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11.  การก ากบัดูแลกิจการ   
 11.1  นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีว่ำเป็นสิง่ส ำคญัทีจ่ะช่วยส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหม้ปีระสทิธภิำพ เกดิควำมโปร่งใส เพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และกำรเตบิโตอย่ำง
ยัง่ยนื ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมเชื่อมัน่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยว่ำกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย กระท ำดว้ยควำมเป็น
ธรรม และค ำนึงถงึประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยตัง้แต่พนักงำน นักลงทุน ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่นๆ ดงันัน้ 
คณะกรรมกำรบรษิทั จงึเหน็ควรใหม้กีำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกจิกำรขึน้ โดยยดึหลกัปฏบิตัแิละแนวปฏิบัตติำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดสี ำหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจดัท ำโดยคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ เพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรบริหำรองค์กรท ำใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยว่ำด ำเนินกำรดว้ยควำม
เป็นธรรม โปร่งใส และค ำนึงถงึประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำย ดงันี้ 

 
หลกัปฏิบติั 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างยัง่ยืน 
 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้เข้ำใจในบทบำทและตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบใน

ฐำนะผู้น ำองค์กร บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และ
บรษิทัย่อย ไวอ้ย่ำงชดัเจน นอกเหนือจำกหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมกฎหมำยซึ่งก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย มีอ ำนำจและหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรจดักำรบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบัของบรษิัท 
และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัย์สุจรติแล้ว บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดก้ ำหนดให้
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มอี ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกจิ เป้ำหมำย นโยบำย 
ทิศทำงกำรด ำเนินงำน แผนกลยุทธ์ แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกำรก ำกับดูแลและ
ติดตำมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีที่ก ำหนด ตลอดจนประเมินผลกำร
ปฏบิตังิำนและดูแลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว  

 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยและคณะท ำงำนเพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุน ตรวจสอบ 
และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน และ
งบประมำณประจ ำปีทีก่ ำหนด โดยประกอบด้วยคณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะท ำงำนบริหำรควำมเสีย่ง 
และบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย และคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งไว้
อย่ำงชดัเจน ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำกฎบตัรส ำหรบัคณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรชุดย่อย และด ำเนินกำรใหค้ณะกรรมกำร
บริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยไดร้บัทรำบเกี่ยวกับกฎบัตรดงักล่ำว บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรทบทวนกฎบัตรดงักล่ำวทุกปี
อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อจะไดแ้ก้ไขใหส้อดคล้องกบัทศิทำงของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

 คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้มีกำรจดัท ำจรยิธรรมทำงธุรกิจและนโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกับดูแลกจิกำรเพื่อเป็น
แนวปฏบิตัใินกำรก ำกบัดูแลกิจกำรใหม้กีำรประกอบธุรกิจอย่ำงมจีริยธรรม เคำรพสทิธแิละมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้ือหุ้น และผู้มี
ส่วนไดเ้สยี และด ำเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้สำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใต้ปัจจยักำรเปลี่ยนแปลง  

 
หลกัปฏิบติั 2  ก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีกำรก ำหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กรที่ชดัเจนและเหมำะสมกับองค์กร เพื่อ
สื่อสำรใหก้บัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำยเขำ้ใจในวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัขององค์กร และเพื่อใหบุ้คลำกรในทุกระดบัขององค์กร
ยดึถอืเป็นหลกัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่พื่อบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบำยที่จะทบทวนและพจิำรณำก ำหนดแผนกลยุทธ์และงบประมำณทุกปีเพื่อให้
มัน่ใจว่ำแผนกลยุทธ์และงบประมำณดงักล่ำวสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกจิและศกัยภำพขององค์กร รวมถงึส่งเสรมิให้มกีำรสร้ำง
นวตักรรมและน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชใ้นกจิกำร  

