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บทน า 

  การด าเนินงานของกลุม่บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้เติบโตมาอย่างตอ่เน่ือง โดยมีความมุง่มัน่
ในการด าเนินธุรกิจสปา และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจสปา ยึดถือการประกอบการธุรกิจอย่างสจุริต เท่ียงตรง และมี
จริยธรรม ตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล้อม และชุมชนเป็นส าคญัเป็นไปตามหลกัจริยธรรมธุรกิจ  
ทัง้นีเ้พื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้ปฏิบตัิงานอย่างมีมาตรฐาน คณุภาพ และคณุธรรม  บริษัทจึงได้
จัดท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างานขึน้ เพื่อเป็นแนวทางท่ีดีให้คณะกรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนกังาน ร่วมกนัด าเนินกิจการด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โดยถือประโยชน์ของลกูค้าเป็นที่ตัง้ ซึง่น าไปสูอ่งค์กรท่ีมีระบบ
การก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
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วิสัยทศัน์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท  

  กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจสปาเพื่อสขุภาพ และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง กบัธุรกิจ
สปา ทัง้นี ้กลุ่มบริษัท ได้ก าหนดวิสยัทศัน์ และเป้าหมายในการด าเนินงาน เพื่อการขยายตวัและการเจริญเติบโตใน
อนาคต ไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 
  กลุ่มบริษัทมีการก าหนดวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจเชิงภาพรวม โดยเป็นบริษัทฯ ผู้ ให้บริการสปาท่ีมี
มาตรฐาน และครบวงจรท่ีสดุของเอเชีย มีระดับสปาครอบคลมุหลากหลายระดบั และมีตราสินค้าท่ีได้รับการยอมรับ
ทัง้ในตลาดไทย และตลาดต่างประเทศ (Regional Brand) ซึง่จะมีการขยายตวัและเจริญเติบโตไปพร้อมกนัทัง้บริษัท
ในกลุ่ม และประกอบธุรกิจในลกัษณะท่ีสามารถเกือ้หนนุกนัได้ ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทได้ก าหนดพนัธกิจในการด า เนินธุรกิจ
ไว้ 4 ประการคือ  

• เป็นองค์กรท่ีสร้างมาตรฐานของสปาไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ และสร้างช่ือเสียงสปาไทยใน  
 ระดบันานาชาติ จนถงึระดบัโลกตอ่ไป  

• เป็นองค์กรท่ีมุง่เน้นการประยกุต์การผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวนัตกและไทย เพื่อให้การบริการของบริษัทฯ 
มีการพฒันาย่ิงขึน้  

• เป็นองค์กรท่ีส่งเสริม และสนบัสนนุให้พนกังานทกุส่วนมีการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ และ
ตอ่เน่ือง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สงูสดุของลกูค้าตอ่ไป  

• เป็นองค์กรท่ีให้ความส าคญัตอ่ข้อบงัคบัพืน้ฐาน กฎหมาย โดยยดึการประกอบการธรุกิจอย่างสจุริต เท่ียงตรง 
และมีจริยธรรม ตระหนกัถงึผลกระทบตอ่พนกังาน สภาพแวดล้อม และชมุชนเป็นส าคญั 
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จรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) 
บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส มีคณุธรรม มุ่งมัน่สร้างผล
การด าเนินงานท่ีดี โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสงัคม และผู้มี
สว่นได้เสียทกุกลุม่ รวมทัง้ไมย่อมรับ การทุจริตและการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ในทางตรงและทางอ้อม 

หมวดที่ 1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

บริษัท ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้ยึดมัน่เป็น
แนวทางในการด าเนินธรุกิจมาอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริการ และพนกังานรับทราบและยดึถือเป็น
หลกัปฏิบตัิไปในแนวทางเดียวกนั เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จึงได้ก าหนด
แนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ดงันี ้

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะท่ีเป็นผู้น าสูงสุดขององค์กร ได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
ตนเอง และมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ มีจรรยาบรรณ จึงได้ก าหนดจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการให้ยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิ เพื่อเป็นแบบอย่างใหแก่พนกังาน และสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

1. ปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าท่ี
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. ปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ยุติธรรม โป ร่งใสและมีคุณธรรม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

3. มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ และการกระท าต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความถกูต้อง และมีจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธรุกิจ 

4. ไม่ด าเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท รวมทัง้ไม่หา
ผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการหรือผู้ บริหาร หรือใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากการเป็นกรรมการหรือผู้ บริหาร เพื่อ
ผลประโยชน์ทางการเงินหรือธุรกิจส่วนตนและไม่ใช้ข้อมลูนัน้ เพื่อประโยชน์ทางการเงินหรือธุ รกิจของผู้อื่น เช่น ไม่
เปิดเผยข้อมลูลบัของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แขง่ขนัของบริษัท 
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในการท าสญัญา ไม่รับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใด อนัเป็นการก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อประโยชน์สว่นตนและบคุคลในครอบครัว 
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จรรยาบรรณของผู้บริหาร 

ผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเตม็ความสามารถ มีจรรยาบรรณ จงึได้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้บริหารให้
ยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิ เพื่อเป็นแบบอย่างใหแก่พนกังาน และสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

1. ผู้บริหารพึงตดัสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความบริสทุธ์ิใจ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น 
และพนกังาน 

2. ผู้บริหารพงึบริหารงานด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และเอาใจใส่ มีวิสยัทศัน์กว้างไกล เป็ นตวัอย่างใน
การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างมีจริยธรรม เพื่อให้บรรลถุงึวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษัท 

3. ผู้บริหารพึงปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความสุภาพ ปกครองผู้ ใต้บงัคบับญัชาด้วยความเป็นธรรม และไม่ใช้
อ านาจในทางท่ีมิชอบ 

4. ผู้บริหารต้องแสดงความยึดมั่นต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับ
พนกังานอื่น เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานให้เอือ้ ตอ่การปฏิบตัิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

5. ผู้บริหารพงึสนบัสนนุการสร้างศกัยภาพในความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
จดัสวสัดิการให้พนกังานอย่างเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพสิทธิและการแสดงความคิดเห็นของพนกังาน 

จรรยาบรรณของพนักงาน 

การปฏบิัตต่ิอตนเอง 

1. ประพฤติปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัในการท างานของบริษัทโดยเคร่งครัด 
2. มีทศันคติท่ีดีตอ่บริษัทให้ความเคารพ เช่ือฟัง และปฏิบตัิตามค าสัง่ของผู้ บงัคบับญัชาท่ีสัง่การโดยชอบด้วย

นโยบายและระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 
3. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต และมีจริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ 
4. ต้องมีจิตส านกึในความรับผิดชอบตอ่ตนเอง และตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี 
5. ศกึษาหาความรู้และขยนัหมัน่เพียรอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเพ่ิมทกัษะในการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ 
6. ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีของตน หรือยินยอมให้ผู้ อื่นอาศัยอ านาจหน้าท่ีของตน ไม่ว่ าทางตรงหรือทางอ้อม

แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

การปฏบิัตต่ิอเพื่อนร่วมงาน 

1. เสริมสร้างการท างานเป็นทีมและสร้างบรรยากาศแห่งความสามคัคี เอือ้ เฟือ้ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ไม่
ก่อให้เกิดความขดัแย้งซึง่จะน าไปสู่ความเสียหายตอ่บคุคลอื่นและบริษัท รวมถึงให้ความร่วมมือและการประสานงาน
ในทางท่ีชอบตอ่งานและตอ่บริษัท 
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2. เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นท่ีอยู่ในองค์กรเดียวกัน ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะท่ีก่อให้เกิดความ

เสียหายทัง้ตอ่เพื่อนพนกังานและตอ่บริษัทฯ รวมทง้ั ไมน่ าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
3. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ ใต้บังคับบัญชาเก่ียวกับงานในหน้าท่ี รับฟังค าแนะน าของ

ผู้บงัคบับญัชา และพิจารณาน าไปใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์ตอ่งานของบริษัทฯ รวมถงึไมป่ฏิบตัิงานข้ามผู้บงัคบับญัชา
เหนือตน 

4. ไมป่ระพฤติตนไปในทางท่ีน าความเสื่อมเสีย หรือน าความเสียหายมาสู่บริษัท 
5. รายงานหรือขอข้อแนะน าจากผู้บงัคบับญัชาทนัทีท่ีเกิดปัญหาในการปฏิบตัิงาน หรือมีข้อสงสยัในความ

เสี่ยงใดๆ ท่ีอาจเกิดขน้ึ กบัธรุกิจของบริษัท 

การปฏบิัตต่ิอบริษัทฯ 

1. สนับสนุนนโยบายของบริษัทปฏิบตัิตามข้อบงัคบัเก่ียวกับการท างาน ปฏิบตัิงานภายใต้อ านาจหน้าท่ี ท่ี
บริษัท มอบหมาย และปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนด และมติคณะกรรมการบริษัทท่ีมีอยู่ในขณะนัน้
อย่างเคร่งครัด 

2. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต อทิุศตน ทุ่มเท ดแูลสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทให้คงสภาพ
ดี เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเตม็ท่ี รวมถงึไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

3. ไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วมในการกระท าความผิดหรือปกปิดการกระท าใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย 
4. ปฏิบัติงานของบริษัทให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ หรือผล

เสียหายท่ีจะมีตอ่บริษัท เป็นส าคญั 
5. มีทัศนคติท่ีดี ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัทโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม รักษาช่ือเสียงของบริษัท

ตลอดจนระมดัระวงัการแสดงความคิดเห็นต่อบคุคลภายนอกในเร่ืองท่ีอาจกระทบต่อช่ือเสียงและการด าเนินงานของ
บริษัท 

6. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยดั เพื่อประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 
7. เปิดเผยการมีความสมัพนัธ์กับองค์กร สถาบนัทางธุรกิจภายนอก หรือความสมัพนัธ์ทางเครือญาติเพื่อ

หลีกเลี่ยงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งในด้านผลประโยชน์ 
8. รักษาความลับของบริษัทและลูกค้าอย่างเคร่งครัด และไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหรือลูกค้าเพื่อ

ประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบคุคลอื่น 
9. ไม่น าข้อมลูท่ีตนได้จากการปฏิบตัิหน้าท่ีไปใช้ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้บคุคลใดบคุคล

หนึง่ท่ีไมม่ีสว่นเก่ียวข้องได้ทราบ 
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หมวดที่ 2 จรรยาบรรรณธุรกจิ 

