห็ นในการลงคะแนนเสี ยงได้ โดยผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั
สามารถดาวน์โหลดหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่ website ของบริ ษทั รวมถึงหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
ในกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดู แลหุ ้น
และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ ของบริ ษทั อย่างน้อย 1 คน ให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่ วมประชุม
18. บริ ษทั จะดาเนิ นการจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่ชดั เจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งบริ ษทั จะเผยแพร่ รายงานการประชุมผ่าน website ของบริ ษทั ภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
หลักการ
บริ ษทั ตระหนักและรับรู ้ถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน และ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่ วยงานอื่น ๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่ เกี่ ย วข้อง
เนื่องจากบริ ษทั ได้รับการสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกาไรให้บริ ษทั
ซึ่ งถื อว่าเป็ นการสร้ างคุ ณค่าในระยะยาวให้กับบริ ษทั โดยบริ ษทั จะปฏิ บัติต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและ/หรื อข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั อย่างเคร่ งครัด และบริ ษทั ได้กาหนดเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มนั่ ใจว่า
การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ ได้ค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มและสั ง คม เพื่ อ การพัฒ นาอย่า งยัง่ ยื น ในการนี้
คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีนโยบาย ดังนี้

การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีม่ ีต่อผู้ถือหุ้น
หลักการ
บริ ษทั ตระหนักดี ว่า ผูถ้ ือหุ ้นคือเจ้าของกิ จการและบริ ษทั มีหน้าที่ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในระยะยาวจึ งกาหนดให้
พนักงานรวมถึงกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี้

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
2. กากับดู แลการดาเนิ นการ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มี สถานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานที่ ดี และมี การ
นาเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษทั ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ าเสมอ
และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
3. รายงานให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริ ษทั ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่ น โดยใช้ขอ้ มูลใด ๆ ของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ หรื อดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
5. บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผูถ้ ือหุน้

การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีม่ ีต่อภาครัฐ
หลักการ
ในการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่ วนงานของภาครัฐ
โดยเฉพาะในการกระทาธุ รกรรม บริ ษทั จะหลีกเลี่ยงการกระทาที่ อาจจูงใจให้รัฐ หรื อพนักงานของรัฐดาเนิ นการที่ ไม่
ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างกันในขอบเขตที่ เหมาะสมและสามารถทาได้ เช่น การ
พบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่าง ๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรื อตามประเพณี ปฏิบตั ิ เป็ นต้น โดยมี
หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้

แนวปฏิบัติ
1. ดาเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานของรัฐ
2. ตระหนักอยูเ่ สมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรื อวิธี
ปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน และบริ ษทั พึงรับรู ้และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด

การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีม่ ีต่อพนักงาน
หลักการ
บริ ษทั ตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริ ษทั เป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
ของการบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมายหลักของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน บริ ษทั จึงกาหนดนโยบายความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม โดยได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ให้ความเคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคลและสิ ทธิ มนุษยชน ด้วยความด้วยความเสมอ
ภาคอย่างเท่าเทียบมกัน
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุ ขภาพ ร่ างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน
อยูเ่ สมอ
3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทาด้วยความเสมอภาค สุ จริ ตใจ
และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนนั้น ๆ
4. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ อาทิ
เช่น การจัดอบรมสัมมนา การอบรมให้ความรู ้ พัฒนาศักยภาพและส่ งเสริ มความก้าวหน้า รวมถึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานมี
โอกาสพัฒนาทักษะการทางานในด้านอื่นๆ และให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงกับพนักงานทุกคน
5. กาหนดค่าตอบแทน สวัสดิ การ และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ เป็ นธรรมต่อพนักงาน ในระดับที่ สูงกว่าที่กฎหมาย
กาหนดไว้ และเหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ และผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคล
6. หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่การงานของพนักงาน

7. เปิ ดโอกาสให้พ นัก งานเสนอแนะหรื อ ร้ อ งทุ ก ข์เ กี่ ย วกับ การท างาน และก าหนดวิธี ก ารแก้ไ ข เพื่ อ ให้เ กิ ด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่ วมกัน
8. ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับพนักงาน โดยปฏิ บตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ น
ธรรมและเคารพสิ ทธิมนุษยชนอย่างเคร่ งครัด
9. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
10. ส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าใจ ในเรื่ องบรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ต่อองค์กร พนักงานด้วยกัน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างเสริ มให้เกิดพฤติกรรมที่อยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึง
11. จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการไม่ปฏิ บัติตามกฎหมายและกฎระเบี ยบของรั ฐ หรื อ
หลักการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อการส่ อทุจริ ตคอร์ รัปชันผ่าน
วิธีการต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์และรายงานประจาปี ของบริ ษทั รวมทั้งได้มีมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมแก่ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อผู ้
แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเจตนาสุจริ ต

การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีม่ ีต่อลูกค้ า
หลักการ
บริ ษทั มุ่งดาเนิ นธุ รกิ จการให้บริ การสปา นวดเพื่อสุ ขภาพ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นาเสนอ และ
บริ หารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริ การของบริ ษทั แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริ ยธรรมภายใต้หลักการดาเนินงานดังนี้

แนวปฏิบัติ
1. มุ่งมัน่ บริ การลูกค้าด้วยความสุ ภาพ มีความกระตือรื อร้น พร้อมให้บริ การ ต้อนรับด้วยความจริ งใจ เต็มใจ ตั้งใจ
และใส่ ใจ ดูแลผูร้ ับบริ การดุจญาติสนิ ท คานึ งถึงสุ ขภาพ ความปลอดภัย ความเป็ นธรรม และความพึงพอใจของลูกค้าเป็ น
หลัก โดยติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งสิ นค้าและการให้บริ การอย่างสม่าเสมอ
2. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการให้บริ การของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพและเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้าสูงสุด
3. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสิ นใจ โดย
ไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริ ง ทั้งในการโฆษณาหรื อในการสื่ อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้า อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเกิดความ
เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การ
4. จัดให้มีกระบวนการที่ สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึ งปั ญหาหรื อการให้บริ การที่ ไม่เหมาะสม เพื่อที่ บริ ษทั จะได้
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและนาข้อมูลดังกล่าวไปปรั บปรุ งหรื อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ และการ
ให้บริ การดังกล่าวต่อไป
5. รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นาไปเปิ ดเผยหรื อใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีม่ ีต่อคู่ค้า และคู่สัญญา
หลักการ
บริ ษทั ต้องดาเนิ นธุ รกิ จอย่างเป็ นกลางและเป็ นธรรมต่ อคู่คา้ และคู่สัญญาซึ่ งถื อเป็ นหุ ้นส่ วนและปั จจัย แห่ ง
ความสาเร็ จทางธุ รกิ จที่ สาคัญประการหนึ่ งด้วยความเสมอภาค และคานึ งถึ งผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมี ข้ นั ตอนและ
วิธีปฏิบตั ิในการคัดเลือกคู่คา้ ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาและการแข่งขันที่เป็ นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า และปฏิบตั ิ
ตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขอย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษทั มีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้

แนวปฏิบัติ
1. บริ ษทั ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสิ นค้าและบริ การเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา
- จัดทารู ปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็ นธรรมแก่ท้ งั 2 ฝ่ าย
- จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มนั่ ใจว่า มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาครบถ้วน และป้ องกัน
การทุจริ ตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
- จ่ายเงินให้คู่คา้ และคู่สญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกัน
2. บริ ษทั มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคู่คา้ และคู่สัญญาที่มีวตั ถุประสงค์ชดั เจนในเรื่ อง
คุณภาพของสิ นค้าและบริ การที่คุม้ ค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3. ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัวจากคู่คา้ และคู่สญ
ั ญาไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
4. ไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อผูอ้ ื่น

การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีม่ ีต่อเจ้ าหนี้
หลักการ
บริ ษทั ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กบั เจ้าหนี้ โดยบริ ษทั ได้ยดึ หลัก
ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติ
1. ไม่เรี ยก หรื อรับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับเจ้าหนี้
2. กรณี ที่มีขอ้ มูลว่ามีการเรี ยก หรื อรับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น ต้องเปิ ดเผย รายละเอียด
ต่อเจ้าหนี้ และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
3. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรื อที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด
4. หากเกิดกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่ วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา

การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีม่ ีต่อคู่แข่ งทางการค้ า
หลักการ
บริ ษทั มุ่งดาเนินธุรกิจอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส และไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม ภายใต้
กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี โดยมีหลักการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้

แนวปฏิบัติ
1. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เช่น การจ่ายสิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น
3. ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรื อมุ่งทาลายชื่อเสี ยงแก่คู่แข่งทางการค้า
4. ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่นหรื อคู่แข่งทางการค้า

การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีม่ ีต่อสั งคมส่ วนรวม
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีวา่ บริ ษทั เปรี ยบเสมือนส่ วนหนึ่ งของสังคมที่
จะร่ วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืนสื บไป บริ ษทั จึงได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้
1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสภาพสิ่ งแวดล้อมเป็ นสาคัญและปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่บงั คับใช้อยูอ่ ย่างเคร่ งครัด
2. มีนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบตั ิกนั ภายในองค์กร
3. ส่งเสริ มให้พนักงานของบริ ษทั มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริ ษทั เข้าไปดาเนินธุรกิจ
5. ดาเนิ นกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยูม่ ี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนทั้งที่ดาเนินการเองและร่ วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
6. ให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริ ษทั เข้าไปดาเนินธุรกิจอยูต่ ามควรแก่กรณี
7. ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมชุมชน ชีวติ และทรัพย์สิน
อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษทั โดยให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติเกีย่ วกับนโยบายการต่ อต้ านทุจริต
บริ ษทั มีนโยบายการต่อต้านทุจริ ตและการจ่ายสิ นบนภายใต้หลักการ ดังนี้
1. ห้ามมิให้พนักงานเรี ยกหรื อรับประโยชน์หรื อทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรื อละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในทางที่มิชอบ หรื ออาจทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์อนั ชอบธรรม
2. พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรื อให้ประโยชน์ หรื อทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผนู ้ ้ นั กระทา หรื อ
ละเว้นการกระทาใดที่ผิดกฎหมายหรื อโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ของตน
นอกจากนี้ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยสามารถสอบถามรายละเอี ยด แจ้งข้อร้ องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสการกระทาผิดทาง
กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง หรื อการผิดจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ผ่าน
website ของบริ ษทั หรื อ กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแสจะ
ได้รับการคุม้ ครองและเก็บไว้เป็ นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบจะดาเนิ นการสั่งการตรวจสอบ
ข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
หลักการ
บริ ษทั ตระหนักดี ถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูล สาคัญที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิ นที่ เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี อิสระและข้อมูลที่ มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิ น ตาม
ข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและ
โปร่ งใส ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายดังนี้

แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญและจาเป็ น ไม่ว่าจะก่อให้เกิ ดผลดีหรื อ
ผลเสี ยต่อบริ ษทั ทั้งที่เป็ นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริ ษทั ที่
ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่
แท้จริ งของบริ ษทั รวมทั้งอนาคตทางธุ รกิ จของบริ ษทั ตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯและ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการกากับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ การบริ หารความเสี่ ยง การดูแลสิ่ งแวดล้อมและ
สังคม ผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว เป็ นต้น เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯได้รับสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกันตามที่กาหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
2. คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อ มู ล และความโปร่ ง ใสอย่า งเคร่ ง ครั ด จัด ให้มี ก ารเผยแพร่ ข ้อ มู ล ใน website ของบริ ษ ัท ทั้ง ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ ทางสื่ อมวลชน สื่ อเผยแพร่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริ ษทั ได้อย่างทัว่ ถึง และจะทาการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บงั คับ
3. บริ ษทั จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) รวมทั้งกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของนัก ลงทุ น สัม พัน ธ์ ใ ห้ชัด เจน เพื่ อ ให้ก ารสื่ อ สารและการเปิ ดเผยข้อ มู ล เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ท าหน้าที่
ติดต่อสื่ อสารกับนักลงทุนหรื อ ผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผูถ้ ือหุน้ รายย่อย หรื อภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม
และเป็ นธรรม บริ ษทั จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานเป็ นประจา รวมทั้งจะเผยแพร่ ขอ้ มูลขององค์กร
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปให้แก่ผถู ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริ ษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงาน
รัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นเข้าถึง
ข้อมูล และได้รับข่าวสารเป็ นประจา โดยผ่านช่องทาง website ของบริ ษทั โดยข้อมูลที่อยูบ่ น website ของบริ ษทั จะมีการ
ปรับปรุ งให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นวิสัยทัศน์ พันธกิ จ งบการเงิ น ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี โครงสร้าง
บริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

4. บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อรายงานทางการเงิ น เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงิ นและผลการประกอบการที่
แท้จริ งของบริ ษทั โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชี ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซ่ ึ งเป็ นที่
ยอมรับโดยทัว่ ไป และผ่านการสอบบัญชีโดยผูส้ อบบัญชีที่เป็ นอิสระ โดยได้เปิ ดเผยงบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1
สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งควรสนับสนุนให้บริ ษทั จัดทาคาอธิ บายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (management discussion and analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิ นทุกไตร
มาส ทั้งนี้ เพื่อให้นกั ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ในแต่ละไตรมาสได้ดียงิ่ ขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
5. บริ ษ ัท จะเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ กรรมการแต่ ล ะท่ า น บทบาทและหน้า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษ ัท และ
คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยของบริ ษ ัท ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจาปี
(แบบ 56-1) จานวนครั้งของการประชุมและจานวนครั้ งที่ กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุ มในปี ที่ ผ่านมา รวมถึงการ
เปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งในรายงานประจาปี ของบริ ษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
6. บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ใน website ของบริ ษทั เช่น วิสยั ทัศน์ และพันธ
กิ จของบริ ษทั ลักษณะการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั งบการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั แบบ 56-1 และรายงาน
ประจาปี (แบบ56-2) โครงสร้างการถือหุน้ หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ข้อบังคับ หนังสื อบริ คณห์สนธิ นโยบายต่าง ๆ ของ
บริ ษทั กฎบัตรของคณะกรรมการ และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณสาหรับพนักงานและ
กรรมการของบริ ษทั
7. คณะกรรมการ ได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการ (ฝ่ ายoperation) ติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการจะร่ วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ วหากเริ่ มมีสญ
ั ญาณ
บ่งชี้ถึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ นอกจากนี้ ในการอนุมตั ิการทารายการใด ๆ หรื อ
การเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการจะต้องมัน่ ใจได้ว่า การทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อ
ความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรื อความสามารถในการชาระหนี้
8. ในภาวะที่ กิจการประสบปั ญหาทางการเงิ นหรื อมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการ ต้องมัน่ ใจได้วา่
กิจการมีแผนในการแก้ไขปั ญหา หรื อมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคานึงถึงสิ ทธิของผู ้
มีส่วนได้เสี ย และการติดสิ นใจนั้นต้องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
9. คณะกรรมการ จัดให้มีนโยบายการสื่ อสาร (communication policy) และนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล (disclosure
policy) เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การสื่ อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา
ใช้ช่องทางที่ เหมาะสม ปกป้ องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่ อสารให้เข้าใจตรงกันทั้ง
องค์กรในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว

หมวดที่ 5 บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถบริ หารงานให้แก่บริ ษทั ฯ
ได้เป็ นอย่างดี มี ความทุ่ มเท มี ภาวะผูน้ า มี วิสัยทัศน์กว้างไกล และมี ความเป็ นอิ สระในการตัด สิ นใจ เพื่อดู แลระบบ
บริ หารงานกิจการต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกรอบของกฎหมายและจริ ยธรรมควบคู่กนั ไป
ประกอบกับต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างซื่อสัตย์สุจริ ต และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้
ในการบริ หารงาน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ โดยมีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัด การที่ ชัด เจน บริ ษ ัท ได้ว างนโยบายเกี่ ย วกับ ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการไว้โ ดยมี
สาระสาคัญดังนี้

แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งฝ่ ายบริ หารเพื่อรับผิดชอบในการดาเนิ นงานทางธุรกิจ และแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่ อ งเพื่ อ รั บ ผิด ชอบเฉพาะเรื่ อ งที่ ได้รั บมอบหมาย แต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั ฯ รวมทั้ง แต่ ง ตั้ง เลขานุ ก ารบริ ษทั ฯ
รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น การประชุ ม การจัด การเอกสารการประชุ ม เอกสารส าคัญ ต่ า ง ๆ ของคณะกรรมการรวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ และการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษทั
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ ทา
หน้าที่ กาหนดนโยบายและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ภารกิ จ แผนธุ รกิ จ และงบประมาณของบริ ษทั ตลอดจน
กากับดูแลให้คณะผูบ้ ริ หาร บริ หารงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลภายใต้
กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยความรับผิดชอบ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิ บตั ิที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิ จสู งสุ ดให้แก่กิจการ และความมัน่ คง
สูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
2. เป็ นผูน้ าองค์กรในการบริ หารกิจการโดยกาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และกลยุทธ์
การดาเนินงาน รวมถึงแสวงหาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์และมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
3. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 9 คน และเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมดซึ่ งต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิ สระเป็ นบุ คคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการทั้งหมดของบริ ษทั มี
ถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย

กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตั ิหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ
โดยสามารถตั้งคาถาม แสดงความคิดเห็น หรื อ คัดค้านในกรณี ที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยไม่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ในการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั นอกเหนื อจากการดาเนิ นธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริ ษทั รวมทั้งมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการยังได้กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั ด้วย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั
2. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนาเสนอแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็ นแผนการดาเนิ นงาน (Operational Plan) รวมถึง
การประเมินผลการดาเนิ นงาน และกากับดูแลบริ ษทั ในกลุ่ม โดยกาหนดให้ฝ่ายบริ หารรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจน
เรื่ องที่สาคัญอื่น ๆ ให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกเดือน
3. กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ไม่
เกิน 3 บริ ษทั ทั้งนี้ ไม่กระทบการดารงตาแหน่งในปั จจุบนั ของกรรมการ
4. บริ หารกิจการเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยัง่ ยืนซึ่งครอบคลุมถึงการประกอบกิจการที่ดี สร้างคุณค่าระยะยาว
(Creative Value with Long-Term Perspective) การประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Ethical
and Responsible Business) และเป็ นประโยชน์ ห รื อ ลดผลกระทบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม (Good Corporate Citizen)
รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
5. คณะกรรมการไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรกาหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดาเนินงานให้
คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
6. คณะกรรมการควรให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (เช่น ......................................)
7. คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุ รกิ จอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
และสะท้อนอยู่ในแผนดาเนิ นการ (operational plan) เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า ทุ กฝ่ ายขององค์กรได้ดาเนิ นการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
8. คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายหลักได้อย่างยัง่ ยืน
9.คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดาเนินงาน การบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ

10. คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกาหนดนโยบายและ
วิ ธี ป ฏิ บัติ ใ นการรั ก ษาความลับ (confidentiality) การรั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ (integrity)และความพร้ อ มใช้ข องข้อ มู ล
(availability) รวมทั้ง การจัด การข้อ มู ล ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ (market sensitive information) นอกจากนี้
คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึ กษาทาง
กฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