 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิัทฯ และบริษัทย่อย ยงัมีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นไปตำมกลยุทธ์และงบประมำณทีก่ ำหนด รวมทัง้ก ำกบัดูแลกำรจดัสรรทรพัยำกรทีส่ ำคญั 
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หลกัปฏิบติั 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  
 บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรให้เหมำะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนำดของบริษทัฯ 

และบรษิทัย่อย และเป็นตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมกำรของบริษทัฯ จะมสีดัส่วนระหว่ำงกรรมกำรที่เป็น
ผูบ้รหิำรและกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรทีส่ะทอ้นอ ำนำจทีถ่่วงดุลอย่ำงเหมำะสม และต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำรของบรษิทัฯ จะไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกนั เพื่อใหเ้กดิควำมชดัเจนใหด้ำ้นควำมรบัผดิชอบระหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับ
ดูแลและกำรบรหิำรงำนประจ ำ  

 ทัง้นี้ เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทได้อย่ำงเพียงพอ บริษัทฯ ก ำหนดให้
กรรมกำรแต่ละคนจะสำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท และจะต้องเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรทัง้หมดที่จดัขึ้นในปีนัน้ๆ โดยบรษิทัฯ ก ำหนดจะจดัให้มี
ประชุมคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 4 ครัง้ต่อปี  

 คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะท ำหน้ำทีใ่นกำรสรรหำบุคคลซึ่งมคีวำมรูค้วำมช ำนำญและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมและ
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ที่เป็นประโยชน์กบัธุรกจิของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิำรณำแต่งตัง้ให้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิัทฯ และภำยหลงัทีบ่รษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนเป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของกรรมกำรและผู้บรหิำร อำทิ อำยุ ประวตัิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สดัส่วนกำรถือหุ้น จ ำนวนปีที่
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร จ ำนวนครัง้ที่เข้ำร่วมประชุม ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทัง้ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน กำร
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัทจดทะเบียนอื่น บทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ และรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร
ชุดย่อยในรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 

 นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มกีำรแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิัทเพื่อดูแลและใหค้ ำแนะน ำแก่กรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับกำร
ปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตดิตำมดูแลใหม้กีำรปฏบิตัอิย่ำงถูกต้องและสม ่ำเสมอ และ
รบัผดิชอบในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทของบรษิัทฯ และกำรประชุมผูถ้อืหุ้น รวมทัง้ดูแลประสำนงำนให้มกีำรปฏิบตัติำมมติ
ของทีป่ระชุมดงักล่ำว รวมถงึหน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 
หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

 บริษัทฯ มีกำรก ำหนดแผนผู้สืบทอดต ำแหน่งส ำหรบัต ำแหน่งผู้บรหิำรทีส่ ำคญัรวมถึงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำรไวอ้ย่ำงชดัเจน เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง และมนีโยบำยที่จะจ่ำยค่ำตอบแทนให้เหมำะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ใหก้บัประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรและผู้บรหิำรที่มีควำมส ำคญักับองค์กรมคีวำมตัง้ใจในกำรท ำงำนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ มนีโยบำยจะจดัใหม้กีำรเสรมิควำมรู้ใหแ้ก่กรรมกำร และผูบ้รหิำรทีส่ ำคญั โดยจดัสรรใหแ้ต่ละท่ำนเข้ำร่วม
กำรอบรมซึ่งจดัโดยหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้และมุมมองใหม่ๆ รวมถึงจดัให้มีโครงกำรส ำหรบัพฒันำผู้บริหำรเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพจิำรณำประกอบแผนกำรสืบทอดงำน 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะจดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรที่
ส ำคญัทุกปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรพจิำรณำจ่ำยค่ำตอบแทน และพฒันำขดีควำมสำมำรถเพื่อเพิม่ประสทิธิภำพในกำรท ำงำน 