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทให้ความส าคญักบัการป้องกนัการเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการเก่ียว
โยงกนัที่ส าคญั โดยผู้มีสว่นได้เสียไมว่่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ต้องไมม่ีสว่นเก่ียวข้องในการตดัสินใจ เพื่อให้มัน่ใจว่า
ได้มีการค านึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกั จึงได้ก าหนดนโนยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชดัเจน
ดงันี ้

 

1. พนกังานพงึหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดตอ่
กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมลู ท่ีได้จากการ
เป็นกรรมการ หรือพนกังานในการสรรหาประโยชน์ส่วนตน และในเร่ืองการท าธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัทหรือการท างาน
อื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ซึง่สง่ผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าท่ี 

2. พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากท าให้พนักงานกระท าการ  หรือละเว้นการ
กระท าการท่ีควรท าตามหน้าท่ี หรือมีผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าท่ี ในกรณีท่ีพนกังานได้หุ้นนัน้มาก่อนการเป็น
พนักงาน หรือก่อนท่ีบริษัทจะเข้าไปท าธุรกิจนัน้ หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้ บังคบับัญชา
ตามล าดบัชัน้ทราบ 

นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สนิของบริษัท 

บริษัทให้ความส าคญัของการรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างคุ้มค่า และให้เกิดประโยชน์สงูสดุ จึงได้
ก าหนดนโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อให้พนกังานยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิร่วมกนั ดงันี  ้

1. พนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทมิให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มท่ี และไม่น าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อื่น 

2. ทรัพย์สินดงักล่าว หมายถึง ทรัพย์สินทัง้ท่ีมีตวัตน และไม่มีตวัตน เช่น สงัหา ริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ 
เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นความลับท่ีไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ได้แก่ แผนธรุกิจ ประมาณทางการเงิน ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล 

3. พนกังานทกุคนพงึหลีกเลี่ยงการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมลูที่เป็นความลบัอย่างเดด็ขาด 
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นโยบายการรับและให้ของขวัญ 

บริษัทได้ยึดมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีจรรยาบรรณและความโปร่งใสมีการ
ปฏิบตัิต่อผู้ เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระท าอนัจะน าไปสู่การเลือกปฏิบตัิ หรือ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีขดักนั จึงได้ก าหนดนโยบายรับและให้ของขวญั เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ของบริษัทยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิร่วมกนัดงันี ้ 

1. พนกังานต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจกบั
บริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นการรับหรือให้ของขวญัตามประเพณี โดยการจะต้องไม่ส่งผลกระทบ
ตอ่การตดัสินใจเชิงธรุกิจใดๆ 

2. ของขวญัท่ีได้รับควรเป็นสิ่งท่ีมีมลูคา่ไมม่ากนกั และไมค่วรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด 

3. หากพนกังานได้รับของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยมท่ีมีมลูค่าเกินปกติวิสยัจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจ
กบับริษัทให้รายงานผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 

4. การให้หรือรับของขวญั อาจกระท าได้ด้วยความโปร่งใส หรือท าในท่ีเปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้  

นโยบายการซือ้และขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการซือ้และขายหลกัทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ จงึได้ก าหนดนโยบายการซือ้และขายหลกัทรัพย์ขึน้  โดยมีหลกัการปฏิบตัิ ดงันี ้

1. พนกังานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมลูภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้
ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่น เพ่ือประโยชน์ในการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท 

2. พนกังานพงึรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท เพื่อป้องกนัการซือ้หรือขายหุ้นโดยข้อมลูภายใน และ
เพื่อเลี่ยงข้อครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของการซือ้หรือขายหุ้นของบคุคลภายใน 

3. บคุคลภายในควรละเว้นการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่
สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมลูส าคญัอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่
สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท 
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นโยบายความรับผดิชอบที่มีต่อผู้ถอืหุ้น 

บริษัท ตระหนกัดีว่า ผู้ ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัท มีหน้าท่ีสร้างมลูค่าเพิ่มแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวจึง
ก าหนดให้พนกังานรวมถงึกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องปฏิบตัิตามแนวทางตอ่ไปนี ้ 

1. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบและ
เป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

2. ก ากบัดแูลการด าเนินการ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานที่ดี และมีการ
น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชีและรายงานอื่นๆ โดยสม ่า
เสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

3. รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ ซึง่
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและมีเหตมุีผลอย่างเพียงพอ 

4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมลูใด ๆ ของบริษัท ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร 

5. บริษัท ต้องปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

นโยบายความรับผดิชอบที่มีต่อภาครัฐ 

ในการด าเนินธุรกิจ บริษัทให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัทัง้ในส่วนงานของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระท าธุรกรรม บริษัท จะหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีอาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐ
ด าเนินการท่ีไมถ่กูต้องเหมาะสม แตจ่ะเน้นการสร้างความสมัพนัธ์อันดีระหว่างกนัในขอบเขตท่ีเหมาะสมและสามารถ
ท าได้ เช่น การพบปะพดูคยุในท่ีสาธารณะต่าง ๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณี
ปฏิบตัิ เป็นต้น โดยมีหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ด าเนินการอย่างถกูต้อง เมื่อต้องมีการติดตอ่กบัเจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงานของรัฐ 

2. ตระหนกัอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคบัในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาจมีเง่ือนไข ขัน้ตอน 
หรือวิธีปฏิบตัิที่แตกตา่งกนั และบริษัท พงึรับรู้และปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด  
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นโยบายความรับผดิชอบที่มีต่อพนักงาน 

บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัทอย่างยั่งยืน บริษัท จึงก าหนดนโยบายความ
รับผิดชอบท่ีมีตอ่พนกังาน  เพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิที่เป็นธรรม โดยได้ยดึหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้

1. ปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพสิทธิส่วนบคุคลและสิทธิมนษุยชน ด้วยความด้วยความ
เสมอภาคอย่างเท่าเทียบมกนั 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และทรัพย์สินของ
พนกังานอยู่เสมอ 

3. การแตง่ตัง้และโยกย้าย รวมถงึการให้รางวลัและการลงโทษพนกังานต้องกระท าด้วยความเสมอภาค สจุริต
ใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานคนนัน้ ๆ 

4. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่าง
สม ่าเสมอ อาทิเช่น การจดัอบรมสัมมนา การอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิด
โอกาสให้พนกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการท างานในด้านอื่นๆ และให้โอกาสอย่างทัว่ถงึกบัพนกังานทกุคน  

5. ก าหนดคา่ตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน ในระดบัท่ีสงูกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะบคุคล 

6. หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนกังาน 

7. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เก่ียวกับการท างาน และก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

8. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน โดยปฏิบตัิต่อพนกังานอย่าง
เป็นธรรมและเคารพสิทธิมนษุยชนอย่างเคร่งครัด   

9. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

10. ส่งเสริมให้พนกังานเข้าใจ ในเร่ืองบรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ีต่อองค์กร พนกังานด้วยกนั ผู้มีส่วนได้
เสียและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ
อย่างทัว่ถงึ 
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11. จดัให้มีช่องทางให้พนกังานสามารถแจ้งเบาะแสการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือการส่อทจุริตคอร์ รัปชนั
ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์และรายงานประจ าปี ของบริษัท รวมทัง้ได้มีมาตรการคุ้มครองท่ี เหมาะสมแก่ผู้
ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบคุคลที่เก่ียวข้องด้วยเจตนาสจุริต 

นโยบายความรับผดิชอบที่มีต่อลูกค้า 

บริษัท มุง่ด าเนินธรุกิจการให้บริการนวดเพื่อสขุภาพ โดยประสงค์ท่ีจะให้มีการสร้างสรรค์ น าเสนอ และบริหาร
จดัการผลิตภณัฑ์และการบริการของบริษัท แก่ลกูค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลกัการด าเนินงานดงันี ้

1. มุ่งมัน่บริการลกูค้าด้วยความสภุาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ 
ตัง้ใจ และใสใ่จ ดแูลผู้ รับบริการดจุญาติสนิท ค านงึถงึสขุภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม และความพงึพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลัก โดยติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและการให้บริการอย่าง
สม ่าเสมอ 

2. ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการให้บริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลกูค้าสงูสดุ 

3. ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีถกูต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอในการตดัสินใจ 
โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทัง้ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ กบัลกูค้า อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้า
เกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ 

4. จดัให้มีกระบวนการท่ีสามารถให้ลกูค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการท่ีไม่เหมาะสม เพื่อท่ีบริษัท จะได้
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้าได้อย่างรวดเร็วและน าข้อมลูดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาผลิตภณัฑ์ และการ
ให้บริการดงักลา่วตอ่ไป  

5. รักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไมน่ าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 

นโยบายความรับผดิชอบที่มีต่อเจ้าหนี ้

บริษัทยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินยั เพื่อสร้างความเช่ือถือให้กบัเจ้าหนี ้โดยบริษัทได้ยดึ
หลกัปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ไมเ่รียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตในการค้ากบัเจ้าหนี ้

2. กรณีท่ีมีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผย 
รายละเอียดตอ่เจ้าหนี ้และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 
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3. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ตามสญัญาหรือท่ีได้ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด 

4. หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ได้ บริษัท จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพื่อ
ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

นโยบายความรับผดิชอบที่มีต่อคู่ค้า 

บริษัทยึดมั่นด าเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เพื่อด าเนินธุรกิจและพัฒนาการด าเนินธุรกิจ
ระหว่างกนัอย่างยัง่ยืน  โดยมีหลกัการปฏิบตัิตอ่คูค้่า ดงันี ้

1. บริษัทมีกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและเง่ือนไขสญัญาหรือข้อตกลงท่ีเป็นธรรมต่อคู่ค้า  และช่วยให้ความรู้ 
พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตสินค้าและให้บริการให้ได้มาตรฐาน  

2. ชีแ้จงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อพนักงานของคู่ค้าอย่างเป็นธรรม มีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม และสิ่งแวดล้อม   

3. บริษัทมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคูค้่าอย่างสม ่าเสมอ 

นโยบายความรับผดิชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม  
ภายใต้กรอบกติกาการแขง่ขนัที่ดี โดยมีหลกัการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้าดงันี ้

1. ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัที่ดี 

2. ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เ หมาะสม เพื่อ
ผลประโยชน์ในการด าเนินธรุกิจของบริษัท เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนกังานของคูแ่ขง่ เป็นต้น 

