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11.

การกากับดูแลกิจการ

11.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริม
การดาเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนด
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลัการสาคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของกรรมการ จนถึงหลักการสาคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
องค์กร ทาให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดาเนินงานใด ๆ ของบริษัท กระทาด้วยความเป็นธรรม และคานึ งถึงประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการ
สาคัญตามหลักการกากับดูและกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้
หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Right of Shareholders)
หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency)
หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities)
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หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Right of Shareholders)

บริษัท ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัท
และการได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ
เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายดังนี้
1.

บริษัท จะทาการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ ระบุ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้ศึกษา
ข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 หรือ 14 วัน แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษัท ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

2.

มี น โยบายในการอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยในการจั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของ บริ ษั ท จะใช้ แ ละ
จัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวก โดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลื อกวัน
เวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

3.

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการ
แสดงความเห็น รวมทั้ง การตั้ง คาถามใดๆ ต่อ ที่ ประชุ มตามระเบีย บวาระการประชุ ม ทั้ง นี้ ในระหว่า งการ
ประชุ ม จะเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น มี สิ ท ธิ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ในการแสดงความคิ ด เห็ น และตั้ ง ค าถามในที่
ประชุ ม อย่ า งเต็ ม ที่ โดยประธานกรรมการจะจั ด สรรเวลาให้ อ ย่ า งเหมาะสม โดยกรรมการและผู้ บ ริ ห ารที่
เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุมด้วย

4.

เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท โดยนาข้อมูลและ
ข่ า วสารต่ า งๆ ตลอดจนรายละเอี ย ดต่ า งๆไว้ ที่ website ของบริ ษั ท โดยเฉพาะในกรณี ข องหนั ง สื อ เชิ ญ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ข้อมูลระเบียบวาระ
การประชุ มได้ อย่างสะดวกและครบถ้ว น และมีเ วลาในการศึก ษาข้ อมูลประกอบการประชุม ล่วงหน้า อย่า ง
เพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้า
ก่ อ นการประชุ ม โดยบริ ษั ท ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารส่ ง ค าถามล่ ว งหน้ า พร้ อ มกั บ การน าส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัท ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าไว้บน website ของบริษัท

5.

บริษัท อาจใช้เทคโนโลยีมาใช้กับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน การแสดงผลการลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพือ่ ให้การประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา

6.

บริษัท อาจจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับคะแนนและตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท และเปิดเผยให้ทปี่ ระชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
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7.

การจดบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม บริ ษั ท จะด าเนิ น การให้ บั น ทึ ก ให้ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และบั น ทึ ก ประเด็ น
ซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งภายหลังจาก
บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท อาจมีการบันทึกวีดิทัศน์ ภาพการ
ประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้ บริษัท จะนารายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นเผยแพร่ใน website ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ภายใน 14
วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

8.

บริษัทจะเปิดเผยมติการลงคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ แก่สาธารณชนทราบในวันทาการถัดไปบน website
ของบริษัท

9.

บริษัทจะทาการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ในกรณีที่
มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผล) เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั น ผลตรงเวลาและป้ อ งกั น
ปัญหาเรื่องเช็คชารุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

10.

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดย
ผู้ถือหุ้น 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง

11.

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการรับทราบถึงผลการดาเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงาน
ประจาปี โดยบริษัทจะดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบคาอธิบายผลการดาเนินงานประจาปีที่ครอบคลุมเนื้อหา
สาระที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท อย่างชัดเจน และครบถ้วน

12.

ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ง บการเงิ น ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท จะท าการจั ด ท างบ
การเงิน ที่ มี ความถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เชื่ อ ถือ ได้ และครอบคลุ ม สาระสาคั ญ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ รับ รอง
ทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระ และ
มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

13.

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัตกิ ารจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจัดทารายละเอียดการ
คานวณเงินปันผลที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสาคัญต่ างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทจะอธิบาย
ถึงเหตุผลและความจาเป็นหากบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผล ให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัท
เคยประกาศไว้ โดยเงินปันผลที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวัง
รอบคอบและมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

14.

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษั ทเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะดาเนินการ
จัดทารายละเอียด/ประวัติของกรรมการบริษัท ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ชัดเจนและ
ครอบคลุมเนื้อหาสาระสาคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ประวัติ จานวนปีที่ดารง
ตาแหน่งและผลการปฏิ บัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ที่ผ่านมา (กรณีแต่งตั้งกรรมการรายเดิม) ประเภท
กรรมการที่เ สนอแต่ ง ตั้ง หลั กเกณฑ์ และวิ ธี สรรหา การถื อหุ้ นในบริ ษัท การด ารงตาแหน่ งในบริ ษัท อื่ นทั้ ง ที่
เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และกาหนดคานิยามกรรมการอิ สระ ในกรณีที่มี
การแต่ง ตั้งกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อต่ อผู้ถือหุ้ นเพื่ออนุ มัติแต่งตั้ งนั้นจะผ่านการพิจารณา
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กลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการ ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
15.