การประชุ มคณะกรรมการของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั กาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีการกาหนดการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษ เพิ่มเติม
ตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้งจะต้องมี กรรมการมาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
2. มีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การควรร่ วมกันพิจารณาเลือกเรื่ อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการกาหนดวาระให้ชดั เจน ทั้งนี้ เลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการ
ได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นเวลาเพียงพอสาหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่ องเพื่อการให้ความเห็น
และการออกเสี ยงลงคะแนน
3. คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับข้อมูลที่ เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่ อง และทันเวลาก่ อนการประชุ มทุ กครั้ ง ทั้งนี้
กรรมการบริ ษ ัท สามารถติ ด ต่ อ เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ได้โ ดยตรงอย่า งอิ ส ระ เลขานุ ก ารบริ ษ ัท มี ห น้า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาแก่
คณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
4. ประธานกรรมการมีหน้าที่จดั สรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และ
เพียงพอสาหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสาคัญ เปิ ดโอกาส และสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความ
คิดเห็นก่อนสรุ ปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
5. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่อ
อภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารทราบถึงผลการประชุมด้วย
6. คณะกรรมการสนับสนุ นให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและกรรมการผูจ้ ัดการเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสทา
ความรู ้จกั ผูบ้ ริ หารระดับสูงสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดงาน
7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงและต้องไม่
อยูใ่ นที่ประชุมในวาระดังกล่าว
8. การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
กรณี หากมีกรรมการเข้าใหม่ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการบรรยายและเยี่ยมชมกิจการ รวมถึงจัดทาแนวทางคาแนะนา
ให้กบั กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบลักษณะและแนวทางการดาเนิ นธุรกิจ กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อการปฎิบตั ิหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิ ทธิภาพ

การประเมินตนเอง และประเมินผลการดาเนินงานของกรรมการ
ภายหลังจากบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชน และการนาหุ ้นของบริ ษทั ขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานด้วยตนเอง และประเมิ นกรรมการท่านอื่ นๆประจาปี เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมา และหาแนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการทางานของคณะกรรมการในปี
ต่อ ๆ ไป

นโยบายสรรหากรรมการ
ในการสรรหากรรมการนั้น บริ ษทั ฯ จะให้ความสาคัญกับบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติ
การทางานที่ดี และมีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สามารถ
อุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง อันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ยังคานึงถึงความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ และจัดทาตารางความรู ้ความชานาญเพื่อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา
โดยพิจารณาจากทักษะที่ จาเป็ นที่ ยงั ขาด รวมถึ งคุ ณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบโครงสร้ างของ
กรรมการตามกลยุทธ์ทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) เป็ นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่ งใส สร้างความมัน่ ใจให้ผถู ้ ือหุน้

ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึ งถึงผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั และความสอดคล้องกับธุรกิจ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารแต่ละ
ท่าน โดยบริ ษทั ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและเป็ นอัตราที่
แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผูบ้ ริ หารที่มีคุณภาพไว้ ผูบ้ ริ หารที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้
บริ ษทั จัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส และได้ผา่ นการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยกาหนดให้
มีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด

การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่กรรมการ
ผูเ้ กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความเสี่ ยง กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
และในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงกรรมการหรื อแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่ เป็ น

ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ให้แก่กรรมการใหม่
กรรมการของบริ ษทั ทุกท่านได้ผา่ นการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
โดยบางท่ า นผ่า นการอบรมหลัก สู ตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่ านผ่า นการอบรมในหลักสู ตร
Director Certification Program (DCP) จากสถาบันเดี ยวกัน และเลขานุ การบริ ษทั ได้เข้าร่ วมอบรม และสัมมนาหลักสู ตร
ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) จัดอบรม

การควบคุมภายในและการกากับปฏิบัติงาน
1. คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบตั ิงาน
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
เพียงพอในการปกป้ องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั อยู่เสมอ จัดให้มีการกาหนดลาดับขั้นของอานาจอนุ มตั ิ และความ
รับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กาหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระ ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปตาม
ระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิ ทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริ ษทั
2. จัดให้มีส่วนกากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance Division) หรื อฝ่ ายกฎหมาย (Legal Department) เพื่อรับผิดชอบ
เรื่ อง Compliance ติดตามดูแลให้ทุกส่ วนของบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ การกากับดูแลการต่อ
อายุใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุ ขภาพ รวมถึงการต่อสัญญาเช่าสถานที่เพื่อใช้ในการประกอบกิ จการ
และสัญญาอื่นๆ โดยมีระบบแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตและสัญญาเช่าของบริ ษทั ฯผ่านทางอีเมล์ แจ้งไปยังผูบ้ งั คับบัญชา
และพนักงานที่รับผิดชอบ

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่ งใสและป้ องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน บริ ษทั ได้กาหนดนโยบาย
การใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ตามที่ปรากฏในนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน

รายงานประจาปี
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงิ นที่
ปรากฏในรายงานประจาปี การจัดทารายงานทางการเงิ นเป็ นการจัดทาตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา รวมทั้งกาหนดให้มี
การเปิ ดเผยข้อ มู ล ส าคัญ อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั

ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ
ไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดี ยวกับอุตสาหกรรม และสู งเพียงพอที่ จะดึ งดู ด และรั กษา
กรรมการที่ มี คุ ณ สมบัติที่ต ้อ งการ กรรมการที่ ไ ด้รับ มอบหมายให้มีห น้า ที่ แ ละความรั บผิด ชอบเพิ่ ม มากขึ้ น จะได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด ซึ่ งเชื่อมโยงกับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน ปั จจุบนั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผูจ้ ัด การโดยใช้ข ้อ มู ล ค่ า ตอบแทนของบริ ษ ัท ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริ ษทั มาประกอบการพิจารณา

จริยธรรมทางธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบัติในการทางาน
บริ ษทั ได้กาหนดข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ิในการทางานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
แจ้งให้กรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิ จของ
บริ ษทั ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต อย่างมีจริ ยธรรม และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่กาหนดไว้ต่อไป

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน บนหลักการในการตัดสิ นใจในการ
ดาเนิ นกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เท่านั้น โดยบริ ษทั ได้กาหนดขั้นตอนในการพิจารณา
ทาธุ รกรรมดังกล่าว เพื่อให้การเข้าทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันนั้น เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ไม่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็ นประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ดังนี้
1. บริ ษทั จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทใด และหากเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการธุรกิจปกติ หรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการนั้นมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขที่ถือ
ว่าเป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไปหรื อไม่ โดยบริ ษทั จะใช้เกณฑ์เรื่ องราคาและเงื่อนไขที่บริ ษทั ให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป หรื อราคา
และเงื่ อนไขที่ ใช้กนั ทัว่ ไปในตลาดสาหรับการทาธุ รกรรมในลักษณะเดี ยวกันหรื อคล้ายคลึงกัน และในกรณี ที่ไม่มีราคา
ตลาดที่สามารถนามาใช้อา้ งอิงได้เนื่องจากสิ นค้าหรื อบริ การภายใต้การทาธุรกรรมนั้นมีลกั ษณะเฉพาะตัวหรื อเพราะเหตุผล
อื่นใด บริ ษทั ก็อาจให้คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการด้วย
2. ในกรณี ที่รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป และ ค่าตอบแทน
ไม่สามารถคานวณได้จากทรัพย์สินหรื อมูลค่าอ้างอิง หรื อเป็ นรายการธุ รกิ จปกติ หรื อรายการสนับสนุนธุรกิ จปกติที่ไม่มี
เงื่ อนไขทางการค้าโดยทัว่ ไป หรื อเป็ นรายการเช่า หรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิ น 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามี
เงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป หรื อเป็ นรายการประเภทอื่น บริ ษทั จะทาการคานวณขนาดของรายการว่าเป็ นรายการขนาดเล็ก
ขนาดกลาง หรื อขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องดาเนินการต่อไปอย่างไรเช่น จะต้องเสนอขออนุมตั ิการทารายการจาก
คณะกรรมการบริ ษทั เช่น จะต้องเสนอขออนุมตั ิการทารายการจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
3. บริ ษทั จะเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรื อพิจารณา
ความเห็น แล้วแต่กรณี รายการที่เกี่ยวโยงกันรายการใดที่จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น บริ ษทั จะต้องเสนอความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับรายการนั้นให้คณะกรรมการบริ ษทั และหรื อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาด้วย
4. บริ ษทั จะรายงานการตกลงเข้าทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยมี ข้อมูล
รายละเอี ยดต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และจะ
เปิ ดเผยการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันในรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และหรื อแบบรายงานอื่นตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีกาหนด
5. สาหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ ง
ทรั พย์สินที่ สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชี ที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย
6. ในกรณี ที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษทั ที่ นอกเหนื อจากการค้าปกติ ที่ เกิ ดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ

ชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั จะให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุ ้นตามแต่
กรณี ท้ งั นี้ บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั
7. ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการทารายการใด ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงหรื ออนุมตั ิการทารายการนั้น ๆ
8. ห้ามมิให้พนักงานกระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุ รกิ จ บริ ษทั ฯจึ งได้จดั ทาแบบแจ้งให้
พนักงานทราบผ่านฝ่ ายบุคคล เพื่อให้พนักงานทราบนโยบาย