3. ไมก่ลา่วหาในทางร้าย หรือมุง่ท าลายช่ือเสียงแก่คูแ่ขง่ทางการค้า 

4. ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคูแ่ขง่ทางการค้า 

นโยบายความรับผดิชอบที่มีต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ให้ความส าคญักบัชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยตระหนกัดีว่าบริษัท เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของ
สงัคมท่ีจะร่วมก้าวเดินไปสู่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยัง่ยืนสืบไป บริษัท จึงได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อ
ชุมชนและสงัคมอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบและสามารถปรับตวัได้ภายใต้
ปัจจยัการเปลี่ยนแปลงของชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างคณุคา่ให้แก่การด าเนินธรุกิจอย่างยัง่ยืน ดงันี  ้
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1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส าคญัและปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมท่ีบงัคบัใช้อยู่อย่างเคร่งครัด 

2. มีนโยบายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชดัเจน และยึดถือปฏิบตัิกนัภายใน
องค์กร 

3. สง่เสริมให้พนกังานของบริษัท มีจิตส านกึและความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคม 

4. เคารพตอ่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ินที่บริษัท เข้าไปด าเนินธรุกิจ 

5. ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนท่ีบริษัท 
ตัง้อยู่มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ทัง้ท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชมุชน 

6. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมตา่งๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ที่ท่ีบริษัทเข้าไปด าเนินธรุกิจอยู่ตามควรแก่กรณี 

7. บริษัทได้น าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพฒันาโครงการท่ีสามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชน 
สงัคมโดยรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีกระบวนการติดตามและประเมินผลความคืบหน้าและความส าเร็จในระยะ
ยาว 

8. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเตม็ท่ีกบัเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง 

หมวดที่ 3 จรรยาบรรณว่าด้วยนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัท ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสต่อ
สาธารณชน โดยกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัขององค์กรจะไม่กระท าหรือยอมรับการทจุริตคอร์
รัปชนัทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บรรลเุจตนารณ์ดงักล่าว บริษัทได้มีนโยบาย
การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนั ดงันี ้

1. กรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
หลักการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไม่เข้าไปเ ก่ียวข้องกับการคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม  

2. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบัเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สิน ใดท่ีส่อไป
ในทางจงูใจให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจท าให้บริษัท เสียประโยชน์อนัชอบธรรม 
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3. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบัพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่
บคุคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นัน้กระท า หรือละเว้นการกระท าใดท่ีผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ีของ
ตน 

4. บริษัทได้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ กรณีพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชนั ผ่าน
วิธีการตา่งๆ เช่น ทางเว็บไซต์และรายงานประจ าปีของบริษัท 
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การทบทวนและตดิตามให้มีการปฏบิตัิ 
ตามหลักการก ากับดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 

บริษัทมีการททวบและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้อง
หลักการก ากับดูแลกิกจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎหมายเกณฑ์ 
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานก ากับดูแลกิจการท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่ างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจได้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมี
หลกัเกณฑ์ดงันี ้

1. การปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ท่ีจะต้องรับทราบและเข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณธรุกิจ นโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนั ตลอดจนการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อง
บงัคบัของบริษัทอย่างเคร่งครัด 

2. คณะกรรมการมีหน้าท่ีทบทวนกฎบัตร นโยบายการกับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ ตามความ
เหมาะสมและจ าเป็นตอ่กิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3. คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรร
หากรรมการ และประเมินผลคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยตามความเหมาะสมและจ าเป็นตอ่องค์กร อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. คณะกรรมการต้องติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

5. คณะกรรมการควรติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้

6. บริษัทจดัเลขานกุารบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบตัิ
หน้าท่ีอย่างสม ่าเสมอ 

7. คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทั กษะ และ
ประสบการณ์ ตอลดจนแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสม 

8. คณะกรรมการควรติดตามดแูละจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทกบัฝ่าย
จดัการ คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลูและโอกาสของ
บริษัท ตลอดจนการท าธรุกรรมกบัผู้ ท่ีมีความสมัพน์ัเก่ียวโยงกบับริษัทในลกัษณะท่ีไมส่มควร 
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นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

ด้วย บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอก สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีท่ีมีข้อสงสยัว่ามีการกระท า
ท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย จรรยาบรรณ ละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่องต่อ
บริษัทได้ โดยได้ก าหนดช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และกระบวนการด าเนินการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ดงันี ้

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

ทางไปรษณีย์ :  คณะกรรมการธรรมมาภิบาล และส านกังานเลขานกุารบริษัท 
  บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

483 ซอยสทุธิพร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
เว็บไซค์ของบริษัท : http://www.siamwellnessgroup.com 
โทรศพัท์  :  0 2641 6619 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ 
รวมทัง้ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ก าหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ช่ือของผู้ ร้องเรียนจะถูกปิดเป็น
ความลบั ผู้ ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง ไม่ให้ถกูกลัน่แกล้ง ทัง้ในระหว่างการสอบสวน และภายหลงัการสอบสวน
ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1. บริษัทได้จัดท าระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้ แจ้งเบาะแส และก าหนดบทลงโทษ ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบข้อมลูดงักลา่วเม่ือข้อมลูถกูเปิดเผย 

2. บริษัทถือเป็นหน้าท่ีของผู้บงัคบับญัชาหรือหวัหน้าหน่วยงานของผู้ ท่ีถูกร้องเรียนทกุคน ใ นการใช้ดลุพินิจ
สัง่การที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ ร้องเรียน พยานและบคุคลที่ให้ข้อมลูในการ สืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภยั หรือความ
ไมช่อบธรรมอนัเน่ืองมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมลู  

 



                                                                                                     Siam Wellness Group PLC. 
16 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  (Board Responsibilities) 

 คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท การก ากบัดแูลกิจการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัท ได้วางนโยบายเก่ียวกบั
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้โดยมีสาระส าคญัดงันี ้ 

 
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ – โครงสร้างและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท  

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจ ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและทบทวนวิสยัทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัท ตลอดจนก ากบัดแูลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สุจริต ระมดัระวงั ตามหลกัการข้อพงึปฏิบตัิท่ีดี เพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุ
ให้แก่กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

2. เป็นผู้น าองค์กรในการบริหารกิจการโดยก าหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั และกล
ยทุธ์การด าเนินงาน รวมถงึแสวงหาข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์และมีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเตม็ท่ี 

3. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้กรรมการทัห้มด
ของบริษัทมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย  

กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีและใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ือง
ต่างๆ โดยสามารถตัง้ค าถาม แสดงความคิดเห็น หรือ คดัค้านในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มีสว่นได้เสีย โดยไมอ่ยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุม่บคุคลใด 
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ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ – บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบ 

1. ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัท รวมทัง้มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมการยังได้ก าหนดบทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในข้อก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

2. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการน าเสนอแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนการด าเนินงาน (Operational Plan) 
รวมถึงการประเมินผลการด าเนินงาน และก ากับดูแลบริษัทในกลุ่ม โดยก าหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการ
ปฎิบตัิงาน ตลอดจนเร่ืองท่ีส าคญัอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุเดือน 

3. กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ไมเ่กิน 3 บริษัท ทัง้นี ้ไมก่ระทบการด ารงต าแหน่งในปัจจบุนัของกรรมการ  

4. บริหารกิจการเพื่อสร้างคณุค่าแก่กิจการอย่างยัง่ยืนซึ่งครอบคลมุถึงการประกอบกิจการท่ีดี สร้างคณุค่า
ระยะยาว (Creative Value with Long-Term Perspective) การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible Business) และเป็นประโยชน์หรือลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Good Corporate Citizen) รวมถงึสามารถปรับตวัได้ภายในการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ  

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ - การประชุมคณะกรรมการฯ 
 บริษัท ก าหนดหลกัเกณฑ์การประชมุคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
1. คณะกรรมการบริษัท มีการก าหนดการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละครัง้ต่อปี และมีการประชุมพิเศษ 

เพิ่มเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั และการประชมุทกุครัง้จะต้องมี กรรมการ
มาประชมุไมน้่อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

2. มีการก าหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการควรร่วมกนัพิจารณาเลือก
เร่ืองเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการและจะต้องมีการก าหนดวาระให้ชดัเจน ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีดแูลให้
กรรมการได้รับเอกสารการประชมุล่วงหน้าก่อนการประชมุเป็นเวลาเพียงพอส าหรับการศกึษา และพิจารณาเร่ืองเพื่อ
การให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน 

3. คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมลูท่ีเพียงพอ ครบถ้วน ต่อเน่ือง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครัง้ ทัง้นี ้
กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแก่
คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่ง ๆ 

4. ประธานกรรมการมีหน้าท่ีจดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเอกสารข้อมลูเพื่อการอภิปราย 
และเพียงพอส าหรับคณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นส าคญั เปิดโอกาส  และสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคน
แสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นท่ีได้จากที่ประชมุ 
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5. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชมุระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น
เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจ  โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถงึผลการประชมุด้วย  

6. คณะกรรมการสนบัสนุนให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ  เพิ่มเติมในฐานะท่ีเป็นผู้ปฏิบตัิงานโดยตรง และเพื่อมี
โอกาสท าความรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและ
ต้องไมอ่ยู่ในท่ีประชมุในวาระดงักลา่ว  

8. การประชมุทกุครัง้ ต้องมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ี
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ – การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
กรณีหากมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการบรรยายและเย่ียมชมกิจการ รวมถึงจัดท าแนวทาง

ค าแนะน าให้กับกรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบลักษณะและแนวทางการด าเนินธุรกิจ กฏระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง  การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และข้อมลูอื่นท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่การปฎิบตัิหน้าท่ีของกรรมการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ – การประเมินตนเอง และประเมินผลการด าเนินงานของกรรมการ 
ภายหลงัจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชน และการน าหุ้นของบริษัทขอจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย คณะกรรมการจะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยประจ าปี เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานในปีท่ีผ่านมา 
และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการในปีตอ่ ๆ ไป 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ – นโยบายสรรหากรรมการ 

  ในการสรรหากรรมการนัน้ คณะกรรมการบริษัท ได้ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนให้เป็น
ผู้พิจารณาสรรหากรรมการ โดยได้วางนโยบายให้แก่คณะกรรมการดงักล่าวในการคดสรรกรรมการว่าจะต้องให้
ความส าคญักบับคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวตัิการท างานที่ดี และมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์
กว้างไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีตอ่องค์กร สามารถอทิุศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง อนั
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ้ควรค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ และจดัท าตารางความรู้ความช านาญเพื่อก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดย
พิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาด รวมถึงคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัองค์ประกอบโครงสร้างของ
กรรมการตามกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมลูกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความมัน่ใจให้ผู้ ถือ
หุ้น 
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ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ – ค่าตอบแทนกรรมการ  