ผู้ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท มี สิท ธิ ใ นการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท โดยบริ ษั ท จะด าเนิ น การ
จัดทารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสาคัญต่างๆ ที่ เป็น
ประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณาของผู้ ถื อ หุ้ น เช่ น นโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการ องค์ ป ระกอบของ
ค่ า ตอบแทนแยกตามต าแหน่ ง และ/หรื อ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บกั บ
ค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็นต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ถูกเสนอต่อ
ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ อนุ มั ติ นั้ น ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองอย่ า งระมั ด ระวั ง รอบคอบแล้ ว จ ากคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

16.

ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี และอนุ มั ติ ค่ า สอบบั ญ ชี โดยบริ ษั ท จั ด ท า
รายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสาคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ผู้ ถื อ หุ้ น เช่ น ชื่ อ ผู้ สอบบั ญ ชี แ ละสานั ก งานสอบบั ญ ชี ที่ สัง กั ด ความเป็ น อิ สระของผู้ ส อบบั ญ ชี จ านวนปี ที่
ผู้ ส อบบั ญ ชี ร ายนั้ น เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ใ ห้ กั บ บริ ษั ท ค่ า ตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง แบ่ ง แยกอย่ า งชั ด เจน
ระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) และจัดให้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น
โดยผู้ สอบบั ญ ชี แ ละค่ า สอบบั ญ ชี ที่ ถู ก เสนอต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ อนุ มั ติ นั้ น ได้ ผ่า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองอย่ า ง
ระมัดระวังรอบคอบแล้ว จากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และมีมติ
เห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

17.

เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการ
เข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันทีม่ ีมลู ค่าอย่างมีสาระสาคัญของบริษทั โดยการเข้าทารายการที่เกีย่ วโยงกันของ
บริษัทนั้นจะคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด

18.

บริษัทจะดาเนินการจัดทารายละเอีย ดการเพิ่มทุนที่ถูกต้องในกรณีที่มีการเพิ่มทุนอย่างชัดเจนและครอบคลุม
เนื้อหาสาระสาคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น วัตถุประสงค์และความจาเป็นในการ
เพิ่มทุน วิธีการและเงื่อนไขของการเพิ่มทุน ผลกระทบของการเพิ่มทุนที่มีผลต่อบริษัท ตลอดจนผู้ถื อหุ้น เป็นต้น
โดยเรื่ อ งดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองอย่ า งระมั ด ระวั ง รอบคอบและมี ม ติ เ ห็ น ชอบแล้ ว จาก
คณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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หมวด 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น
ต่อการดาเนินการของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายดังนี้
1.

อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้น

2.

ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนเป็ น การล่ ว งหน้ า เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า จะเพิ่ ม วาระที่ ผู้ถื อ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยเสนอหรื อ ไม่
รวมถึงมีการกาหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ

3.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กาหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ
หรื อ เพิ่ ม วาระการประชุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ แ จ้ ง ล่ ว งหน้ า เว้ น แต่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ ค วามเห็ น ชอบโดยให้ เ ป็ น ไป
ตามที่กฎหมายกาหนด

4.

เพิ่มการอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้ นสามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้ง
รายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

5.

ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

6.

สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย งในทุ ก วาระ เพื่ อ ความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ ในกรณี ที่ มี ข้ อ
โต้ แ ย้ ง ในภายหลั ง และในวาระการเลื อ กตั้ ง กรรมการ จะเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ใช้ สิ ท ธิ ใ นการแต่ ง ตั้ ง
กรรมการเป็นรายบุคคล

7.

มี ก ารก าหนดแนวทางในการเก็ บ รั ก ษาและป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายในเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและได้ แ จ้ ง
แนวทางดั ง กล่ า วให้ ทุ ก คนในบริ ษั ท ถื อ ปฏิ บั ติ และได้ ก าหนดให้ ก รรมการทุ ก คนและผู้ บ ริ ห ารที่ มี ห น้ า ที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

8.

ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารบริษัท รายใดมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการเข้าทารายการ
ใดๆ ให้บุคคลนั้นเปิ ดเผยความมีส่วนได้เสีย ของตนและผู้ ที่เกี่ย วข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษัท สามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัท ได้อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ให้บันทึกความมีส่วนได้เสียดังกล่าว
ไว้ในรายงานการประชุม
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9.

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้ น ผู้ถือหุ้น
ต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึงปกป้องและ
รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่สิทธิเท่าเทียมกัน ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง
ในกาไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้
สิท ธิ อ อกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ งหรื อ ถอดถอนกรรมการ การแต่ ง ตั้ ง ผู้ สอบบั ญชี และเรื่ อ งที่ มี
ผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

10.

ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งแสดงความเห็ น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ดั ง ที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ
บริษัท โดยผู้ถือหุ้น 1 หุน้ มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง

11.

บริ ษั ท จะท าการเผยแพร่ ข้ อมู ลข่ าวสารของบริษั ท ให้ แก่ ผู้ถื อหุ้ น โดยสม่ าเสมอ โดยผ่ านช่ อ งทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง website ของบริษัท

12.

บริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ผู้ถื อหุ้ นมี สิท ธิ ในการเสนอเรื่ องเพื่อ บรรจุ เป็ น วาระการประชุ ม และเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อ
พิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีเป็นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด

13.

บริ ษั ท จะด าเนิ น การจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มทั้ ง เอกสารข้ อ มู ล ประกอบการประชุ ม ในวาระต่ า งๆ
รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
พร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทาง website ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1
เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูล
เหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

14.

บริษัทจะดาเนินการแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญ
ประชุม และแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นให้
มี ก ารก าหนดเป็ น ล าดั บ ขั้ น ตอนอย่ า งชั ด เจน มี ก ารน าเสนอ ซั ก ถาม ออกเสี ย งลงคะแนน และสรุ ป มติ
ที่ประชุมอย่างชัดเจนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทได้อานวยความ
สะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นสามรถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า ก่อน
เวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

15.

บริษัทไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกาหนดต่างๆ และการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่ม
วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จากัดสิทธิในการเข้า
ประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น
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16.

บริษัทได้อานวยความสะดวก และ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้
ถือหุ้น เช่น การประชุมดาเนินตามลาดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้น
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ

17.

ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ ส ามารถมาประชุ ม ด้ ว ยตนเอง บริ ษั ท ได้ อ านวยความสะดวกโดยจั ด ส่ ง แบบฟอร์ ม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้น
ของบริษัทสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่ website ของบริษัท และเสนอ
รายชื่อกรรมการอิสระ ของบริษัทอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

18.

บริษัทจะดาเนินการจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน website ของบริษัท ภายหลังจากที่ส่งรายงานการ
ประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
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หมวดที่ 3

การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

บริษัท ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชน
ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างกาไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท โดยบริษัท จะปฏิบัติต่อผู้มีสวนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบาย ดังนี้
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
บริษัท ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัท มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาวจึงกาหนดให้พนักงานรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
1.

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.

กากับดูแลการดาเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานที่ดี และมีการ
นาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ
โดยสม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

3.

รายงานให้ ผู้ถือ หุ้ น ทราบอย่า งเท่า เที ย มกั น ถึ งแนวโน้ม ในอนาคตของบริษั ท ทั้ ง ในด้ า นบวกและด้ า นลบ
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

4.

ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

5.

บริษัท ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ
ในการดาเนินธุรกิจ บริษัท ให้ความสาคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงาน

ของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระทาธุรกรรม บริษัท จะหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐ
ดาเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถทาได้
เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น
โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.

ดาเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ

2.

ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน และบริษัท พึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัท จึงกาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่ เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส
ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.

ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล

2.

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

3.

การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนนั้น ๆ

4.

ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ อาทิเช่น
การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน

5.

ก าหนดค่ า ตอบแทนแก่ พ นั ก งานอย่ า งเป็ น ธรรม ตามสภาพตลาด การแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ลั ก ษณะของงาน
ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัท ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

6.

หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

7.

เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานเสนอแนะหรื อ ร้ อ งทุ ก ข์ เ กี่ ย วกั บ การท างาน และก าหนดวิ ธี ก ารแก้ ไ ข เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทางานร่วมกัน

8.

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า
บริษัท มุ่งดาเนินธุรกิจการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นาเสนอ และ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดาเนินงาน
ดังนี้
1.

มุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ
และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท คานึงถึงความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

2.

ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

3.

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดย
ไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่อ งทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้า
เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
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4.

จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัท จะได้
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การให้บริการดังกล่าวต่อไป

5.

รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นาไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา
บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสาเร็จทางธุรกิจที่สาคัญ
ประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัท มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.

บริษัท ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้


มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน



มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา



จัดทารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย



จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง
ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา



จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกัน

2.

บริษัท มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่อง
คุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3.

ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม

4.

ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
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การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้
บริษัท ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัท ได้ยึด
หลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.

ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้

2

กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย รายละเอียดต่อ
เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3.

ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

4.

หากเกิ ด กรณี ที่ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ต กลงกั น ไว้ ได้ บริ ษั ท จะแจ้ ง ให้ เ จ้ า หนี้ ท ราบล่ ว งหน้ า เพื่ อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัท มุ่งดาเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัท ชั้นนาในธุรกิจ ภายใต้

การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้
1.

ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2.

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัท

3.

ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทาลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

4.

ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม

บริษัท ให้ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าบริษัท เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะ
ร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัท จึงได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้
1.

มี น โยบายในการประกอบธุ ร กิ จ โดยค านึ ง ถึ ง สภาพสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ส าคั ญ และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

2.

มีนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

3.

ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
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4.

เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัท เข้าไปดาเนินธุรกิจ

5.

ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุ มชนที่บริษัท
ตั้ง อยู่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้น ทั้ ง ที่ ด าเนิน การเองและร่ ว มมื อกั บ หน่ ว ยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน

6.

ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ที่บริษัท เข้าไปดาเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

7.