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริ ษทั โดยได้พิจารณา
และสอบทานร่ วมกับฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และมีความเห็นว่าบริ ษทั มีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในที่จะสามารถป้ องกันทรัพย์สิน อันเกิดจากการที่ผบู ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบ หรื อโดยไม่มีอานาจ เช่น มีการกาหนด
อานาจอนุมตั ิสั่งการ และมีการจัดทาระเบียบการปฏิบตั ิงานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งบริ ษทั ยังได้ให้ความสาคัญของ
ระบบควบคุมภายใน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญเข้าทาการตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในขึ้น เพื่อเป็ นกลไกที่สาคัญที่เป็ นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีระบบ
การจัดเก็บเอกสารสาคัญที่ทาให้กรรมการ ผูส้ อบบัญชี และผูม้ ีอานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา
อันควร

คณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการประกอบด้ว ย 1. คณะกรรมการบริ ษทั และ 2. คณะกรรมการชุ ดย่อ ย 5 ชุ ด ได้แก่
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี้

ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้:1. ปฏิ บัติหน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติ คณะกรรมการบริ ษทั และมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต
2. พิจารณากาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทาง
ธุรกิจ เป้ าหมาย แนวทาง แผนการดาเนิ นงาน แผนการบริ หารทุน แผนการบริ หารความเสี่ ยงของกิจการ และงบประมาณ
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามที่คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการจัดทาและนาเสนอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. กากับดูแลการบริ หารงานและผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการ หรื อบุคคลใดๆ ซึ่ งได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ดงั กล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย แผนธุรกิจ และ
นโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
4. ติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการดาเนิ นงาน แผนการบริ หารทุน
แผนการบริ หารความเสี่ ยงของกิจการและงบประมาณของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

5. ดาเนิ นการให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยนาระบบงานบัญชี ที่เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มี
ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบ
การเงินดังกล่าว และเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา รวมถึงจัดทา
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ ยวกับการกากับดูแลกิ จการตามหลักธรรมาภิบาลที่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และการปรับใช้
นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมัน่ ได้วา่ บริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ น
ธรรม และพิจารณานโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
9. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามตามที่ กาหนดในพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดารงตาแหน่งในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการ
ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
และการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการชุดย่อย
อื่ นใดและกาหนดอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยดังกล่ าวเพื่อ ช่ ว ยเหลื อและสนับ สนุ น การปฏิ บัติหน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการ
11. พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผูบ้ ริ หารตามคานิ ยามที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และเลขานุการบริ ษทั รวมทั้ง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารดังกล่าว
13. ขอความเห็ นทางวิชาชี พจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสิ นใจที่ เหมาะสมโดย
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
14. ส่ งเสริ มให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เข้าร่ วมหลักสู ตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารนั้น
15. จัดให้มีกลไกกากับดูแลบริ ษทั ย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงิ นลงทุนของบริ ษทั โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของบุคคลที่จะส่ งไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย เพื่อควบคุมการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั และ
การทารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั นั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรื อมอบอานาจช่ วงที่ ทาให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั สามารถอนุ มตั ิ
รายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หรื อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิไว้ เว้นแต่อานาจในการดาเนิ นการดังต่อไปนี้ จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุ มตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน

(ก) เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(ข) การทารายการใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยและอยูใ่ นข่ายที่กฎหมายหรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษทั ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คณะกรรมการชุดย่ อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบทีส่ าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผ ลและ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุ น และข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6. ปฎิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
7.3 ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.6 ความเห็นเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง
7.7 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
7.8 ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
7.9 รายการอื่นที่ เห็ นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

8. สอบทานงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ในเรื่ องดังต่อไปนี้
8.1 พิจารณาขอบเขตการปฏิบตั ิงาน แผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่า
เหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบตั ิงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
8.2 พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรื อ เลิกจ้าง ผูอ้ านวยการฝ่ าย หรื อผูต้ รวจสอบภายใน
8.3 พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
8.4 พิจารณาความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อผูต้ รวจสอบภายใน
9. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยูเ่ สมอ
10. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
11. รายงานสิ่ ง ที่ ต รวจพบหรื อ มี ข ้อ สงสัย ว่า มี ร ายการหรื อ การกระท าดัง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย่า งมี
นัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
11.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11.2 การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
11.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั หากคณะกรรมการบริ ษทั
หรื อผูบ้ ริ หาร ไม่ดาเนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่ งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาตามวรรคหนึ่ งต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี พบพฤติ การณ์ อนั ควรสงสัยว่า กรรมการ ผูจ้ ัดการ หรื อบุ คคลซึ่ งรั บผิดชอบในการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้กระทาการอันเป็ นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รายงาน
พฤติการณ์ดงั กล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เพื่อดาเนินการตรวจสอบต่อไปแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ดาเนิ นการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และผูส้ อบบัญชีทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี
13. สอบทานความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และพิจารณานโยบายการรับบริ การอื่น ที่ มิใช่การสอบบัญชี จาก
สานักสอบบัญชีเดียวกัน
14. ดาเนิ นการตามข้อ 1-13 ข้างต้น ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบกิ จการของบริ ษทั ย่อย เท่ าที่ ได้รับการ
มอบหมายหรื อร้องขอจากบริ ษทั ย่อยและเท่าที่อานาจหน้าที่จะเปิ ดช่องให้ดาเนินการได้
15.ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของ
บริ ษทั มาร่ วมประชุ มหารื อชี้ แจง หรื อตอบข้อซักถามในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรึ ก ษาหารื อ ผู ้เ ชี่ ย วชาญหรื อ ที่ ป รึ ก ษาของบริ ษ ัท (ถ้า มี ) หรื อ จ้า งที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู ้เ ชี่ ย วชาญซึ่ งเป็ น
บุคคลภายนอกเป็ นครั้งคราวในกรณี จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั การขอให้พนักงานของบริ ษทั ส่ งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ การตรวจสอบหรื อสอบสวนในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั คนหนึ่ งหรื อหลายคน

กระทาการใด ๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดาเนิ นการ
ต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อย เท่าที่ได้รับมอบหมายหรื อร้องขอจากบริ ษทั ย่อย และเท่าที่อานาจหน้าที่
จะเปิ ดช่องให้ดาเนินการได้
รายชื่ อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั คือ นายพลเชษฐ์
ลิขิตธนสมบัติ ซึ่ งประสบการณ์ในอดีต ดารงตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ ของบริ ษทั แมคเนท เมเนทเมนท์ แอนด์ คอนซัล
แตนท์ จากัด

2. คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริ หาร มีหน้าที่ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
ของบริ ษทั ทั้งนี้ ในการบริ หารกิ จการของบริ ษทั ดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบี ยบ
ข้อกาหนด หรื อคาสัง่ ใดๆ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั นอกจากนี้
ให้คณะกรรมการบริ หารมีหน้าที่ ในการพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ที่ จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิหรื อให้ความเห็นชอบ
2. จัดทาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้ าหมาย แนวทาง แผนการดาเนิ นงาน
แผนการพัฒนาบุคลากร และงบประมาณของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. ตรวจสอบ ติ ดตาม การดาเนิ นนโยบาย และแนวทางการบริ หารงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. มี อานาจพิจารณาอนุ มตั ิเฉพาะกรณี หรื อการดาเนิ นการใดๆ อันเป็ นปกติธุรกิ จของบริ ษทั ภายใต้วงเงิ นหรื อ
งบประมาณประจาปี ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และให้สอดคล้องกับคู่มือปฏิบตั ิงาน ว่าด้วยเรื่ องอานาจ
ดาเนินการตามที่กาหนดไว้
5. ให้คณะกรรมการบริ หาร รายงานผลการดาเนิ นงานภายในกาหนดเวลาในเรื่ องดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ทราบ
5.1 รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั รายไตรมาส
5.2 รายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึงงบการเงินประจาปี และงบการเงิ น
รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ หารพิจารณาเห็นสมควร
6. ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility) ของโครงการต่างๆ
7. กาหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัล หรื อการจ่ายผลตอบแทนอื่น รวมถึงกาหนดและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
8. ให้แนวนโยบายคาปรึ กษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผูจ้ ดั การในการตัดสิ นใจประเด็นที่มีความสาคัญ

การแต่ งตั้งคณะทางานหรือบุคคลใดๆ
1. คณะกรรมการบริ หาร จะแต่งตั้งคณะทางาน และ/หรื อบุคคลใดๆ เพื่อทาหน้าที่กลัน่ กรองงานที่นาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หาร หรื อเพื่อให้ดาเนินงานใดๆ

2. เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ หาร หรื อเพื่อให้ดาเนิ นการใดๆ แทน ตามที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารภายในขอบเขตแห่งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารก็ได้
3. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสื อมอบอานาจที่ให้ไว้ และ/
หรื อเป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรื อคาสั่งที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนั้น จะต้องไม่เกินขอบเขตแห่งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร และไม่มี
ลัก ษณะเป็ นการมอบอ านาจหรื อมอบอ านาจช่ ว งที่ ท าให้ ค ณะกรรมการบริ หาร หรื อผู ้รั บ มอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน หรื อประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจได้รับประโยชน์ใน
ลักษณะใดๆ หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั

3. คณะทางานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
เพื่อให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี สร้างความมัน่ คงให้แก่กิจการอย่าง
ยัง่ ยืน ผลการดาเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้โดยผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกท่านมีส่วนร่ วม เกิดการรับรู ้ ตระหนัก
และเข้าใจถึงความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นและสามารถหาวิธีจดั การกับความเสี่ ยง เพื่อป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยง ด้าน
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 จึง
มีมติอนุ มตั ิให้แต่งตั้งคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และมีมติอนุ มตั ิให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ของบริ ษทั ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะทางานบริหารความเสี่ ยง
1. พิจารณาหรื อไตร่ ตรองถึงลักษณะความเสี่ ยงที่บริ ษทั ประสบอยู่ หรื อคาดว่าจะประสบ
2. ประเมินความเสี่ ยงโดยวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ ยงนั้นๆ ต่อบริ ษทั และโอกาสที่ ความเสี่ ยงนั้นๆ จะ
เกิดขึ้น
3. กาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
4. จัดทาคู่มือบริ หารความเสี่ ยง และแผนบริ หารความเสี่ ยง
5. นาเสนอมาตรการ / แผนบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ หารเพื่ออนุมตั ิ
6. จัดกิจกรรมในการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงรวมถึงแจ้ง / ให้ขอ้ แนะนาแก่หน่วยงานต่างๆ รับทราบ
และปฏิบตั ิตามมาตรบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดไว้ให้เป็ นไปทางเดียวกันทั้งองค์กร
7. กาหนดให้มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ ยง
อย่างสม่าเสมอ
8. พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ ยงทั้งหมดของบริ ษทั และจัดทารายงานให้กบั คณะกรรมการบริ หารเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
9. รายงานความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส
10. ดูแลให้การติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับความเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิผลอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้กาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้
ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการปรึ กษาหารื อร่ วมกันระหว่างคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง (ฝ่ ายจัดการ) โดยให้ฝ่ายจัดการ
เป็ นผูป้ ฏิ บัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจา และมี การทบทวนระบบหรื อประเมิน
ประสิ ทธิ ผลของการจัดการความเสี่ ยงทุกๆไตรมาส อย่างน้อย ปี ละ 4 ครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยง
ด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ความเสี่ ยงด้านการเงิน ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ และความเสี่ ยงด้านทรัพย์สินที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับบริ ษทั ในอนาคต เพื่อเตรี ยมมาตรการป้ องกัน ในด้านต่าง ๆ ให้แก่บริ ษทั อย่างทันการณ์ และได้เปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลง

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ซึ่ งต้องมีกรรมการอิสระ
เกิ น กว่า กึ่ ง หนึ่ ง ทั้ง นี้ ต้อ งมี ก รรมการอย่า งน้อย 1 คน เป็ นผูท้ ี่ มี ความรู ้ ความสามารถหรื อความเชี่ ย วชาญในด้า นการ
บริ หารงาน บุคคล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูอ้ นุมตั ิ

5. คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการธรร
มาภิบาล

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล ได้ก าหนดนโยบายในการการบริ ห ารจัด การบริ ษทั ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ และคานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลการดาเนิน ธุรกิจที่โปร่ งใสตามหลักธรรมาภิบาล
และตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการผู้จัดการ
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1.มีอานาจดาเนินการเป็ นผูบ้ ริ หารงาน จัดการและควบคุมดูแลการดาเนินกิจการตามปกติของบริ ษทั
2.มีอานาจดาเนิ นการตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารได้มอบหมาย ตลอดจนให้มี
อานาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นๆ ที่กรรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควรทาหน้าที่จดั การและดาเนินการแทน ทั้งนี้ การไม่มี
การมอยอานาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ
3.มีอานาจออกคาสั่ง ระเบี ยบ ประกาศ บันทึ ก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริ ษทั และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานในองค์กร
4.มีอานาจกระทาการแทน และแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และ
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
5.พิจารณากลัน่ กรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร
6.พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึ กษาต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินกิจการของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/
หรื อคณะกรรมการบริ หาร
7.พิจารณาการปรับตาแหน่ งงานและการปรับเงิ นเดื อน การว่าจ้างและบรรจุตาแหน่ งตามงบประมาณที่ ได้รับ
อนุมตั ิ เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทน เงินเดือน สาหรับพนักงาน การเลื่อนขั้น การโยกย้ายพนักงาน การว่าจ้างที่ปรึ กษาภายนอก
หรื อ ต่อสัญญา พิจารณาวินยั และการลงโทษ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษทางวินยั พนักงานเมื่อกระทาความผิด
การอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าคอมมิชชัน่ โบนัสและเงินรางวัลพิเศษ ของพนักงาน
8.ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นคราวๆ
ไป ทั้ง นี้ กรรมการผูจ้ ัด การจะพิ จ ารณาและอนุ ม ัติ ร ายการที่ ก รรมการผูจ้ ัด การมี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริ หาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริ ษทั จะต้องมีความรู ้ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั หรื ออาจมีความรู ้ในเรื่ องอื่น
ๆ ที่อาจนามาใช้ประโยชน์ได้กบั การบริ หารงานของบริ ษทั และมีประสบการณ์ในเรื่ องดังกล่าวเป็ นระยะเวลาตามสมควร
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้น หรื อกรรมการบริ ษทั อาจเสนอชื่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ งขึ้นมาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ได้ โดยให้วิธีการ
แต่งตั้งกรรมการบริ ษทั สามารถกระทาได้ดงั นี้
1.ให้ผถู ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถือ
2.ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่เลือกตั้งบุ คคลคนเดี ยว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ ในกรณี ที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่ ง
มี คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด เข้าเป็ นกรรมการแทน ในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 (สอง) เดือน
บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่
ตนแทน
มติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่

ผู้บริหารระดับสู งของบริษัท
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั เช่ น ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กรรมการผูจ้ ัดการ จะต้องได้รับคัดเลื อกมาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและแต่งตั้งโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั หรื อคณะกรรมการของบริ ษทั
โดยอาจพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั
และเข้าใจในธุรกิจของบริ ษทั และสามารถบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ได้

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เป็ นผูม้ ีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ซึ่งมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิ น 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะเห็นสมควรให้ดารง
ตาแหน่งต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติดงั นี้
1.ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย
2.ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของ
ผู ้
มีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ชื่อเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี
อานาจควบคุ มของบริ ษทั ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ สระของกรรมการอิ สระรายนั้น
รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการทารายการทางการค้า
ที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่า อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้
หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิ น ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทานองเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญา มีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ ปรึ กษาที่ รับ
เงิ นเดื อนประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
10. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ร่ วมลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
11. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จด ทะเบียน
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1.ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ

2. กรรมการตรวจสอบทุกท่านต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของ บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั
4.ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
5. มีหน้าที่ ในลักษณะเดียวกับที่ กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติ
และขอบเขตการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มี ความรู ้ และประสบการณ์ เพียงพอที่ จะสามารถท าหน้าที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
7. ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผูค้ ัด เลื อ กสมาชิ ก
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ให้เลขานุ การบริ ษทั หรื อ ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั หรื อผูต้ รวจสอบภายใน หรื อ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
* ในกรณี ของบริ ษทั ให้เลขานุการของบริ ษทั ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบดารงตาแหน่งวาระละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่ง
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะเห็นสมควรขอให้ดารงตาแหน่งต่อไป

กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 9 คน และเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนิ นธุรกิจ ทา
หน้าที่กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษทั ตลอดจนกากับดูแลให้
คณะผูบ้ ริ หาร บริ หารงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่ กาหนดไว้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผลภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต
ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการ และความมัน่ คงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตั ิหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ
โดยสามารถตั้งคาถาม แสดงความคิดเห็น หรื อ คัดค้านในกรณี ที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยไม่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่ งเป็ นอัตราจานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่ สองภายหลังการแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดนั้นให้จบั สลากกัน ส่ วนปี ต่อไปให้

กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. เสี ยชีวติ
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
5. ศาลมีคาสัง่ ให้ออก

ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผูถ้ ือหุ ้นป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งผูบ้ ริ หาร โดยคัดเลือกจาก
บุคคลากรที่มีความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีนโยบายการลงทุนในกิ จการที่ สามารถเอื้อประโยชน์ต่อบริ ษทั เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โดยมีการประเมินความคุม้ ค่า หรื อความเป็ นไปได้อย่างจาเป็ นและเหมาะสม โดยการบริ หารงานในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ร่ วมนั้น บริ ษทั จะมีการกากับดูแลดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั จะส่งตัวแทนไปเป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วม โดยจานวนตัวแทนของบริ ษทั
เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั เป็ นอย่างน้อย ซึ่งเป็ นกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมส่ วนหนึ่ งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั และจะมีตวั แทน
ของบริ ษทั ร่ วมลงนามด้วยเสมอ
3. ตัวแทนของบริ ษทั จะมีสิทธิ์ เข้าร่ วมการพิจารณาคัดเลือกผูบ้ ริ หารระดับสู ง หรื อบุคคลใด ๆ ที่ รับผิดชอบด้าน
บัญชีและการเงินของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
4. ในกรณี ที่บริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการได้มาหรื อจาหน่ายซึ่ งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ
บริ ษทั จะดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับการทารายการดังกล่าว รวมถึงนโยบายเที่ ยวกับรายการ
ระหว่างกันของบริ ษทั

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีนโยบายดูแล กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ให้ความรู ้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงินที่เป็ นระดับ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไปหรื อเที ยบเท่าหน้าที่ที่ตอ้ งจัดทาและส่ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ต ามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริ ษทั กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงินที่เป็ น
ระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า จัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของ คู่สมรส และของบุตรที่ยงั
ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะส่ ง ผ่า นมายัง เลขานุ ก ารของบริ ษทั ก่ อ นน าส่ ง ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรั พย์ทุกครั้ ง โดยให้จัดทาและนาส่ งภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
หรื อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 (สาม) วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซื้ อขายโอนหรื อรับโอน
หลักทรัพย์น้ นั
3. บริ ษทั กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงินที่เป็ น
ระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญซึ่ งมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั ในช่วงเวลาก่อนที่ จะเผยแพร่ งบ
การเงินหรื อเผยแพร่ เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและสถานะของบริ ษทั จนกว่าบริ ษทั จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนแล้ว
โดยบริ ษทั จะแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึ งผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงิ นที่ เป็ นระดับ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วัน