บริษัท มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดบัท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงผลการด าเนินงาน
ของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผู้ บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัท ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ บริหารของบริษัท ให้อยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมและเป็นอตัราท่ีแข่งขนัได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพื่อท่ีจะดแูลและรักษาผู้บริหารท่ีมีคุณภาพไว้ ผู้บริหารท่ี
ได้รับมอบหมายภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มขึน้จะได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึน้ ทัง้นีบ้ริษัท จดัให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส และได้
ผ่านการอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นโดยก าหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตาม
แบบท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ - การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการผู้ เก่ียวข้องในระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท เช่น  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความ
เสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการ
ปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตัง้กรรมการใหม่    ฝ่ายจดัการจะจดัให้มี
เอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ 
และแนวทางการด าเนินธรุกิจของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม ่

กรรมการของบริษัท ทกุท่านได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  โดยบางท่านผ่านการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการอบรมใน
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) จากสถาบนัเดียวกนั และเลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมอบรม และ
สมันาหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จดัอบรม 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ – การควบคุมภายในและการก ากับปฎบิัตงิาน 

1. คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ด้านการเงิน และการ
ปฏิบตัิงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดแูลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จดัให้มีการก าหนดล าดบัขัน้ของอ านาจ
อนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้ บริหารและพนักงานท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว ก าหนดระเบียบการ
ปฏิบตัิงานอย่างเป็น     ลายลกัษณ์อกัษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ ท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้  รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุม
ภายในของหน่วยงานตา่ง ๆ ในบริษัท 
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2. จัดให้มีส่วนก ากับการปฎิบตัิงาน (Compliance Division) หรือฝ่ายกฎหมาย (Legal Department) เพื่อ
รับผิดชอบเร่ือง Compliance ติดตามดแูลให้ทกุส่วนของบริษัทฯ ปฎิบตัิตามกฎหมายอย่างถกูต้องครบถ้วน อาทิ การ
ก ากบัดแูลการต่ออายใุบอนญุาตการประกอบธุรกิจสปาและนวดเพื่อสขุภาพ รวมถึงการต่อสญัญาเช่าสถานที่เพื่อใช้
ในการประกอบกิจการ  

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ - การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกนั
การแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้ก าหนด
นโยบายการใช้ข้อมลูของบริษัทตามท่ีปรากฏในนโยบายการใช้ข้อมลูภายใน 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ - รายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงิน
ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี การจดัท ารายงานทางการเงินเป็นการจดัท าตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัท า รวมทัง้
ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริ ษัท 
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ ให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนของ
กรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยคา่ตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม และสงูเพียงพอท่ีจะดงึดดู และ
รักษากรรมการท่ีมีคณุสมบตัิท่ีต้องการ กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้ จะ
ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายท่ีเพิ่มมากขึน้  ทัง้นี  ้ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561  ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนให้เป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กรรมการผู้ จัดการไว้ โดยค่าตอบแทนของประธานกรรมการ  และกรรมการบริษัท   ก าหนดโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งเช่ือมโยงกบัผล
การด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ปัจจุบนัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการโดยใช้ข้อมลูค่าตอบแทนของ
บริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั  และมีขนาดใกล้เคียงกนั รวมทัง้ผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา 

จริยธรรมทางธุรกจิ และข้อพงึปฏบิัตใินการท างาน  

บริษัทได้ก าหนดข้อปฏิบตัิเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตัิในการท างานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
และแจ้งให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
ภารกิจของบริษัทด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต อย่างมีจริยธรรม และคณุธรรม เพื่อให้บรรลผุลตามเจตนารมณ์ท่ีก าหนดไว้
ตอ่ไป 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการท ารายการระหว่างกนั บนหลกัการในการตดัสินใจในการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านัน้ โดยบริษัทได้ก าหนดขัน้ตอนในการ
พิจารณาท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อให้การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนันัน้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท และผู้ ถือหุ้นทกุราย ดงันี ้ 

1. บริษัท จะพิจารณาว่าธรุกรรมดงักลา่วเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทใด และหากเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง
กันประเภทรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการนัน้มีข้อก าหนดและ
เง่ือนไขท่ีถือว่าเป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปหรือไม่ โดยบริษัท จะใช้เกณฑ์เร่ืองราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัท ให้กบัลกูค้า
ทัว่ไป หรือราคาและเง่ือนไขท่ีใช้กนัทัว่ไปในตลาดส าหรับการท าธุรกรรมในลกัษณะเดียวกนัหรือคล้ายคลงึกนั และใน
กรณีท่ีไม่มีราคาตลาดท่ีสามารถน ามาใช้อ้างอิงได้เน่ืองจากสินค้าหรือบริการภายใต้การท าธุรกรรมนัน้มีลักษณะ
เฉพาะตวัหรือเพราะเหตผุลอื่นใด  บริษัทก็อาจให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท หรือผู้ เช่ียวชาญ
อิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการด้วย
2. ในกรณีท่ีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และ ค่าตอบแทนไม่
สามารถค านวณได้จากทรัพย์สินหรือมลูค่าอ้างอิง หรือเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนบัสนนุธุร กิจปกติท่ีไม่มี
เง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไป หรือเป็นรายการเช่า หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามี
เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป หรือเป็นรายการประเภทอื่น บริษัท จะท าการค านวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาด
เล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างไรเช่น จะต้องเสนอขออนมุตัิการท า
รายการจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 
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3. บริษัท จะเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือ
พิจารณาความเห็น แล้วแต่กรณี รายการท่ีเก่ียวโยงกนัรายการใดท่ีจะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัท จะต้องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายการนัน้ให้คณะกรรมการ
บริษัท และหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาด้วย  

4. บริษัท จะรายงานการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ข้อมลู
รายละเอียดตา่งๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะ
เปิดเผยการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี และหรือแบบรายงานอื่น
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี
ก าหนด 

5. ส าหรับรายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงและการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีส าคญัของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกั
บญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

6. ในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัท ท่ีนอกเหนือจากการค้าปกติ ท่ีเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต  บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้  ในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผู้ เช่ียวชาญ
อิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้ นตามแต่กรณีทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีบริษัท 

7. ผู้มีสว่นได้สว่นเสียในการท ารายการใด ๆ จะไมม่ีสิทธิออกเสียงหรืออนมุตัิการท ารายการนัน้ ๆ 

8. ห้ามมิให้พนกังานกระท าการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จดัท าแบบแจ้งให้
พนกังานทราบผ่านฝ่ายบคุคล เพื่อให้พนกังานทราบนโยบาย  
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ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยได้
พิจารณาและสอบทานร่วมกบัฝ่ายบริหารของบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบควบคมุภายในท่ีจะสามารถป้องกนัทรัพย์สิน อนัเกิดจากการท่ีผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ านาจ 
เช่น มีการก าหนดอ านาจอนมุตัิสัง่การ และมีการจดัท าระเบียบการปฏิบตัิงานที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้บริษัทยงั
ได้ให้ความส าคญัของระบบควบคมุภายใน โดยจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญเข้าท า
การตรวจสอบระบบควบคมุภายในขึน้  เพื่อเป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีเป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคมุ
ภายใน นอกจากนี ้บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารส าคัญท่ีท าให้กรรมการ ผู้ สอบบัญชี และผู้ มีอ านาจตาม
กฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอนัควร 
คณะกรรมการ   

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริษัท และ 2. คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตล่ะชดุไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี ้   
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อบงัคบับริษัท และให้มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ 

คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี:้- 

1. ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต 

2. พิจารณาก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย
ทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน แผนการบริหารทุน แผนการบริหารความเสี่ยงของกิจการ และ
งบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามท่ีคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการจดัท าและน าเสนอให้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
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3. ก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายจดัการ หรือบคุคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
แผนธรุกิจ และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน แผนการบริหาร
ทนุ แผนการบริหารความเสี่ยงของกิจการและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย      

5. ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยน าระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้จดัให้ มี
ระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

6. จดัให้มีการท างบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท และลงลายมือช่ือเพื่อรับรอง
งบการเงินดงักล่าว และเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา  
รวมถึงจดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ   

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 

8. แต่งตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 10/2561 เมื่อวันท่ี 16 
ธันวาคม 2561 เพื่อการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาล และจดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ
ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษร และการปรับใช้นโยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เช่ือมัน่ได้
ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุกลุ่มด้วยความเป็นธรรม และพิจารณานโยบายและการปฏิบตัิตาม
นโยบายเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

9. มอบอหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลท่ีมี
คณุสมบตัิและไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง 
ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหน่งในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการและน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

10. แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือคณะกรรมการชดุย่อยอื่น
ใดและก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ 
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11. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

12. พิจารณาแตง่ตัง้ผู้บริหารตามค านิยามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และเลขานกุารบริษัท รวมทัง้ พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารดงักลา่ว 

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม
โดยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลกัสูตรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนัน้ 

15. จดัให้มีกลไกก ากบัดแูลบริษัทย่อย เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของบคุคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคมุการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 
และการท ารายการตา่งๆ ให้ถกูต้องตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ของกฎหมายหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถ
อนุมตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และ
หลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้ เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
จะกระท าได้ก็ตอ่เม่ือได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน  

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ข) การท ารายการใดๆ ท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัท ให้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองนัน้ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามเวสเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ี

กฎหมายก าหนดและตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปตามหลกัการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดีและได้มาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขึน้ไว้ดงันี ้

1. องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดงันี ้

1.1 กรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อย 3 คน ทกุคนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคณุสมบตัิตามข้อก าหนด

ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ กรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ

การเงิน 

1.2 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเลือกและแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ

คนหนึง่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

1.3 ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทคนหนึ่ง (อาจเป็นเลขานุการบริษัท  

(Company Secretary) หรือผู้ อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Chief of Internal Audit) หรือใน

กรณีท่ีเป็นกิจการขนาดเล็ก อาจพิจารณาให้ผู้ อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (Chief Financial 

Officer)) เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

2. วาระการด ารงต าแหน่ง 

 ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรขอให้ด ารง
ต าแหน่งตอ่ไปนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

2.1 ตาย 
2.2 ลาออก 
2.3 ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรฉบบันี ้หรือตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุและของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
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 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทฯ 

ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะได้พิจารณาแต่งตัง้บุคคลท่ีมี

คุณสมบัติครบถ้วนเข้าด ารงต าแหน่งแทน และให้บริษัทแจ้งการลาออกพร้อมส่งส าเนาหนังสือลาออกให้ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากต าแหน่ง