ตอบสนองอย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชน ชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริต
บริษัท มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนภายใต้หลักการ ดังนี้

1.

ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทาให้บริษัท เสียประโยชน์อันชอบธรรม

2.

พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทา หรือ
ละเว้นการกระทาใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ของตน

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทาผิดทาง
กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่าน
website ของบริษัท หรือ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะ
ได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการสั่งการตรวจสอบ
ข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป
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หมวด 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency)

บริษัทตระหนักดีถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส
ทั้ ง รายงานข้ อ มู ล ทางการเงิ น และข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล และสารสนเทศของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
มีนโยบายดังนี้
1.

2.

3.

4.

5.

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกั บธุรกิจและผล
ประกอบการของบริ ษั ท ที่ ต รงต่ อ ความเป็ น จริ ง ครบถ้ ว น เพี ย งพอ สม่ าเสมอ ทั น เวลา แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
สถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลใน website ของบริษัท ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้
ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท ได้อย่าง ทั่วถึง และจะทาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ
บริษัท จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือ
ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัท
จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็นประจา รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์ กร ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงาน
รัฐ ที่ เ กี่ย วข้ อ ง ผ่ า นทางช่ องทางต่า ง ๆ ได้ แ ก่ การรายงานต่ อ ตลาดหลั กทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย สานั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และwebsite ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสาคัญ
ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจา โดย
ผ่านช่องทาง website ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บน website ของบริษัท จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่
ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี โครงสร้าง บริษัท และผู้บริหาร
ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท ให้ความสาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่
แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี
ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ
บริ ษั ท จะเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กรรมการแต่ ล ะท่ า น บทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ บริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท ในรายงานประจ าปี ข องบริ ษั ท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) จานวนครั้งของการประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ใ น ปี
ที่ ผ่ า นมา รวมถึ ง การเปิ ด เผยค่ า ตอบแทนของกรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในรายงานประจ าปี ข อง
บริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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6.

บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ใน website ของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท งบการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท แบบ 56-1
และรายงานประจาปี โครงสร้างการถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบาย
ต่าง ๆ ของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ จรรยาบรรณสาหรับพนักงาน
และกรรมการของบริษัท
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หมวด 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท การกากับดูแล
กิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้วางนโยบายเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - โครงสร้างและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนิน
ธุรกิจ ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกากับ
ดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้ น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่
ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน
3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ โดยสามารถตั้ง คาถาม แสดงความคิด เห็น หรือ คัดค้า นในกรณีที่มี ความเห็นขั ดแย้ง ในเรื่ องที่มี ผลกระทบต่ อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการกากับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการยังได้กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ด้วย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การประชุมคณะกรรมการฯ
บริษัท กาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารก าหนดการประชุ ม อย่ า งน้ อ ยไตรมาสละครั้ ง ต่ อ ปี และมี ก ารประชุ ม พิ เ ศษ
เพิ่มเติมตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุ กครั้ง จะต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
มีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการควรร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการกาหนดวาระให้ชัดเจน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้
กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสาหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่อง
เพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ รั บ ข้ อ มู ลที่ เ พี ย งพอ ครบถ้ ว น ต่ อ เนื่ อ ง และทั น เวลาก่ อ นการประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ทั้ ง นี้
กรรมการบริษัท สามารถติดต่อเลขานุการบริษัท ได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัท
มีหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิ ป ราย และ
เพียงพอสาหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสาคัญ เปิดโอกาสและ สนั บ สนุ น ให้ ก รรมการแต่ ล ะคน
แสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็นเพื่อ
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็ นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาส
ทาความรู้จักผู้บริหารระดับสูงสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่
อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การประเมินตนเองของกรรมการ
ภายหลังจากบริษัท เป็นบริษัทมหาชน และการนาหุ้นของบริษัท ขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจาทุกปี เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานของคณะกรรมการในปีต่อ ๆ ไป
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผลการ
ดาเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัท ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ บริษัท
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่ าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัท จัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยกาหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่
ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการ
แนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่
กรรมการของบริษัท ทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย โดยบางท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการอบรมใน
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสถาบันเดียวกัน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการ
ปฏิบัติงาน ให้เ ป็นไปตามกฎหมาย ข้อ บังคับ และระเบียบที่เกี่ ยวข้อง และจั ดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่ วงดุลที่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท อยู่เสมอ จัดให้มีการกาหนดลาดับขั้นของอานาจอนุมัติ และ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป
ตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและ
ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้
กาหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท ตามที่ปรากฏในนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - รายงานประจาปี
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี การจัดทารายงานทางการเงินเป็นการจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา
รวมทั้งกาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการ บริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนของ
กรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูด
และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมาก
ขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น


ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทางาน
บริษัทได้กาหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทางานเป็นลายลักษณ์อักษร และ
แจ้งให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏบัติหน้าที่ตามภารกิจของ
บริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ ที่กาหนดไว้ต่อไป
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน บนหลักการในการตัดสินใจในการ
ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทได้กาหนดขั้นตอนในการพิจารณา
ทาธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้
1.
บริษัท จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทใด และหากเป็นรายการ ที่
เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจ ารณาต่อไปว่ารายการ
นั้นมีข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นเงือ่ นไขการค้าโดยทั่วไปหรือไม่ โดยบริษัท จะใช้เกณฑ์เรื่องราคา
และเงื่อ นไขที่ บริ ษัท ให้ กับลูกค้า ทั่วไป หรือราคาและเงื่ อนไขที่ใ ช้กันทั่ว ไปในตลาดสาหรั บการท า
ธุรกรรมในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่สามารถนามาใช้อ้างอิงได้
เนื่ องจากสิน ค้ าหรื อบริก ารภายใต้ก ารท าธุร กรรมนั้ นมี ลักษณะเฉพาะตั ว หรื อเพราะเหตุผลอื่น ใด
บริษัท ก็อาจให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการด้วย
2.
ในกรณีที่ ร ายการที่ เ กี่ย วโยงกั นเป็น รายการสนั บสนุน ธุ รกิ จปกติที่ มีเ งื่อ นไขการค้า โดยทั่ ว ไป และ
ค่าตอบแทนไม่สามารถคานวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง หรือเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือ
รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ที่ ไ ม่ มี เ งื่ อ นไขทางการค้ า โดยทั่ วไป หรื อเป็ นรายการเช่ า หรื อให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นรายการ
ประเภทอื่น บริษัท จะทาการคานวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาด
ใหญ่ เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องดาเนินการต่อไปอย่างไร เช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการทารายการจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
3.
บริษัท จะเสนอรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือ
พิจารณาความเห็น แล้วแต่กรณี รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันรายการใดที่จะต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะต้องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับรายการนั้นให้คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย
4.
บริษัท จะรายงานการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และจะเปิดเผยการทารายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี และหรือแบบรายงานอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีกาหนด
5.
สาหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคั บ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
ทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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6.

7.

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท ที่นอกเหนือจากการค้าปกติ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกีย่ วกับความจาเป็นและความเหมาะสมของ
รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึ้น บริษัท จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีทั้งนี้
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีบริษัท
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทารายการใด ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการทารายการนั้น ๆ

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยได้พิจารณา
และสอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สิน อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอานาจ เช่น มีการกาหนด
อานาจอนุมัติสั่งการ และมีการจัดทาระเบียบการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบริษัทยังได้ให้ความสาคัญของ
ระบบควบคุมภายใน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าทาการตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในขึ้น เพื่อเป็นกลไกที่สาคัญที่เป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบ
การจัดเก็บเอกสารสาคัญที่ทาให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา
อันควร
11.2

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้า งกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
11.2.1 ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
7 พฤษภาคม 2557 ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
บริษัท และให้มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้:1.

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
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2.

พิจารณากาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน แผนการบริหารทุน แผนการบริหารความเสี่ยงของกิจการ และงบประมาณ
ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทาและนาเสนอให้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

3.

กากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผน
ธุรกิจ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด

4.

ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน แผนการบริหารทุน
แผนการบริหารความเสี่ยงของกิจการและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย

5.

ดาเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนาระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

6.

จัดให้มีการทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกล่าว และเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึง
จัดทารายงานประจาปีของคณะกรรมการเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

7.

พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

8.

จัดให้ มีนโยบายเกี่ย วกับการก ากับดู แลกิ จการตามหลักธรรมาภิบาลที่เ ป็นลายลัก ษณ์อัก ษร และการปรับใช้
นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ด้วย
ความเป็นธรรม และพิจารณานโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดารงตาแหน่ง
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

10.

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด
และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ

11.

พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
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12.

พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคานิยามที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว

13.

ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมโดยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท

14.

ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

15.

จัดให้มีกลไกกากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการ
ทารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
เว้นแต่อานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
(ก)
เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข)
การท ารายการใดๆ ที่ ก รรมการมี ส่ว นได้ เ สี ย และอยู่ ใ นข่ า ยที่ ก ฎหมายหรื อ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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11.2.2 ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
พฤษภาคม 2557 ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
1.

สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.

สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน

3.

สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่ าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.

สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

7.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1)
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2)
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
3)
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6)
7)
8)
9)

ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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8.

สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้
1)

พิจารณาขอบเขตการปฏิบัตงิ าน แผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) และงบประมาณ รวมทั้ง
บุคลากรว่าเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2)

พิจารณาการแต่งตัง้ โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง ผู้อานวยการฝ่าย หรือผู้ตรวจสอบภายใน

3)

พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน

4)

พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน

9.

พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ

10.

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

11,

รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

12.

13.
14.
15.