ล่ ว งหน้า ก่ อ นการเปิ ดเผยข้อมู ล ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่ว โมงภายหลัง การเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่
สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
บริ ษทั กาหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ดังต่อไปนี้
1. การตักเตือนเป็ นหนังสื อ
2. การพักงานชัว่ คราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
3. ให้ออกจากงาน
ทั้งนี้บริ ษทั จะพิจารณากาหนดบทลงโทษจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

ส่ วนที่ 2
จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ
(Code of conduct)
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จะดาเนิ นธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส มีคุณธรรม มุ่งมัน่ สร้างผลการ
ดาเนิ นงานที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกกลุ่ม รวมทั้งไม่ยอมรับ การทุจริ ตและการคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบทั้งในทางตรงและทางอ้อม

หมวดที่ 1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จ และได้ยึดมัน่ เป็ น
แนวทางในการดาเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ การ และพนักงานรับทราบและยึดถือเป็ นหลัก
ปฏิ บตั ิไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามหลักจรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษทั จึ งได้กาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ดังนี้

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะที่เป็ นผูน้ าสู งสุ ดขององค์กร ได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง
และมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีจรรยาบรรณ จึงได้กาหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการให้ยึดถือ
เป็ นหลักปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นแบบอย่างใหแก่พนักงาน และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ยุติธรรม โปร่ งใสและมีคุณธรรม เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
3. มีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ และการกระทาต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความถูกต้อง และมีจรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจ
4. ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั รวมทั้งไม่หาผลประโยชน์
จากการเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร หรื อใช้ขอ้ มูลที่ได้รับจากการเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร เพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน
หรื อธุรกิจส่ วนตนและไม่ใช้ขอ้ มูลนั้น เพื่อประโยชน์ทางการเงินหรื อธุรกิจของผูอ้ ื่น เช่น ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อ
บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งขันของบริ ษทั ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ย
ในการทาสัญญา ไม่รับสิ่ งของหรื อผลประโยชน์อื่นใด อันเป็ นการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนและบุคคลในครอบครัว

จรรยาบรรณของผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ มีจรรยาบรรณ จึ งได้กาหนดจรรยาบรรณของผูบ้ ริ หารให้
ยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นแบบอย่างใหแก่พนักงาน และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน

1. ผูบ้ ริ หารพึงตัดสิ นใจดาเนิ นการใดๆ ด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ ลูกค้า ผูถ้ ือหุ ้น และ
พนักงาน
2. ผูบ้ ริ หารพึงบริ หารงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเอาใจใส่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็ นตัวอย่างในการ
เสริ มสร้างประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล อย่างมีจริ ยธรรม เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของบริ ษทั
3. ผูบ้ ริ หารพึงปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ ปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเป็ นธรรม และไม่ใช้อานาจ
ในทางที่มิชอบ
4. ผูบ้ ริ หารต้องแสดงความยึดมัน่ ต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิ บัติตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีสาหรับ
พนักงานอื่น เสริ มสร้างบรรยากาศในการทางานให้เอือ ้ ต่อการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
5. ผูบ้ ริ หารพึงสนับสนุนการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานจัด
สวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม มีความจริ งใจ เคารพสิ ทธิและการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน

จรรยาบรรณของพนักงาน
การปฏิบัตติ ่ อตนเอง
1. ประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริ ษทั โดยเคร่ งครัด
2. มีทศั นคติที่ดีต่อบริ ษทั ให้ความเคารพ เชื่ อฟั ง และปฏิ บตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาที่ สั่งการโดยชอบด้วย
นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
3. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต และมีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
4. ต้องมีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
5. ศึกษาหาความรู ้และขยันหมัน่ เพียรอย่างสม่าเสมอ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ
6. ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตน หรื อยินยอมให้ผอู ้ ื่นอาศัยอานาจหน้าที่ของตน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
การปฏิบัตติ ่ อเพือ่ นร่ วมงาน
1. เสริ ม สร้ า งการทางานเป็ นที มและสร้ า งบรรยากาศแห่ งความสามัคคี เอื้ อ เฟื้ อช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกันและกัน ไม่
ก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งซึ่ งจะนาไปสู่ ความเสี ยหายต่อบุคคลอื่นและบริ ษทั รวมถึ งให้ความร่ วมมือและการประสานงาน
ในทางที่ชอบต่องานและต่อบริ ษทั
2. เคารพในสิ ทธิของพนักงานอื่นที่อยูใ่ นองค์กรเดียวกัน ไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายทั้ง
ต่อเพื่อนพนักงานและต่อบริ ษทั ฯ รวมทัง้ ไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
3. รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะของผู ้ใ ต้บัง คับ บัญ ชาเกี่ ย วกับ งานในหน้า ที่ รั บ ฟั ง ค าแนะน าของ
ผูบ้ งั คับบัญชา และพิจารณานาไปใช้ในทางที่ เป็ นประโยชน์ต่องานของบริ ษทั ฯ รวมถึงไม่ปฏิ บตั ิงานข้ามผูบ้ งั คับบัญชา
เหนือตน
4. ไม่ประพฤติตนไปในทางที่นาความเสื่ อมเสี ย หรื อนาความเสี ยหายมาสู่บริ ษทั
5. รายงานหรื อขอข้อแนะนาจากผูบ้ งั คับบัญชาทันทีที่เกิ ดปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน หรื อมีขอ้ สงสัยในความเสี่ ยง
ใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ กับธุรกิจของบริ ษทั

การปฏิบัตติ ่ อบริษัทฯ
1. สนับสนุ นนโยบายของบริ ษทั ปฏิบตั ิตามข้อบังคับเกี่ ยวกับการทางาน ปฏิ บตั ิงานภายใต้อานาจหน้าที่ที่บริ ษทั
มอบหมาย และปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนด และมติคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีอยูใ่ นขณะนั้นอย่างเคร่ งครัด
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแลสิ ทธิ ประโยชน์และทรัพย์สินของบริ ษทั ให้คงสภาพดี
เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการกระทาความผิดหรื อปกปิ ดการกระทาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
4. ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ หรื อผลเสี ยหายที่
จะมีต่อบริ ษทั เป็ นสาคัญ
5. มีทศั นคติที่ดี ไม่กล่าวร้ายต่อบริ ษทั โดยปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม รักษาชื่อเสี ยงของบริ ษทั ตลอดจน
ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่ องที่อาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและการดาเนินงานของบริ ษทั
6. ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างประหยัด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั
7. เปิ ดเผยการมีความสัมพันธ์กบั องค์กร สถาบันทางธุรกิจภายนอก หรื อความสัมพันธ์ทางเครื อญาติเพื่อหลีกเลี่ยง
การกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์
8. รักษาความลับของบริ ษทั และลูกค้าอย่างเคร่ งครัด และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั หรื อลูกค้าเพื่อประโยชน์
ของตนเองหรื อเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
9. ไม่นาข้อมูลที่ตนได้จากการปฏิบตั ิหน้าที่ไปใช้ในทางมิชอบ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ

หมวดที่ 2 จรรยาบรรรณธุรกิจ
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการป้ องกันการเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อรายการเกี่ยวโยงกัน
ที่สาคัญ โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่วา่ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจ เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้มีการ
คานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็ นหลัก จึงได้กาหนดนโนยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนดังนี้
1. พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ไม่วา่ จะเกิดจากการติดต่อกับผู ้
ที่ เกี่ ยวข้องทางการค้าของบริ ษทั เช่ น ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า หรื อจากการใช้โอกาสหรื อข้อมูลที่ ได้จากการเป็ น
กรรมการ หรื อพนักงานในการสรรหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่ องการทาธุ รกิ จที่แข่งขันกับบริ ษทั หรื อการทางานอื่น
นอกเหนือจากงานของบริ ษทั ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่
2. พนักงานพึงละเว้นการถือหุ ้นในกิจการคู่แข่งของบริ ษทั หากทาให้พนักงานกระทาการ หรื อละเว้นการกระทา
การที่ควรทาตามหน้าที่ หรื อมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ ในกรณี ที่พนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็ นพนักงาน
หรื อก่อนที่บริ ษทั จะเข้าไปทาธุรกิจนั้น หรื อได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้นทราบ

นโยบายการรักษาและการใช้ ทรัพย์สินของบริษัท
บริ ษทั ให้ความสาคัญของการรักษาและใช้ทรั พย์สินของบริ ษทั อย่างคุม้ ค่า และให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด จึ งได้
กาหนดนโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิร่วมกัน ดังนี้
1. พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้เสื่ อมเสี ย สู ญหาย และใช้ทรัพย์สิน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั อย่างเต็มที่ และไม่นาทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรื อผูอ้ ื่น
2. ทรั พ ย์สิ น ดังกล่ า ว หมายถึ ง ทรั พ ย์สิ น ทั้ง ที่ มีต ัว ตน และไม่ มี ต ัว ตน เช่ น สัง หาริ ม ทรั พ ย์ อสัง หาริ ม ทรั พย์
เทคโนโลยี ความรู ้ทางวิชาการ เอกสารสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็ นความลับที่ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
3. พนักงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผย หรื อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็ นความลับอย่างเด็ดขาด

นโยบายการรับและให้ ของขวัญ
บริ ษทั ได้ยดึ มัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณและความโปร่ งใสมีการปฏิบตั ิ
ต่อผูเ้ กี่ ยวข้องและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอย่างเท่ าเที ยมกัน หลี กเลี่ ยงการกระทาอันจะนาไปสู่ การเลื อ กปฏิ บัติ หรื อก่ อให้เกิ ด
ผลประโยชน์ที่ขดั กัน จึ งได้กาหนดนโยบายรับและให้ของขวัญ เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
ยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกันดังนี้
1. พนักงานต้องไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทางธุ รกิจกับ
บริ ษทั ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม เว้นแต่เป็ นการรับหรื อให้ของขวัญตามประเพณี โดยการจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
การตัดสิ นใจเชิงธุรกิจใดๆ
2. ของขวัญที่ได้รับควรเป็ นสิ่ งที่มีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด

3. หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จกับ
บริ ษทั ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
4. การให้หรื อรับของขวัญ อาจกระทาได้ดว้ ยความโปร่ งใส หรื อทาในที่เปิ ดเผย หรื อสามารถเปิ ดเผยได้

นโยบายการซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัท
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการซื้ อและขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม โปร่ งใส
และสามารถตรวจสอบได้ จึงได้กาหนดนโยบายการซื้อและขายหลักทรัพย์ข้ ึน โดยมีหลักการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรื อขายหุน้ ของบริ ษทั หรื อให้ขอ้ มูล
ภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรื อขายหุน้ ของบริ ษทั
2. พนักงานพึงรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อป้ องกันการซื้อหรื อขายหุน้ โดยข้อมูลภายใน และเพื่อ
เลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อหรื อขายหุน้ ของบุคคลภายใน
3. บุคคลภายในควรละเว้นการซื้ อหรื อขายหุ ้นของบริ ษทั ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ งบการเงิน หรื อเผยแพร่
สถานะของบริ ษทั รวมถึ งข้อมูลสาคัญอื่ นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่
สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรื อขายหุน้ ของบริ ษทั

นโยบายความรับผิดชอบทีม่ ีต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักดี ว่า ผูถ้ ื อหุ ้นคื อเจ้าของกิ จการและบริ ษทั มี หน้าที่ สร้ างมูลค่าเพิ่มแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในระยะยาวจึ ง
กาหนดให้พนักงานรวมถึงกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
2. กากับดู แลการดาเนิ นการ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มี สถานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานที่ ดี และมี การ
นาเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษทั ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีแ ละรายงานอื่นๆ โดยสม่าเสมอ
และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
3. รายงานให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริ ษทั ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่น โดยใช้ขอ้ มูลใด ๆ ของบริ ษทั ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อ
ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
5. บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผูถ้ ือหุน้

นโยบายความรับผิดชอบทีม่ ีต่อภาครัฐ
ในการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่ วนงานของภาครัฐ
โดยเฉพาะในการกระทาธุ รกรรม บริ ษทั จะหลีกเลี่ยงการกระทาที่ อาจจูงใจให้รัฐ หรื อพนักงานของรัฐดาเนิ นการที่ ไม่
ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างกันในขอบเขตที่ เหมาะสมและสามารถทาได้ เช่น การ

พบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่าง ๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรื อตามประเพณี ปฏิบตั ิ เป็ นต้น โดยมี
หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ดาเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานของรัฐ
2. ตระหนักอยูเ่ สมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรื อวิธี
ปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน และบริ ษทั พึงรับรู ้และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด

นโยบายความรับผิดชอบทีม่ ีต่อพนักงาน
บริ ษทั ตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริ ษทั เป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
ของการบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมายหลักของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน บริ ษทั จึงกาหนดนโยบายความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม โดยได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ให้ความเคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคลและสิ ทธิ มนุษยชน ด้วยความด้วยความเสมอ
ภาคอย่างเท่าเทียบมกัน
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพ ร่ างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน
อยูเ่ สมอ
3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทาด้วยความเสมอภาค สุ จริ ตใจ
และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนนั้น ๆ
4. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ อาทิ
เช่น การจัดอบรมสัมมนา การอบรมให้ความรู ้ พัฒนาศักยภาพและส่ งเสริ มความก้าวหน้า รวมถึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานมี
โอกาสพัฒนาทักษะการทางานในด้านอื่นๆ และให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงกับพนักงานทุกคน
5. กาหนดค่าตอบแทน สวัสดิ การ และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ เป็ นธรรมต่อพนักงาน ในระดับที่สูงกว่าที่กฎหมาย
กาหนดไว้ และเหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ และผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคล
6. หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่การงานของพนักงาน
7. เปิ ดโอกาสให้พ นักงานเสนอแนะหรื อ ร้ อ งทุ ก ข์เกี่ ย วกับ การท างาน และก าหนดวิธี ก ารแก้ไ ข เพื่ อ ให้เ กิ ด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่ วมกัน
8. ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับพนักงาน โดยปฏิ บตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ น
ธรรมและเคารพสิ ทธิมนุษยชนอย่างเคร่ งครัด
9. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
10. ส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าใจ ในเรื่ องบรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ต่อองค์กร พนักงานด้วยกัน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างเสริ มให้เกิดพฤติกรรมที่อยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึง
11. จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบี ยบของรั ฐ หรื อ
หลักการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อการส่ อทุจริ ตคอร์ รัปชันผ่าน

วิธีการต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์และรายงานประจาปี ของบริ ษทั รวมทั้งได้มีมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมแก่ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อผู ้
แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเจตนาสุจริ ต

นโยบายความรับผิดชอบทีม่ ีต่อลูกค้ า
บริ ษทั มุ่งดาเนิ นธุรกิจการให้บริ การนวดเพื่อสุ ขภาพ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นาเสนอ และบริ หาร
จัดการผลิตภัณฑ์และการบริ การของบริ ษทั แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริ ยธรรมภายใต้หลักการดาเนินงานดังนี้
1. มุ่งมัน่ บริ การลูกค้าด้วยความสุ ภาพ มีความกระตือรื อร้น พร้อมให้บริ การ ต้อนรับด้วยความจริ งใจ เต็มใจ ตั้งใจ
และใส่ ใจ ดูแลผูร้ ับบริ การดุจญาติสนิ ท คานึ งถึงสุ ขภาพ ความปลอดภัย ความเป็ นธรรม และความพึงพอใจของลูกค้าเป็ น
หลัก โดยติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งสิ นค้าและการให้บริ การอย่างสม่าเสมอ
2. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการให้บริ การของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพและเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้าสูงสุด
3. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสิ นใจ โดย
ไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริ ง ทั้งในการโฆษณาหรื อในการสื่ อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้า อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเกิดความ
เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การ
4. จัดให้มีกระบวนการที่ สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึ งปั ญหาหรื อการให้บริ การที่ ไม่เหมาะสม เพื่อที่ บริ ษทั จะได้
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและนาข้อมูลดังกล่าวไปปรั บปรุ งหรื อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ และการ
ให้บริ การดังกล่าวต่อไป
5. รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นาไปเปิ ดเผยหรื อใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

นโยบายความรับผิดชอบทีม่ ีต่อเจ้ าหนี้
บริ ษทั ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กบั เจ้าหนี้ โดยบริ ษทั ได้ยดึ หลัก
ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1. ไม่เรี ยก หรื อรับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับเจ้าหนี้
2. กรณี ที่มีขอ้ มูลว่ามีการเรี ยก หรื อรับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น ต้องเปิ ดเผย รายละเอียด
ต่อเจ้าหนี้ และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
3. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรื อที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด
4. หากเกิดกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่ วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา

นโยบายความรับผิดชอบทีม่ ีต่อคู่ค้า
บริ ษทั ยึดมัน่ ดาเนิ นธุรกิจและปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม เพื่อดาเนิ นธุรกิจและพัฒนาการดาเนิ นธุ รกิจระหว่าง
กันอย่างยัง่ ยืน โดยมีหลักการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ดังนี้
1. บริ ษทั มี กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างและเงื่ อนไขสัญญาหรื อข้อตกลงที่ เป็ นธรรมต่อคู่คา้ และช่ วยให้ความรู ้
พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตสิ นค้าและให้บริ การให้ได้มาตรฐาน

2. ชี้แจงและดูแลให้คู่คา้ เคารพสิ ทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิต่อพนักงานของคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิ่ งแวดล้อม
3. บริ ษทั มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้ อย่างสม่าเสมอ

นโยบายความรับผิดชอบทีม่ ีต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั มุ่งดาเนินธุรกิจอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส และไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม ภายใต้
กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี โดยมีหลักการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้
1. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เช่น การจ่ายสิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น
3. ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรื อมุ่งทาลายชื่อเสี ยงแก่คู่แข่งทางการค้า
4. ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่นหรื อคู่แข่งทางการค้า

นโยบายความรับผิดชอบทีม่ ีต่อชุ มชน สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ด้วยตระหนักดี ว่าบริ ษทั เปรี ยบเสมือนส่ วนหนึ่ งของ
สังคมที่จะร่ วมก้าวเดินไปสู่ การพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืนสื บไป บริ ษทั จึงได้ดาเนิ นกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่ อง ควบคู่ไปกับการดาเนิ นธุ รกิ จ อย่างมี ความรั บผิดชอบและสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่การดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ดังนี้
1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสภาพสิ่ งแวดล้อมเป็ นสาคัญและปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่บงั คับใช้อยูอ่ ย่างเคร่ งครัด
2. มีนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบตั ิกนั ภายในองค์กร
3. ส่งเสริ มให้พนักงานของบริ ษทั มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริ ษทั เข้าไปดาเนินธุรกิจ
5. ดาเนิ นกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยูม่ ี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนทั้งที่ดาเนินการเองและร่ วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
6. ให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริ ษทั เข้าไปดาเนินธุรกิจอยูต่ ามควรแก่กรณี
7. บริ ษทั ได้นาความรู ้และประสบการณ์ทางธุ รกิ จมาพัฒนาโครงการที่ สามารถสร้ างเสริ มประโยชน์ต่อ ชุ ม ชน
สังคมโดยรวมได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และมีกระบวนการติดตามและประเมินผลความคืบหน้าและความสาเร็ จในระยะยาว
8. ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมชุมชน ชีวติ และทรัพย์สิน
อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษทั โดยให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 จรรยาบรรณว่ าด้ วยนโยบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใสต่อสาธารณชน
โดยกรรมการของบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับขององค์กรจะไม่กระทาหรื อยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัป ชันทุ ก
รู ปแบบ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บรรลุเจตนารณ์ดงั กล่าว บริ ษทั ได้มีนโยบายการต่อต้านทุจริ ต
คอร์รัปชัน ดังนี้
1. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน หลักการ
กากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
2. ห้ามมิให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับเรี ยกหรื อรับประโยชน์หรื อทรั พย์สินใดที่ ส่อ ไป
ในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรื ออาจทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์อนั ชอบธรรม
3. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับพึงละเว้นการเสนอหรื อให้ประโยชน์ หรื อทรัพย์สินใดแก่
บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผนู ้ ้ นั กระทา หรื อละเว้นการกระทาใดที่ผิดกฎหมายหรื อโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ของตน
4. บริ ษทั ได้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยน และข้อเสนอแนะ กรณี พบเห็นการทุจริ ตคอร์รัปชัน ผ่านวิธีการ
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์และรายงานประจาปี ของบริ ษทั