ปฎิบตัิหน้าท่ีตอ่ไป จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษัทแต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี

จ านวนครบตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยบคุคลที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระ

ท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

3. การประชุมและองค์ประชุม 

ให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ 

ตรวจสอบโดยค าสัง่ของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วนั

ก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นเร่งดว่นจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการตรวจสอบทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึง่มาประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 

 การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 

 กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใด

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงเป็น

เสียงชีข้าด 

4. ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผดิชอบ 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

4.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
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4.2 สอบทานให้บริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ี เหมาะสมและ 
มีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

4.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กบัธรุกิจของบริษัทฯ 

4.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ประชมุด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4.5 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้
เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

4.6 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

4.6.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
4.6.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
4.6.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 
4.6.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
4.6.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
4.6.6 ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยง 
4.6.7 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละท่าน 
4.6.8 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 
4.6.9 รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
4.7 สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

4.7.1 พิจารณาขอบเขตการปฏิบตัิงาน แผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) และงบประมาณ 
รวมทัง้บุคลากรว่า เหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน  และเพียงพอท่ีจะ
สนบัสนนุงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.7.2 พิจารณาการแตง่ตัง้ โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง ผู้อ านวยการฝ่าย หรือผู้ตรวจสอบภายใน 
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4.7.3 พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบตัิงาน 
4.7.4 พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน 

4.8 พิจารณาและทบทวนหลกัเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธรุกิจอยู่เสมอ 
4.9 รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 

ครัง้ 
4.10 รายงานสิ่งท่ีตรวจพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี

นยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

4.10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
4.10.2 การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
4.10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหาร ไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานว่ามีรายการ
หรือการกระท าตามวรรคหนึง่ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

4.11 ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่า กรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ได้กระท าการอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และได้รายงานพฤติการณ์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อด าเ นินการ
ตรวจสอบตอ่ไปแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบเบือ้งต้น
ให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายในสามสิบ
วนันบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

4.12 สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และพิจารณานโยบายการรับบริการอื่น ท่ีมิใช่การสอบบญัชี
จากส านกัสอบบญัชีเดียวกนั 

4.13 ด าเนินการตามข้อ  4.1-4.13 ข้างต้น ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อย  เท่าท่ี
ได้รับการมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อยและเท่าที่อ านาจหน้าท่ีจะเปิดช่องให้ด าเนินการได้ 

4.14 ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ  พนกังาน หรือ

ลกูจ้างของบริษัทฯ มาร่วมประชมุหารือ ชีแ้จง หรือตอบข้อซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา
หรือผู้ เช่ียวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครัง้คราวในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ  การขอให้
พนักงานของบริษัทฯ ส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ การ
ตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตัิงานภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี  
การมอบหมายให้พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนกระท าการใดๆ  ภายในขอบเขตหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการด าเนินการต่างๆ ท่ีกล่าวแล้ว ในสว่นที่
เก่ียวข้องกบับริษัทย่อย เท่าท่ีได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าท่ีอ านาจหน้าท่ีจะเปิดช่องให้
ด าเนินการได้ 

5. ค่าตอบแทนกรรมการ 

คา่ตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ  ก าหนดโดยมติที่ประชมุคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน และน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ และหน่วยงานตา่งๆ ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบังานในหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท า รวบรวม ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

พิจารณา 

ทัง้นี ้ค าว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ ด ารงต าแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบัต่อ

จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงมา ผู้ซึง่ด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีสี่ทกุราย และให้

หมายความรวมถึงผู้ ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้ จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือ

เทียบเท่า 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  ดงัตอ่ไปนี ้

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการ

ของบริษัท ทัง้นี ้ในการบริหารกิจการของบริษัทดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ 
ข้อก าหนด หรือค าสั่งใดๆ มติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท 
นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองตา่งๆ ท่ีจะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ  

2. จัดท าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย  แนวทาง แผนการ
ด าเนินงาน แผนการพฒันาบคุลากร และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

3. ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใดๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรือ
งบประมาณประจ าปีตามท่ีได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท และให้สอดคล้องกับคู่มือปฏิบตัิงาน ว่าด้วยเร่ือง
อ านาจด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ 

5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด าเนินงานภายในก าหนดเวลาในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ 

5.1 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทรายไตรมาส  
5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ าปีและงบ

การเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
5.3 รายงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร   

6. ท าการศกึษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ของโครงการตา่งๆ 
7. ก าหนดหลกัเกณฑ์และงบประมาณการขึน้ค่าจ้าง เงินรางวลั หรือการจ่ายผลตอบแทนอื่น รวมถึงก าหนด

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงสวสัดิการตา่งๆ ของพนกังาน 
8. ให้แนวนโยบายค าปรึกษาและข้อเสนอแนะตอ่กรรมการผู้จดัการในการตดัสินใจประเดน็ที่มีความส าคญั 
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การแต่งตัง้คณะท างานหรือบุคคลใดๆ 

1. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตัง้คณะท างาน และ/หรือบคุคลใดๆ เพื่อท าหน้าท่ีกลัน่กรองงานท่ีน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด าเนินงานใดๆ  

2. เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด าเนินการใดๆ แทน ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารก็ได้ 
3. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ

อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจท่ีให้ไว้ 

และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่เกินขอบเขตแห่งอ านาจหน้าท่ีของคณะ

กรรมการบริหาร และไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบ

อ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจมีสว่น

ได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย

ของบริษัท 
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. วัตถุประสงค์   

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึน้ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการ
ในการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้คดัเลือกบคุคล
ตามกระบวนการสรรหาท่ีได้ก าหนดไว้ รวมถึงพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารระดบัสงู เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโดยในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ
จะต้องน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตามท่ีกฎหมายก าหนดตอ่ไปด้วย 

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัต ิ

2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน  โดย
สว่นใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ 
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้

ความสามารถ หรือ ความเช่ียวชาญในด้านการบริหารงานบคุคล 

3. การแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง  

3.1 การแต่งตัง้  
3.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อท า

หน้าท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ
และผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้คดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้ก าหนดไว้ และพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการ
จ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ บ ริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องน าเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้น   

3.1.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตัง้เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม โดยท าหน้าท่ีนดัหมายการประชุม เตรียมการประชมุ และจดัท าบันทึกรายงานการ
ประชมุ 
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3.2 วาระการด ารงต าแหน่ง  
3.2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี กรรมการท่ีครบวาระ

สามารถได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
3.2.2 เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตใุดท่ีกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถด ารงต าแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จ านวนกรรมการไม่ครบตาม
องค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เพื่อทดแทนต าแหน่งท่ีว่างลง
ภายใน 3 เดือน นบัแตว่นัที่จ านวนกรรมการไมค่รบถ้วน เพื่อให้เกิดความตอ่เน่ืองในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3.2.3 การเปลี่ยนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่มีผลต่อการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนท่านอื่น ๆ 

3.3 การพ้นจากต าแหน่ง  
3.3.1 นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนพ้นจากต าแหน่งทนัที 

เม่ือ  
(1) ลาออก  
(2) พ้นหรือออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท  
(3) เสียชีวิต  
(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
(5) ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3.3.2 การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการ
บริษัท 

4. อ านาจ หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

4.1 ด้านการสรรหา 

4.1.1 พิจารณาและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการท่ีเป็น
อิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว้ 

4.1.2 พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการท่ีมีคุณสมบัติ ท่ีจะท าให้
คณะกรรมการมีองค์ประกอบ ความรู้ ความช านาญท่ีเหมาะสม รวมทัง้มีการพิจารณาประวตัิของบคุคลดงักลา่ว และ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการ  โดยผู้ ถือหุ้นจะได้รับ
ข้อมลูอย่างเพียงพอเก่ียวกบับคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสินใจ 
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4.1.3. พิจารณาและสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงู  รวมทัง้ดแูล

การบริหารและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ และคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อ
การขบัเคลื่อนองค์กรไปสู้ เป้าหมายของธรุกิจอย่างเหมาะสม 

4.1.4 ทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ  เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะมี
การสรรหากรรมการท่ีครบวาระ และในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการรายเดิม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนต้องค านงึถงึผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการรายเดิมท่ีมีการเสนอช่ือดงักลา่วประกอบด้วย 

4.1.5 จดัท าแผนการพฒันากรรมการ และจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ และมอบเอกสารและ
ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ 

4.1.6 จัดท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง กรรมการผู้ จัดการและผู้บริหารระดบัสูง เพื่อเตรียม
ความพร้อมเป็นแผนตอ่เน่ืองให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด าเนินไปได้อย่างตอ่เน่ือง 

4.2 ด้านการพจิารณาค่าตอบแทน 

4.2.1 พิจารณาโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสูง ให้มี
ความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ เพื่อจงูใจให้น าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

4.2.2 พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ
ผู้บริหารระดบัสงู ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีได้รับมอบหมาย
หน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสม
ด้วย ทัง้นี ้อยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ในอตุสาหกรรม  

4.2.3 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารระดบัสูง  ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อน 
เพื่อให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิโครงสร้างและอตัราคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ไป 

5. การประชุม  

5.1 จ านวนครัง้การประชุม  
5.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และเข้าร่วม

ประชมุไมน้่อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชมุทัง้หมด 
5.1.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนได้เป็นกรณีพิเศษ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระส าคญัเพิ่มเติมท่ีจ าเป็นต้องหารือร่วมกนั 
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5.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเชิญบคุคลท่ีรับผิดชอบหรือเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ี

อยู่ในวาระ การประชมุเข้าร่วมประชมุ หรือน าเสนอข้อมลูได้ 

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 
5.2.1 การประชมุแตล่ะครัง้ ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม   และให้ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นประธานในที่ประชมุ  

5.2.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้มีการ
แต่งตัง้ รักษาการประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเข้า
ร่วมประชมุใน ครัง้นัน้จะเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 

5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเชิญผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เข้า
ร่วม ประชมุ หรือ ขอชีแ้จงในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้  

5.2.4 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีนดัหมายการประชุม จดัเตรียม
วาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม และบนัทึกรายงานการประชุม ทัง้นี ้หนังสือเชิญประชุม และ
เอกสารประกอบการประชมุให้น าสง่ลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชมุ 

5.3 การลงคะแนนเสียง  
มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนโดยประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีเสียงคนละหนึ่งเสียง กรณีคะแนน
เสียงเท่ากนั  ให้ประธานในที่ประชมุมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียง เป็นเสียงชีข้าด  

6. การรายงาน 

6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทให้
ทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้  

6.2 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบในรายงานประจ าปี 
และแบบแสดงข้อมลูประจ าปี ถงึการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