1)

รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2)

การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน

3)

การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัท หาก
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดาเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามวรรคหนึ่งต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของบริษัท ได้กระทาการอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รายงาน
พฤติการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อดาเนินการตรวจสอบต่อไปแล้ว ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณานโยบายการรับบริการอื่น ที่มิใช่การสอบบัญชีจากสานัก
สอบบัญชีเดียวกัน
ดาเนินการตามข้อ 1-13 ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับการ
มอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อยและเท่าที่อานาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดาเนินการได้
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
บริษัทมาร่วมประชุมหารือชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจาเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัท ส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับกิจการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ การตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท คนหนึ่งหรือหลายคน
กระทาการใด ๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดาเนินการ
ต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อานาจ
หน้าที่จะเปิดช่องให้ดาเนินการได้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทคือ นายพลเชษฐ์
ลิขิตธนสมบัติ ซึ่งประสบการณ์ในอดีต ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท แมคเนท เมเนทเมนท์ แอนด์ คอนซัล
แตนท์ จากัด
11.2.3 ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
พฤษภาคม 2557 ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

2.

3.
4.

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของ
บริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกาหนด หรือคาสั่งใดๆ มติของที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้
ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
จัดทาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน
แผนการพัฒนาบุคลากร และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ตรวจสอบ ติดตาม การดาเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
มีอานาจพิจารณาอนุ มัติเฉพาะกรณีหรือการดาเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรือ
งบประมาณประจาปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้สอดคล้องกับคู่มือปฏิบัติงาน ว่าด้วย
เรื่องอานาจดาเนินการตามที่กาหนดไว้
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5.

6.
7.
8.

ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดาเนินงานภายในกาหนดเวลาในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ
5.1 รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทรายไตรมาส
5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจาปีและงบการเงินราย
ไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
ทาการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ของโครงการต่างๆ
กาหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัล หรือการจ่ายผลตอบแทนอื่น รวมถึงกาหนดและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
ให้แนวนโยบายคาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสาคัญ

การแต่งตั้งคณะทางานหรือบุคคลใดๆ
1.

2.

คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทางาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองงานที่นาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดาเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ
เพื่อให้ดาเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจที่
ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมาย
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่เกินขอบเขตแห่งอานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหาร และไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจหรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับ
มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อยของบริษัท
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11.2.4 ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
พฤษภาคม 2557 ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังต่อไปนี้
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1.

มีอานาจดาเนินการเป็นผู้บริหารงาน จัดการและควบคุมดูแลการดาเนินกิจการตามปกติของบริษัท

2.

มีอานาจดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ตลอดจนให้มี
อานาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นๆ ที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทาหน้าที่จัดการและดาเนินการแทน ทั้งนี้
การไม่มีการมอยอานาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ

3.

มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทางานในองค์กร

4.

มีอานาจกระทาการแทน และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

5.

พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

6.

พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินกิจการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือคณะกรรมการบริหาร

7.

พิจารณาการปรับตาแหน่งงานและการปรับเงินเดือน การว่าจ้างและบรรจุตาแหน่งตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทน เงินเดือน สาหรับพนักงาน การเลื่อนขั้น การโยกย้ายพนักงาน การว่าจ้างที่ปรึกษา
ภายนอก หรือ ต่อสัญญา พิจารณาวินัยและการลงโทษ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษทางวินัยพนักงาน
เมื่อกระทาความผิด การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราค่าคอมมิชชั่น โบนัสและเงินรางวัลพิเศษ ของพนักงาน

8.

ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาและอนุมั ติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกั บ บริษัท หรือบริษัท ย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุ มัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฏหมาย
กาหนด
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1

งบประมาณรายจ่ายลงทุน
1.1 ประจาปี
1.2 เพิ่มเติมระหว่างปี
- วงเงินรวมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของงบประมาณรวม
- วงเงินรวมไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของงบประมาณ
1.3 การทบทวนโครงการลงทุนเมื่อ
โครงการลงทุนนั้นเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
- มีเหตุอื่นๆ ที่เห็นว่าควรระงับ หรือ ยกเลิกโครงการลงทุน
- คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณเกินกว่ า 20% ของงบประมาณที่อนุมัติไว้
ในแต่ละรายการ
- คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณไม่เกิน 20% ของงบประมาณที่อนุมัติไว้ใน
แต่ละรายการ
1.4 การขอใช้งบประมาณลงทุนต่อครั้ง (รวมถึงเปิดสาขาใหม่)
- จานวนเงินเกิน 5.0 ล้านบาท/ครั้ง
- จานวนเงินเกิน 1.0 ล้านบาท/ครั้ง เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท/ครั้ง
งบประมาณค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
2.1 ประจาปี
2.2 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- วงเงินเกินกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณแต่ละประเภท
- วงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณแต่ละประเภท
- วงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณแต่ละประเภท
2.3 การขอค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ของบประมาณ
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

2
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ปจบ.
.
กจก.

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายลงทุน

กบห.

ลาดับ

คก.

11.2.5 อานาจอนุมัติรายการที่สาคัญ



-

-

-





-

-





-

-



-



-

-



-

-









-

-





3

4

5

6

145

กจก.