ส่ วนที่ 3
การทบทวนและติดตาม

การทบทวนและติดตามให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั มีการทบทวบและติดตามให้มีการปฏิ บตั ิตามหลักการกากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จ เพื่อให้สอดคล้อง
หลักการกากับดูแลกิ กจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จ ตลอดจนปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎหมายเกณฑ์ ข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่ วยงานกากับดูแลกิ จการที่ เกี่ ยวข้องต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจได้อย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. การปฏิ บัติ ต ามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณธุ ร กิ จถื อ เป็ นหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ที่ จะต้องรับทราบและเข้าใจ และปฏิ บตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการ
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ตลอดจนการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้องบังคับของ
บริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
2. คณะกรรมการมีหน้าที่ทบทวนกฎบัตร นโยบายการกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ตามความเหมาะสม
และจาเป็ นต่อกิจการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการ และประเมินผลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมและจาเป็ นต่อองค์กร อย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง
4. คณะกรรมการต้องติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
5. คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
6. บริ ษทั จัดเลขานุการบริ ษทั ได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างสม่าเสมอ
7. คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคคลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์
ตอลดจนแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
8. คณะกรรมการควรติดตามดูและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึ้นได้ระหว่างบริ ษทั กับฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุ ้น รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของ
บริ ษทั ตลอดจนการทาธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพัน์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร

ส่ วนที่ 4
การแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน

นโยบายการแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
ด้วย บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ได้ให้ความสาคัญเกี่ ยวกับการรับแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน และเปิ ด
โอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอก สามารถแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนกรณี ที่มีขอ้ สงสัยว่ามีการกระทาที่ฝ่า
ฝื นกฎหมาย จรรยาบรรณ ละเมิดสิ ทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่ องต่อบริ ษทั ได้ โดย
ได้กาหนดช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน และกระบวนการดาเนินการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนดังนี้

ช่ องทางในการแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
ทางไปรษณี ย ์ :

คณะกรรมการธรรมมาภิบาล และสานักงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด(มหาชน)
483 ซอยสุทธิพร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : secretary.ir@siamwellnessgroup.com
เว็บไซค์ของบริ ษทั : http://www.siamwellnessgroup.com
โทรศัพท์ : 0 2641 6619

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรี ยนจะได้รับมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมอย่างเสมอภาค โปร่ งใส และ
เอาใจใส่ รวมทั้งให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย กาหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่อของผูร้ ้องเรี ยน
จะถูกปิ ดเป็ นความลับ ผูร้ ้ องเรี ยนจะได้รับความคุ ม้ ครอง ไม่ให้ถูกกลัน่ แกล้ง ทั้งในระหว่างการสอบสวน
และภายหลังการสอบสวนตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. บริ ษทั ได้จดั ทาระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผูแ้ จ้งเบาะแส และกาหนดบทลงโทษ สาหรับเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิ ดเผย
2. บริ ษทั ถือเป็ นหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้าหน่วยงานของผูท้ ี่ถูกร้องเรี ยนทุกคน ใ นการใช้ดุลพินิจสั่ง
การที่ สมควร เพื่อคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน พยานและบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการ สื บสวนสอบสวนมิให้ตอ้ งรับภัย หรื อความไม่
ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรี ยน การเป็ นพยานหรื อการให้ขอ้ มูล

ส่ วนที่ 5
ภาคผนวก

บทนิยาม
บทนิยามทัว่ ไป
บริษัท

บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด(มหาชน)

กรรมการ

กรรมการบริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด(มหาชน)

ผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั

พนักงาน

พนักงานทุกระดับของบริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด(มหาชน)

ผู้มสี ่ วนเกีย่ วข้ อง

ผูถ้ ื อหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ /เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน ภาครั ฐ ชุ มชน/สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม

บทนิยามเฉพาะ
การกากับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์เชิงการกากับดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการที่ใช้กากับการตัดสิ นใจของ
คนในองค์กรให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมทั้ง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลัก
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณ และ
(3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการายงานผลการดาเนินงาน

การกากับดูแลกิจการทีด่ ี

การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ เ ป็ นไปเพื่ อ การสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กิ จ การอย่ า งยั่ ง ยื น
นอกเหนื อจากการสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผลู ้ งทุน ซึ่ งคณะกรรมการควรกากับดูแล
กิจการให้นาไปสู่ผล ดังนี้
(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงผลกระทบในระยะยาว
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(3) เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่ งแวดล้อม
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

จรรยาบรรณธุรกิจ

แนวทางปฏิ บั ติ ข องพนั ก งานต่ อ องค์ ก รหรื อบริ ษัท และต่ อ ผู ้มี ส่ ว นได้ เ สี ย
(“Stakeholders”) และแนวทางของบริ ษทั ต่ อพนักงานและผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ย ซึ่ งเป็ น
เครื่ องมือของบริ ษทั ในการเสริ มสร้างความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของบริ ษทั จด
ทะเบียน อันจะสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูล้ งทุนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย

บทนิยามเกีย่ วกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

การดาเนิ นกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีความต้องการส่ วนตัว หรื อของบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่
ว่าโดยทางสายเลือด หรื อทางอื่นใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ หรื ออาจขัดขวาง
หรื อเป็ นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุด

บทนิยามเกีย่ วกับการให้ และรับของขวัญ
ของขวัญ

สิ่ งของที่ให้กนั ในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนี ยม ประเพณี หรื อวัมนธรรม หรื อให้กนั
ตามมารยาทที่ปฏิบตั ิกนั ในสังคม

ทรัพย์ สิน

วัตถุที่มีรูปร่ างและไม่มีรูปร่ าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้

สิ่งของหรือผลประโยชน์ อนื่ ใด

เงินหรื อสิ่ งของที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคาสิ นค้า สิ ทธิ พิเศษในการรับความบันเทิง
การรับบริ การ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าอาหาร หรื อ
สิ่ งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน การให้สิทธิ พิเศษที่มิใช่เป็ นสิ ทธิ ที่จดั ไว้สาหรับบุคคล
ทัว่ ไป รวมถึงประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กนั ในโอกาสต่างๆ ตามประเพณี นิยม

ปกติประเพณีนิยม

เทศกาลหรื อวันสาคัญหรื อกิจกรรมซึ่ งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความ
รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี มารยาทที่ถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมากันในสังคม
และมีความสาคัญต่อสังคม

บทนิยามเกีย่ วกับการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่ น
คอร์ รัปชัน

การใช้อานาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว หรื อ การทุจริ ตโดยใช้
หรื ออาศัยตาแหน่งหน้าที่ อานาจและอิทธิ พลที่ตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและ
หรื อผูอ้ ื่น

สินบน

การจูงใจหรื อการเสนอหรื อสัญญาว่าจะให้หรื อการให้เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรี ยบ
ทางการค้า ทางสัญญา ทางระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายหรื อทางบุคคล

ทรัพย์ สินทางปัญญา

หมายความรวมถึง ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร อนุสิทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมาย
บริ การ ความลับทางการค้า และหรื อสิ ทธิทางทรัพย์สินทางปั ญญาในรู ปแบบอื่น

แบบฟอร์ มการรายงานการฝ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
เลขที่เอกสาร
วันที่
เรี ยน

เดือน

/

.

พ.ศ

.

.

ข้าพเจ้า
ตาแหน่ง
สังกัดหน่วยงาน(แผนก)
ฝ่ าย
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
ขอร้องเรี ยนการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี้
 การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ชื่อผูก้ ระทาการฝ่ าฝื น
สังกัดหน่วยงาน(แผนก)
ฝ่ าย
ได้กระทาการเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณโดยมีขอ้ เท็จจริ ง ดังนี้
(1)
(2)
(3)
 ถูกกดดัน / บังคับให้กระทาใดๆ ที่เป็ นการขัดต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณจาก
นาย/นาง/นางสาว
สังกัดหน่วยงาน(แผนก)
ฝ่ าย
ได้กดดัน/บังคับให้ขา้ พเจ้ากระทาใดๆ ที่เป็ นการขัดต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรื อหลักฐาน (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(

ผูร้ ้องเรี ยน / รายงาน
)

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
ข้าพเจ้าได้รับและอ่านหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั แล้ว
ข้าพเจ้าเข้าใจรับทราบและยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงานต่อไป

ลงชื่อ :

.
(

)

ตาแหน่ง :

.

หน่วยงาน :

.

วันที่ : :

/

/

.

.

(สาเนา)

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
ข้าพเจ้าได้รับและอ่านหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั แล้ว
ข้าพเจ้าเข้าใจรับทราบและยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงานต่อไป

ลงชื่อ :

.
(

)

ตาแหน่ง :

.

หน่วยงาน :

.

วันที่ : :

/

/

.