7. การประเมินผลการปฏบิัตงิานของตนเอง (Self-Assessment)  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง และ
รายงานปัญหา อปุสรรคท่ีเป็นเหตใุห้การปฏิบตัิงานไม่บรรลวุตัถุประสงค์ (หากมี) ให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบอย่างน้อยปีละครัง้  
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8. การทบทวนกฎบัตร  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของ               กฎบตัร
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้มัน่ใจว่า เนือ้หาในกฎบตัรมีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และกลยทุธ์ ในการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัท โดยกฎบตัรท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนยัส าคญั จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนก าหนดโดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

10. บทนิยาม 

“กฎบตัร”    กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
“กลุม่บริษัท”    บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ   
“คณะกรรมการ”   คณะกรรมการบริษัท 
“คณะกรรมการชดุย่อย” คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
“ผู้บริหารระดบัสงู”   ผู้บริหารท่ีด ารงต าแหน่งในระดบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 

กรรมการผู้จดัการ  
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(Risk Management Committee Charter) 

1. วัตถุประสงค์  

กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จดัท าขึน้เพื่อให้กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) เป็น
องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการ ด าเนินงาน สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ และรักษาหรือสร้างคณุค่าจากการบริหารงาน
ในภาพรวมขององค์กร  

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ บริหารระดับสูงสนับสนุน และด าเนินการ                
ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล และอยู่ในระดบัความ
เสี่ยง ท่ียอมรับได้ เพื่อการนี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะปฏิบตัิ หน้าท่ีในการก ากบัดแูลโดยการรับทราบ สอบ
ทานความเสี่ยง ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และให้การสนับสนุนอนัเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงใน
ภาพรวมของกลุม่บริษัท  

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัต ิ

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน 

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีเช่ียวชาญด้าน
การเงิน บญัชี การบริหารความเสี่ยง หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีเป็นปัจจัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

2.3 สามารถอทิุศได้อย่างเตม็ท่ีในการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2.4 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไมด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท  

3. การแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง  

3.1 การแต่งตัง้  
3.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั ง้โดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือ

คณะกรรมการบริษัทดแูลงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดบัต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายจดัการซึ่ง
เป็นผู้ รับผิดชอบงานด้านการบริหารจดัการความเสี่ยงขององค์กรได้น าระบบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบตัิอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลมุความเสี่ยง ประเภทตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธรุกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน  

3.1.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตัง้โดย คณะกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตัง้เลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยท า
หน้าท่ีนดัหมายการประชมุ เตรียมการประชมุ และจดัท าบนัทกึรายงานการประชมุ 
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3.2 วาระการด ารงต าแหน่ง  
3.2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี กรรมการท่ีครบวาระสามารถ ได้รับ

การแตง่ตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
 
3.2.2 เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตใุดท่ีกรรมการบริหารความ

เสี่ยง ไม่สามารถด ารงต าแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จ านวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการ
บริษัทจะแต่งตัง้กรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ เพื่อทดแทนต าแหน่งท่ีว่างลงภายใน 3 เดือน นับแต่วันท่ีจ านวน
กรรมการไมค่รบถ้วน เพื่อให้เกิดความตอ่เน่ืองในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3.2.3 การเปลี่ยนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีผลต่อการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงท่านอื่น ๆ 

3.3 การพ้นจากต าแหน่ง  
3.3.1 นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากต าแหน่งทนัที เม่ือ  

(1) ลาออก  
(2) พ้นหรือออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท  
(3) เสียชีวิต  
(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง  

4. อ านาจ หน้าที่ และความรับผดิชอบ  

4.1 อ านาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
4.4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ านาจให้หน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ชีแ้จง ข้อมลูเป็นลาย

ลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้ บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องของกลุ่มบริษัท เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อชีแ้จง หรือให้ข้อมลูด้วยวาจา ส าหรับความเสี่ยง และการปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทัง้นี ้ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องของกลุ่มบริษัท ท่ีได้รับเชิญ 
สอบถาม หรือขอข้อมลู โดยถือเป็นหน้าท่ีในการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

4.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจในการให้หน่วยงานของกลุ่มบริษัท ด าเนินการหรือ
ปฏิบตัิการอย่างหนึง่อย่างใดเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีตามความ รับผิดชอบท่ีก าหนดในกฎบตัรนี ้หรือ
หน้าท่ีพิเศษอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบตัิเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ  
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4.2 หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
4.2.1 พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในโดยรวมของ

บริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ 

4.2.2 พิจารณาและให้ความเห็นในการก าหนดระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และความ 
เบี่ยงเบนของระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) ก่อนน าเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นและอนมุตัิ 

4.2.3 รายงานความเสี่ยงท่ีส าคญัขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจดัการความ 
เสี่ยง ความคืบหน้า ผลของการบริหารความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบความเสี่ยงโดยรวมของ
บริษัท รวมถงึสิ่งท่ีต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีก าหนดให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้  

4.2.4 รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจดัการ 
ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้ มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการ
บริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

4.2.5 ดแูลและสนบัสนนุให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรประสบความส าเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกนั และวิธี 
ลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ติดตามแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่าง ต่อเน่ือง และ
เหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธรุกิจ เพื่อให้มัน่ใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจดัการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

4.2.6 ให้ค าแนะน า และการสนบัสนนุแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และคณะท างาน บริหารความ
เสี่ยง ในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีการ ปรับปรุง และพฒันาระบบการ
บริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 

4.2.7 ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้
สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดแูลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้
อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

4.2.8 ดแูลและติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

4.2.9. ก าหนดเกณฑ์วดัความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ จะยอมรับได้ 
4.2.11 ก าหนดมาตรการที่จะใช้ในการจดัการความเสี่ยงให้เหมาะสมตอ่สภาวการณ์ 
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4.2.11 สนบัสนนุให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย กลยทุธ์ แผนงานและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร เป็นประจ าอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ยังคง
สอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธรุกิจในภาพรวม และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุม่บริษัท  โดย
ให้ครอบคลมุและสอดคล้องกบัแนวทางของความเสี่ยงของหน่วยงานราชการท่ีก ากบัดแูลและเก่ียวข้อง  

4.2.12 พิจารณารายงานผลของการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางการก าหนดมาตรการควบคมุ หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการจดัการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างตอ่เน่ือง 

4.2.13 พิจารณาทบทวนกระบวนการปฏิบตัิงานในแตล่ะสายงานให้มีระบบตรวจสอบ และควบคมุภายใน 
(Check and Balance) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4.2.14 พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management, BCM) เป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ 

4.2.16 จดัให้มีคณะท างานบริหารความเสี่ยงย่อยตามความจ าเป็น  
4.2.16 สนับสนุนคณะท างานบริหารความเสี่ยงย่อยในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นท่ี

จ าเป็น ให้สอดคล้องกบัขอบเขตความรับผิดชอบ 
4.2.17 ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเสี่ยงท่ีส าคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมตอ่การจดัการความเสี่ยง รวมทัง้
การน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตัิตามทัว่ทัง้องค์กร 

4.2.18 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบคุคลภายนอกเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีเป็น 
อิสระเก่ียวกบักรอบ ขอบเขต และการปฏิบตัิงาน ในการบริหารจดัการความเสี่ยง 

4.2.19 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยในการปฏิบตัิงานของส่วน
บริหาร ความเสี่ยง ในกรณีท่ีมีปริมาณงานมากเกินกว่าอตัราก าลงัของส่วนบริหารความเสี่ยงท่ีมีอยู่ท่ีจะ สามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีให้บรรลผุลได้ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และการว่าจ้างดงักล่าวจะเป็นผลดี แก่กลุ่มบริษัท ทัง้นี ้ต้อง
เป็นการว่าจ้างเฉพาะคราว 

4.2.20 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเก่ียวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4.2.21 ปฏิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5. การประชุม  

5.1 จ านวนครัง้การประชุม  
5.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมร่วมกันเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญบคุคลใดๆ ท่ีไมใ่ช่กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมการประชมุก็ได้  
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5.1.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เป็นกรณี
พิเศษ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระส าคญัเพิ่มเติมท่ีจ าเป็นต้องหารือ
ร่วมกนั 

5.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบคุคลท่ีรับผิดชอบหรือเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีอยู่ในวาระ การ
ประชมุเข้าร่วมประชมุ หรือน าเสนอข้อมลูได้ 

5.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชมุร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครัง้ 

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 
5.2.1 การประชุมแต่ละครัง้ ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นประธานในที่ประชมุ  

5.2.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้มีการแต่งตัง้ รักษาการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีเข้าร่วมประชุมใน ครัง้นัน้จะเลือกกรรมการท่านใด
ท่านหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 

5.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วม ประชมุ หรือ 
ขอชีแ้จงในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้  

5.2.4 เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีนดัหมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ 
น าส่งเอกสารประกอบการประชุม และบนัทึกรายงานการประชุม ทัง้นี  ้หนงัสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชมุให้น าสง่ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชมุ 

5.3 การลงคะแนนเสียง  
มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย

ประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงมีเสียงคนละหนึ่งเสียง  กรณีคะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในท่ี
ประชมุมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียง เป็นเสียงชีข้าด  

6. การรายงาน 

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบถึงผลการประชุม  สิ่งต้อง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  หรือเร่ืองอื่นใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ รวมถงึรายงานสถานะความเสี่ยงของ
องค์กร เพื่อให้มัน่ใจว่ากรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง สามารถยึดถือปฏิบตัิต่อไปได้และมีความสอดคล้อง
กบัสภาพแวดล้อมของกลุ่มบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็น ประจ า เช่น รายเดือน หรือ
รายไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนกั ถึงความเสี่ยงส าคญัท่ีองค์กรเผชิญอยู่ และ
ปัจจยัท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่สถานะความเสี่ยงขององค์กรในอนาคต 
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6.2 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบในรายงานประจ าปี และแบบแสดง
ข้อมลูประจ าปี ถงึการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเสี่ยง  

7. การประเมินผลการปฏบิัตงิานของตนเอง (Self-Assessment)  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง และรายงานปัญหา อปุสรรคท่ี
เป็นเหตใุห้การปฏิบตัิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ (หากมี)ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละครัง้  

8. การทบทวนกฎบัตร  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรอย่างสม ่าเสมอเป็น
ประจ าทกุปี เพื่อให้มัน่ใจว่า เนือ้หาในกฎบตัรมีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และกลยทุธ์ ในการบริหารความเสี่ยง
ของกลุ่มบริษัท โดยกฎบตัรท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนยัส าคญั จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท 

9. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนดโดยมติที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท 

10. บทนิยาม 

“กฎบตัร”   กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
“กลุม่บริษัท”   บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ   
“คณะกรรมการ”  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
“ผู้บริหารระดบัสงู”  ผู้บริหารท่ีด ารงต าแหน่งในระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป  
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กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลขึน้ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10 
เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2560 เพื่อท าหน้าท่ีในการก าหนดวตัถปุรประสงค์ เป้าหมายหลกัของกิจการ และนโยบายและ
แนวปฏิบตัิตา่งๆ ขององค์กร ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีและจริยธรรมธรุกิจ เพื่อให้การ
บริหารจดัการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้มี
ส่วนได้เสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรทุกระดบั สงัคมโดยรวม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน และสามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ และเป็นแนวทางปฏิบตัิให้กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนได้ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานร่วมกนั  

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัต ิ

2.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยส่วนใหญ่ต้องเป็น
กรรมการอิสระ 

2.2 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลต้องเป็นกรรมการอิสระ  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความ
คิดเห็นได้โอยอิสระ 

3. การแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง  

3.1 การแต่งตัง้  
3.1.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาก าหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่างๆ ขององค์กร  ให้สอดคล้องกบัหลกัการกบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ ตลอดจน
กฎระเบียบต่างๆ ภายใต้ระเบียบปฏิบตัิของ) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นกรอบและแนวปฏิบตัิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ทุกระดบัยึดถือปฏิบตัิเป็นแนวทางร่วมกันภายในองค์กร โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตัิ
นโยบายและแนวทางปฏิบตัิตา่งๆ ตอ่ไป  

3.1.2 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการธรร
มาภิบาลเป็นผู้ แต่งตัง้เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามความเหมาะสม โดยท าหน้าท่ีนัดหมายการ
ประชมุ เตรียมการประชมุ และจดัท าบนัทกึรายงานการประชมุ 

3.1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลอาจแต่งตัง้บคุคลใดเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลก็ได้  โดย
เปิดเผยข้อมลูของผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นที่ปรึกษานัน้ไว้ในรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรือไม่มีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้ด้วย 



                                                                                                     Siam Wellness Group PLC. 
46 

 

3.2 วาระการด ารงต าแหน่ง  
3.2.1 กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี กรรมการท่ีครบวาระสามารถได้รับการแต่งตัง้

ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
3.2.2 เมื่อกรรมการธรรมาภิบาลครบวาระการด ารงต าแหน่ง  หรือมีเหตุใดท่ีกรรมการธรรมาภิบาลไม่

สามารถด ารงต าแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จ านวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะ
แต่งตัง้กรรมการธรรมาภิบาล เพื่อทดแทนต าแหน่งท่ีว่างลงภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการไม่ครบถ้วน 
เพื่อให้เกิดความตอ่เน่ืองในการด าเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

3.3 การพ้นจากต าแหน่ง  
3.3.1 นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการธรรมาภิบาลแทนพ้นจากต าแหน่งทนัที เม่ือ  

(1) ลาออก  
(2) พ้นหรือออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท  
(3) เสียชีวิต  
(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
(5) ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการธรรมาภิบาล 

3.3.2 การลาออกของกรรมการธรรมาภิบาล ให้ย่ืนใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัท 

4. อ านาจ หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

4.1 ก าหนดวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกัของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยัง่ยืนของกิจการ 
4.2 ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยบรรณธุรกิจ  รวมทัง้

การด าเนินงานท่ีส าคญัและเก่ียวเน่ือง  ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กร
และหน่วยงานก ากบัดแูลกิจการที่เก่ียวข้อง  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

4.3 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของฝ่ายพฒันาธรรมภิบาลเพื่อตลาด
ทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

5. การประชุม  
5.1 จ านวนครัง้การประชุม  

5.1.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลต้องประชมุอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกว่าร้อยละ 
75 ของจ านวนการประชมุทัง้หมด 

5.1.2 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลอาจเรียกประชมุคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้เป็นกรณีพิเศษ หากมี
การร้องขอจากกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณาระเบียบวาระส าคญัเพิ่มเติมท่ีจ าเป็นต้องหารือร่วมกนั 
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5.1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลอาจเชิญบุคคลท่ีรับผิดชอบหรือเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีอยู่ในวาระ การ

ประชมุเข้าร่วมประชมุ หรือน าเสนอข้อมลูได้ 

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 
5.2.1 การประชุมแต่ละครัง้ ต้องมีกรรมการธรรมาภิบาลเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการธรรมาภิบาลทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  และให้ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นประธานในที่
ประชมุ  

5.2.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการธรรมาภิบาลไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้มีการแต่งตัง้ รักษาการ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  กรรมการธรรมาภิบาลท่ีเข้าร่วมประชุมในครัง้นัน้จะเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชมุก็ได้ 

5.2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลอาจเชิญผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วม ประชมุ หรือ ขอ
ชีแ้จงในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้  

5.2.4 เลขานกุารคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีหน้าท่ีนดัหมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ น าสง่
เอกสารประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ ทัง้นี ้หนงัสือเชิญประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุ
ให้น าส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชุม  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้  และอาจได้รับเอกสารในภายหลงั 

5.3 การลงคะแนนเสียง  
มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการธรรมาภิบาลท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย

ประธานกรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลมีเสียงคนละหนึ่งเสียง กรณีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมมี
สิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชีข้าด  

6. การรายงาน 

6.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาล รายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัทให้ทราบอย่างน้อยปี ละ 
1 ครัง้  

6.2 ให้ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบในรายงานประจ าปี และแบบแสดงข้อมลู
ประจ าปี ถงึการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธรุกิจขององค์กร 

7. การประเมินผลการปฏบิัตงิานของตนเอง (Self-Assessment)  

คณะกรรมการธรรมาภิบาล  ท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง และรายงานปัญหา อปุสรรคท่ีเป็น
เหตใุห้การปฏิบตัิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ (หากมี) ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
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8. การทบทวนกฎบัตร  

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้
มั่นใจว่า เนือ้หาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ  ตลอดจน
กฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ภายใต้หน่วยงานก ากบัดแูลกิจการท่ีเก่ียวข้อง โดยกฎบตัรท่ีได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนยัส าคญั จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ค่าตอบแทนกรรมการ 

คา่ตอบแทนของประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการธรรมาภิบาล  ก าหนดโดยมติที่ประชมุ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป10. บท
นิยาม 

“กฎบตัร”    กฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
“กลุม่บริษัท”    บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ   
“คณะกรรมการ”   คณะกรรมการบริษัท 
“คณะกรรมการชดุย่อย” คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
“ผู้บริหารระดบัสงู”   ผู้บริหารท่ีด ารงต าแหน่งในระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป  
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 

ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ  ดงัตอ่ไปนี ้

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ  

1.มีอ านาจด าเนินการเป็นผู้บริหารงาน จดัการและควบคมุดแูลการด าเนินกิจการตามปกติของบริษัท 

2.มีอ านาจด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ตลอดจนให้มี
อ านาจในการมอบหมายให้บคุคลอื่นๆ ท่ีกรรมการผู้จดัการเห็นสมควรท าหน้าท่ีจดัการและด าเนินการแทน ทัง้นี ้การ
ไมม่กีารมอยอ านาจช่วงให้แก่บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

3.มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินยัการท างานในองค์กร 

4.มีอ านาจกระท าการแทน และแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัท ต่อบคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 
และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

5.พิจารณากลัน่กรองการลงทนุตา่งๆ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
6.พิจารณาแต่งตัง้ท่ีปรึกษาต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินกิจการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
7.พิจารณาการปรับต าแหน่งงานและการปรับเงินเดือน การว่าจ้างและบรรจตุ าแหน่งตามงบประมาณท่ีได้รับ

อนุมตัิ เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทน เงินเดือน ส าหรับพนกังาน การเลื่อนขัน้ การโยกย้ายพนกังาน การว่าจ้างท่ีปรึกษา
ภายนอก หรือ ต่อสญัญา พิจารณาวินยัและการลงโทษ ตัง้คณะกรรมการสอบสวน การลงโทษทางวินยัพนกังานเมื่อ
กระท าความผิด การอนมุตัิเปลี่ยนแปลงอตัราคา่คอมมิชชัน่ โบนสัและเงินรางวลัพิเศษ ของพนกังาน 

8.ปฏิบตัิหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็น
คราวๆ ไป ทัง้นี ้กรรมการผู้จดัการจะพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีกรรมการผู้จดัการมีสว่นได้เสีย หรือมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และ
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิไว้แล้ว และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ก าหนดวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ดงันี ้

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท จะต้องมีความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท หรืออาจมีความรู้ในเร่ืองอื่นๆ 
ท่ีอาจน ามาใช้ประโยชน์ได้กบัการบริหารงานของบริษัท และมีประสบการณ์ในเร่ืองดงักลา่วเป็นระยะเวลาตามสมควร 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น หรือกรรมการบริษัท อาจเสนอช่ือบคุคลใดบคุคลหนึ่งขึน้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทได้ โดยวิธีการ
แตง่ตัง้กรรมการบริษัท สามารถกระท าได้ดงันี ้

1. ให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณีท่ี
เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชมุคระกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 (สอง) เดือน 

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนแทน 

มติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท 

ผู้บริหารระดับสูงบริษัท เช่น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้ จัดการ จะต้องได้รับคัดเลือกมาจากท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท หรือคณะกรรมการของบริษัท หรือบุคคลอื่นได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้ น หรือ 
คณะกรรมการบริษัท โดยอาจพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และสามารถบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมายท่ี
คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้ 
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กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะ
เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งตอ่ไป ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ าหรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ               
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 
ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ           
ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระราย
นัน้ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่ทัง้นี ้ให้
รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสงัหาริมทรัพย์ รายการ
เก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้
สินทรัพย์ เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญา มีภาระหนีท่ี้
ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า 
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ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึง่ปี ก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของ ผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 10 ไม่
เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทร่วมล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท11. ไม่เป็ นกรรมการของ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิเพิ่มเติม ดงัตอ่ไปนี ้

1. ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. กรรมการตรวจสอบทกุท่านต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท 

3. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือผู้มีอ านาจควบคมุบริษัท 

4. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5. มีหน้าท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคณุสมบตัิ และ
ขอบเขตการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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6. มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ท่ีมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

7. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ คัดเลือกสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท หรือผู้ ตรวจสอบภายใน หรือ
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในกรณีของบริษัท ให้เลขานกุารของบริษัทด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แตง่แตง่ตัง้ใหมอ่ีกได้ แตไ่มเ่กิน 3 วาระติดตอ่กนั เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรขอให้ด ารงต าแหน่งตอ่ไป 

กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกว่า 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด ทัง้นี ้กรรมการไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ
ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย วิสยัทัศน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากบั
ดแูลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้
กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุคณะกรรมการ และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ
ซื่อสตัย์สุจริต ระมดัระวัง ตามหลกัการข้อพึงปฏิบตัิท่ีดี เพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความ
มัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

กรรมการและท่านสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีและใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ 
โดยสามารถตัง้ค าถาม แสดงความคิดเห็น หรือ คัดค้านในกรณีท่ีมีความเห็นขัดแย้งในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มีสว่นได้เสีย โดยไมอ่ยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุม่บคุคลใด 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัราจ านวน 1 ใน 3 จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัอตัรา 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากดันัน้ให้จบัสลากกนัสว่นปี ตอ่ไป
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้
ใหมอ่ีกได้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

1. เสียชีวิต 

2. ลาออก 

3. ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

4. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

5. ศาลมคี าสัง่ให้ออก 

ผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ผู้บริหาร โดยคดัเลือก
จากบคุคลากรท่ีมีความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญในสายงานท่ีเก่ียวข้อง 
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หลักการก ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 
บริษัทมีนโยบายการลงทนุในกิจการที่สามารถเอือ้ประโยชน์ตอ่บริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 

โดยมีการประเมินความคุ้มค่า หรือความเป็นไปได้อย่างจ าเป็นและเหมาะสม โดยการบริหารงานในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมนัน้ บริษัทจะมีการก ากบัดแูลดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทจะส่งตวัแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการในคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดย
จ านวนตวัแทนของบริษัทเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทเป็นอย่างน้อย ซึง่เป็นกรรมการบริษัท หรือบคุคลอื่น
ท่ีได้รับมอบหมาย 

2. กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท และจะมี
ตวัแทนบริษัทร่วมลงนามด้วยเสมอ 

3. ตวัแทนของบริษัทจะมีสิทธ์ิเข้าร่วมการพิจารณาคดัเลือกผู้บริหารระดบัสงู หรือบคุคลใดๆ ท่ีรับผิดชอบด้าน
บญัชีและการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

4. ในกรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจ าหน่ายซึ่งทรัพย์สินท่ีมี
นยัส าคญับริษัทด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับการท ารายการดงักล่าว รวมถึงนโยบายเท่ียว
กบัรายการระหว่างกนัของบริษัท 
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การก ากับดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 
บริษัท มีนโยบายดแูล กรรมการ ผู้บริการ ในการน าข้อมลูภายในของบริษัท ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนใช้

เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารรวมถึงด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั
ผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่าหน้าท่ีท่ีต้องจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินเป็น
ระดบัผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของ 
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะส่งผ่านมายงัเลขานกุารของบริษัท ก่อนน าส่งส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ ผู้บริการ รวมถงึผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไป
หรือเทียบเท่า หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 (สาม) วันท าการนับแต่ท่ีมีการซือ้ขาย               
โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ 

3. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดบัผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไปเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซึ่งมีผล
ตอ่การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบ
การเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบรัทจะได้เปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน
แล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดบัผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่างดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลา
อย่างน้อย 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัการ
เปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

บริษัท ก าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์สว่นตน ดงัตอ่ไปนี ้
1. การตกัเตือนเป็นหนงัสือ 

2. การพกังานชัว่คราวโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง 
3. ให้ออกจากงาน 

ทัง้นี ้บริษัทจะพิจารณาก าหนดบทลงโทษจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ
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บทนิยาม 

บทนิยามทั่วไป 

บริษัท    บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

กรรมการ   กรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

ผู้บริหาร   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท 

พนักงาน   พนกังานทกุระดบัของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี ้คู่แข่งทางการค้า พนักงาน ภาครัฐ ชุมชน/สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม 

บทนิยามเฉพาะ 

การก ากับดแูลกจิการ ความสมัพนัธ์เชิงการก ากบัดแูล รวมทัง้กลไกมาตรการท่ีใช้ก ากบัการตดัสินใจของ
คนในองค์กรให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์  ซึง่รวมทัง้  
(1) การก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกั  
(2) การก าหนดกลยทุธ์ นโยบาย และพิจารณาอนมุตัิแผนงานและงบประมาณ และ  
(3) การติดตาม ประเมิน และดแูลการายงานผลการด าเนินงาน 

การก ากับดแูลกจิการที่ด ี การก ากับดูแลกิจการท่ี เ ป็นไปเพื่ อการสร้างคุณค่าให้ กิจการอย่างยั่ง ยืน  
นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ลงทุน  ซึง่คณะกรรมการควรก ากบัดแูล
กิจการให้น าไปสูผ่ล ดงันี ้
(1) สามารถแขง่ขนัได้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านงึผลกระทบในระยะยาว 
(2) ประกอบธรุกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นและ

ผู้มีสว่นได้เสีย 
(3) เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบตอ่สิ่งแวดล้อม 
(4) สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลี่ยนแปลง 

จรรยาบรรณธุรกจิ แนวทางปฏิบัติของพนักงานต่อองค์กรหรือบริษัท และต่อผู้ มีส่วนได้ เสีย 
(“Stakeholders”) และแนวทางของบริษัทต่อพนักงานและผู้ มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือของบริษัทในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียน อนัจะสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ลงทนุและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 
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บทนิยามเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การด าเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจมีความต้องการส่วนตวั หรือของบคุคลท่ีเก่ียวข้องไม่
ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรืออาจ
ขดัขวาง หรือเป็นอปุสรรคตอ่ผลประโยชน์สงูสดุ 

บทนิยามเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ 

ของขวัญ สิ่งของท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือวัมนธรรม หรือให้กนั
ตามมารยาทท่ีปฏิบตัิกนัในสงัคม 

ทรัพย์สนิ วตัถท่ีุมีรูปร่างและไมม่ีรูปร่าง ซึง่อาจมีราคาและถือเอาได้ 

สิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใด เงินหรือสิ่งของท่ีมีมลูค่า ได้แก่ การลดราคาสินค้า สิทธิพิเศษในการรับความบนัเทิง 
การรับบริการ การสนบัสนนุค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร หรือ
สิ่งอื่นใดในลกัษณะเดียวกัน การให้สิทธิพิเศษท่ีมิใช่เป็นสิทธิท่ีจดัไว้ส าหรับบคุคล
ทัว่ไป รวมถงึประโยชน์อื่นใดท่ีให้แก่กนัในโอกาสตา่งๆ ตามประเพณีนิยม 

ปกตปิระเพณีนิยม เทศกาลหรือวนัส าคญัหรือกิจกรรมซึ่งอาจมีการให้ของขวญักนั และให้หมายความ
รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี มารยาทท่ีถือปฏิบตัิสืบต่อกนัมากนัในสงัคม
และมีความส าคญัตอ่สงัคม 

บทนิยามเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

คอร์รัปชัน การใช้อ านาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ีในการหาประโยชน์สว่นตวั หรือ การทจุริตโดยใช้หรือ
อาศยัต าแหน่งหน้าท่ี อ านาจและอิทธิพลท่ีตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและหรือ
ผู้อื่น 

สนิบน การจงูใจหรือการเสนอหรือสญัญาว่าจะให้หรือการให้เพื่อให้ได้มาซึง่ความได้เปรียบ
ทางการค้า ทางสญัญา ทางระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายหรือทางบคุคล 

ทรัพย์สนิทางปัญญา หมายความรวมถึง ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อนสุิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมาย
บริการ ความลบัทางการค้า  และหรือสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบ
อ่ืน 
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แบบฟอร์มการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัติามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

เลขที่เอกสาร               /               … 

วนัที่          เดือน                               พ.ศ              . 

เรียน                                                    . 

ข้าพเจ้า                                                                                ต าแหน่ง                                                                            . 

สงักดัหน่วยงาน(แผนก)                                                                           ฝ่าย                                                                                               . 

ผู้บงัคบับญัชาโดยตรง                                                                                                                                               . 

ขอร้องเรียนการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดงันี ้

   การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ช่ือผู้กระท าการฝ่าฝืน                                                                                                                                                                .
สงักดัหน่วยงาน(แผนก)                                                                           ฝ่าย                                                                                               . 

ได้กระท าการเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณโดยมีข้อเทจ็จริง ดงันี ้

(1)                                                                                                                                                        . 

(2)                                                                                                                                                        . 

(3)                                                                                                                                                        . 

   ถกูกดดนั / บงัคบัให้กระท าใดๆ ที่เป็นการขดัต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณจาก 

นาย/นาง/นางสาว                                                                                                                                                                       . 

สงักดัหน่วยงาน(แผนก)                                                                           ฝ่าย                                                                                               . 

ได้กดดนั/บงัคบัให้ข้าพเจ้ากระท าใดๆ ที่เป็นการขดัต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดงันี ้

(1)                                                                                                                                                        . 

(2)                                                                                                                                                        . 

(3)                                                                                                                                                        . 

พร้อมนี ้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลกัฐาน (ถ้ามี) เพ่ือประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ                            . 

                                                                                                                                                                               . 

                                                                                                                                                                               . 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                        ขอแสดงความนบัถือ 

 

                    ลงช่ือ                                                   ผู้ ร้องเรียน / รายงาน 
                          (                                                 ) 
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ใบลงนามรับทราบและถอืปฏบิัติ 

 
ข้าพเจ้าได้รับและอา่นหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจของบริษัทแล้ว 

ข้าพเจ้าเข้าใจรับทราบและยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงานตอ่ไป 
 
 
 

ลงช่ือ :                                                                           . 

       (                                                                        ) 

ต าแหน่ง :                                                                       . 

หน่วยงาน :                                                                      . 

วนัที่ : :                        /                         /                        . 
 
 

                                                                                                                                                                                                .. 
 
(ส าเนา) 

ใบลงนามรับทราบและถอืปฏบิัต ิ

 
ข้าพเจ้าได้รับและอา่นหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจของบริษัทแล้ว 

ข้าพเจ้าเข้าใจรับทราบและยดึถือเป็ นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงานตอ่ไป 
 
 

ลงช่ือ :                                                                           . 

       (                                                                        ) 

ต าแหน่ง :                                                                       . 

หน่วยงาน :                                                                      . 

วนัที่ : :                        /                         /                        . 