2

วงเงินกู้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาท

- วงเงินเกิน 1.0 ล้าน บาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
- วงเงินไม่เกิน 1.0 ล้าน บาท
การลงนามรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการเงินและ
หนังสือสาคัญของบริษัทเพื่อบุคคลภายนอก
ค่ารับรอง ของขวัญเเละของที่ระลึกต่างๆ เเละการบริจาคเงินของบริษัทตาม
งบประมาณต่อครั้ง
- วงเงินเกินกว่า 300,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท เเต่ไม่เกิน 300,000 บาท
การวางเงินมัดจา/เงินประกัน/หลักประกันบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกบริษัทต่อ
ครั้ง (ที่มีสัญญา/ข้อตกลงกาหนดไว้)
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เเต่ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท เเต่ไม่เกิน 500,000 บาท
การเบิกค่าใช้จ่าย ต่อ ครั้ง
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เเต่ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 300,000 บาทเเต่ไม่เกิน 500,000 บาท
การบริหารเงินสกุลต่างประเทศ (การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนและ
อัตราดอกเบี้ย)
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาทขึ้นไป
- วงเงินเกินกว่า 3.0 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาทขึ้นไป
- วงเงินไม่เกินกว่า 3.0 ล้านบาท

ปจบ.

1

เรื่อง อานาจทั่วไป - การบัญชีและการเงิน

กบห.

ลาดับ

คก.

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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- วงเงินเกิน 5.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

ปจบ.

2

(การจัดหา หมายถึง การสั่งซื้อ / การว่าจ้างทาของ / การว่าจ้างซ่อม / การว่าจ้าง
บริการ / การเช่า / การเช่าซื้อ)
การแจ้งจัดหา ( P/R )
1.1 สินค้าและวัตถุดิบต่างประเทศ ต่อ ครั้ง
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท แต่ไม่เกินกว่า 5.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เเต่ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 300,000 บาท เเต่ไม่เกิน 500,000 บาท
1.2 สินค้าและวัตถุดิบในประเทศ ต่อฉบับ
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท แต่ไม่เกินกว่า 5.0 ล้านบาท
1.3 อะไหล่ ,อุปกรณ์, วัสดุสานักงาน
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
1.4 งานเหมา หรืองานว่าจ้างทาของทั่วไป
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
การจัดหาทรัพย์สินถาวร ประเภทอสังหาริมทรัพย์ (ทั้งการซื้อและการเช่า)

กบห.

1

เรื่อง อานาจทั่วไป - การจัดหา
คก.

ลาดับ













-

-





-

-





-

-





-

-

2

3

การขายสินทรัพย์ (ยกเว้นประเภทอสังหาริมทรัพย์)
- มากกว่า 5.0 ล้านบาท

- มากกว่า 1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
การขายสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์
- มากกว่า 5.0 ล้านบาท

- มากกว่า 1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
การท าสั ญ ญา / การลงนามในสั ญ ญา หรื อ ข้ อ ตกลงกั บ บุ ค คลภายนอก
(ที่ไม่ใช่เป็นการจัดหาและไม่เกี่ยวกับเรื่อง อสังหาริมทรัพย์
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

หมายเหตุ



คก. หมายถึง คณะกรรมการบริษัท, กบห. หมายถึง กรรมการบริหาร,
ปจบ. หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กจก. หมายถึง กรรมการผู้จัดการ
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กจก.

1

ปจบ.

เรื่อง อานาจทั่วไป - ธุรการ
คก.

ลาดับ

กบห.

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)



-

-



-

-



-

-

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

11.3

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้กาหนดวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท จะต้องมีความรู้ในเรื่องที่เกีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท หรืออาจมีความรู้ในเรื่องอื่น ๆ
ที่อาจนามาใช้ประโยชน์ได้กับการบริหารงานของบริษัท และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามสมควร ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการบริษัท อาจเสนอชื่อบุคคลใด บุคคลหนึ่งขึ้นมาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทได้ โดยให้วิธีการแต่งตั้ง
กรรมการบริษัท สามารถกระทาได้ดังนี้
1.
ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
2.
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณี
ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 (สอง) เดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน
มติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ จะต้องได้รับคัดเลือกมาจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือคณะกรรมการของบริษัท หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ
บริษัท โดยอาจพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการทางานที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงาน
ของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนดไว้ได้
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้ น โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.

2.

3.

4.

5.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ
รายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มี นัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จให้รวมถึง
รายการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ให้รวมถึงการทารายการทางการค้า ที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ

149

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

6.

7.
8.

9.
10.
11.

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือ ผู้ มีอ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท และไม่เ ป็น ผู้ ถือ หุ้ นที่ มี นัย ผู้มี อ านาจควบคุ ม หรือ หุ้ นส่ ว นของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษทั ย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการ ดาเนินงานของบริษัท
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจด ทะเบียน
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1.
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2.
กรรมการตรวจสอบทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
3.
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือผู้มีอานาจควบคุมบริษัท
4.
ไม่ เ ป็ น กรรมการของบริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย และบริ ษั ท ย่ อ ยล าดั บ เดี ย วกั น เฉพาะที่ เ ป็ น บริ ษั ท
จดทะเบียน
5.
มี ห น้ า ที่ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยว่ า ด้ ว ย
คุณสมบัติ และขอบเขตการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.
มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
7.
ที่ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ คั ด เลื อ กสมาชิ ก
คณะกรรมการตรวจสอบ
8.
ให้เลขานุการบริษัท หรือ ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท หรือผู้ตรวจสอบภายใน
หรือ ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
* ในกรณีของบริษัท ให้เลขานุการของบริษัท ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบดารงตาแหน่งวาระละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน
คณะ
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ
ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกากับดูแล
ให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่ มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่
ผู้ถือหุ้น
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
โดยสามารถตั้งคาถาม แสดงความคิดเห็น หรือ คัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด
วาระการดารงตาแหน่ง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็นอัตราจานวน 1 ใน 3 ถ้า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่ สองภายหลังการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจากัดนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปี
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้ง
ใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1.
เสียชีวิต
2.
ลาออก
3.
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4.
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้ นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
5.
ศาลมีคาสั่งให้ออก
ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร โดยคัดเลือกจาก
บุคคลากรที่มีความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง
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11.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขัน
โดยมีการประเมินความคุ้มค่า หรือความเป็นไปได้อย่างจาเป็นแและเหมาะสม โดยการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมนั้น บริษัทจะมีการกากับดูแลดังต่อไปนี้
1.
บริษัทจะส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจานวนตัวแทน
ของบริษัท เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท
หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2.
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท และ
จะมีตัวแทนของบริษัท ร่วมลงนามด้วยเสมอ
3.
ตัวแทนของบริษัทจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการพิจรณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ
ทีร่ ับผิดชอบด้านบัญชีและการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
4.
ในกรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจาหน่ายซึ่ง
ทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญบริษัทจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับ
การทารายการดังกล่าว รวมถึงนโยบายเที่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท
11.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัท มีนโยบายดูแล กรรมการ ผู้บริหาร ในการนาข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1.
ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับ ผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าหน้าที่ที่ต้องจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
คู่ สมรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภาวะ ต่ อ สานั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ล
โ
275
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2.
บริษัท กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็นระดับผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรักย์ของตน ของ
คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนาส่งสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทาและนาส่งภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหาร
ในสายงานบั ญ ชี ห รื อ การเงิ น ที่ เ ป็ น ระดั บ ผู้ อ านวยการฝ่ า ยขึ้ น ไปหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 (สาม) วันทาการนับแต่วันที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอน
หลักทรัพย์นั้น
3.
บริษัท กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็นระดับผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่
เป็นสาระสาคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและสถานะของ
บริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนแล้วโดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร
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รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือ
เทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษาเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน
ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการ
เปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
บริษัท กาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนาข้อมูลภายในไปใข้หาประโยชน์ส่วนตน ดังต่อไปนี้
1.
การตักเตือนเป็นหนังสือ
2.
การพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
3.
ให้ออกจากงาน
ทั้งนีบ้ ริษัท จะพิจราณากาหนดบทลงโทษจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
11.6

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2556 โดยแบ่งเป็น
ค่าสอบบัญชี 1,265,000 บาท และค่าตอบแทนอื่น ๆ 123,250 บาท
สาหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2557 โดยแบ่งเป็น ค่าสอบบัญชี 1,391,500
บาท
และค่าตอบแทนอื่น ๆ 318,560 บาท

11.7

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
คณะทางานบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สร้างความมั่นคงให้แก่ กิจการอย่าง
ยั่งยืน ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกท่านมีส่วนร่วม เกิดการรับรู้ ตระหนัก
และเข้าใจถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นและสามารถหาวิธีจัดการกับความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
พฤษภาคม 2557 จึง
มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงของบริษัท
หน้าที่ของคณะทางานบริหารความเสี่ยง
1) พิจราณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบ
2) ประเมิณความเสี่ยงโดยวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ต่อบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น
ๆจะเกิดขึ้น
3) กาหนดมาตราการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4) จัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง
5) นาเสนอมาตรการ
6) จัดกิจกรรมในการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรวมถึงแจ้ง / ให้ข้อแนะนาแก่หน่วยงานต่า ง ๆ
รับทราบ และปฏิบัติตามมาตรบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้ให้เป็นไปทางเดียวกันทั้งองค์กร
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7) กาหนดให้มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลด
ความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
8) พิจรณาวิเคราะห์ ความเสี่ยงทั้งหมดของบริษัท และจัดทารายงานให้กับคณะกรรมการบริหารเพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
9) รายงานความเสี่ยงต่อผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส
10) ดูแลให้การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการประชุมคณะทางานบริหารความเสี่ยง ในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีการจัดประชุมคณะทางาน
บริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง เป็นการประชุมในปี 2556 จานวน 1 ครั้ง และในปี 2557 จานวน 3 ครั้ง เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต เพื่อเตรียมมาตรการป้องกัน ในด้านต่าง ๆ ให้แก่บริษัทอย่าง
ทันการณ์
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