 
หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกนัทัง้บรษิัทฯ และบริษัทย่อย ลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ และ
บรษิทัย่อย ค ำนึงถงึกำรพฒันำคุณภำพของกำรใหบ้ริกำร กำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์ กำรค ำนึงถงึสิ่งแวดล้อม และควำมรบัผิดชอบ
ต่อสงัคมมำโดยตลอด ทัง้นี้เพื่อสรำ้งควำมสมดุลระหว่ำงผลก ำไรทำงธุรกจิและกำรตอบแทนสู่สงัคม  
 คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตระหนักถงึสิทธิของผูม้ีส่วนได้เสยีทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน หรอืผู้มีส่วน
ได้เสียภำยนอก ทัง้นี้ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีและกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสร้ำงควำมเชื่อมัน่รวมทัง้เพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทัฯ และบริษัทย่อย ในระยะ
ยำว บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิดงันี ้
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ผู้ถือหุ้น  : บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีควำมมุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและมุ่งเน้นพฒันำองค์กร
ให้มีกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน และต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมให้กับผู้ถือหุ้นและ
เพื่อเพิม่มูลค่ำของบรษิทั และส่งผลใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนสูงสุด โดยก ำหนดใหก้รรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนักงำนจะต้องปฏิบตัิหน้ำทีด่้วยควำมรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สุจริต 
หลกีเลี่ยงกำรกระท ำใด ๆ ทีจ่ะเขำ้ข่ำยมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

พนักงาน  : บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มนีโยบำยทีจ่ะปฏิบัตกิับพนักงำนทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และ
ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน และสวัสดิกำรที่
เหมำะสม ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน เพื่อพฒันำทกัษะใน
กำรท ำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพสูง รวมทัง้มกีำรจดัตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรบัพนักงำนและเปิด
โอกำสใหพ้นักงำนมโีอกำสพฒันำทกัษะกำรท ำงำนในดำ้นต่ำงๆ อกีดว้ย 

ลูกค้า  : บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
มำตรฐำนทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยค ำนึงถงึสุขภำพ ควำมปลอดภยั ควำมเป็นธรรม กำรเกบ็รกัษำขอ้มูล
ลูกคำ้ กำรบรกิำรหลงักำรขำยตลอดช่วงอำยุสินคำ้และบรกิำร กำรตดิตำมวดัผลควำมพงึพอใจ
ของลูกค้ำเพื่อกำรพฒันำปรบัปรุงสินค้ำและบรกิำรรวมทัง้กำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์และกำร
ส่งเสรมิกำรขำย (sales conduct) โดยกระท ำอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบ ไม่ท ำใหเ้กดิควำมเข้ำใจ
ผดิหรอืใชป้ระโยชน์จำกควำมเขำ้ใจผดิของลูกคำ้ 

คู่ค้าและเจ้าหน้ี :  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีควำมรบัผิดชอบต่อคู่ค้ำ โดยมีกระบวนกำรจดัซื้อจดัจ้ำงและเงื่อนไข
สญัญำหรอืข้อตกลงที่เป็นธรรม กำรช่วยใหค้วำมรู ้พฒันำศกัยภำพและยกระดบัควำมสำมำรถใน
กำรผลิตและให้บริกำรให้ได้มำตรฐำน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้ำเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
แรงงำนตนเองอย่ำงเป็นธรรม รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตำมตรวจสอบและ
ประเมนิผลคู่คำ้เพื่อพฒันำกำรประกอบธุรกจิระหว่ำงกนัอย่ำงยัง่ยนื 

คู่แข่ง   :  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบำยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้ำงควำม
ได้เปรียบทำงกำรแข่งขนัอย่ำงไม่เป็นธรรม ประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัที่ด ีไม่แสวงหำ
ข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรคำ้ด้วยวธิีกำรที่ไม่สุจรติ หรือไม่เหมำะสม และไม่ท ำลำย
ชื่อเสยีงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงรำ้ย  

ชุมชนและสงัคม  :  บริษัทฯ และบริษัทย่อย เน้นกำรปลูกฝังจิตส ำนึก ควำมรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมใหเ้กดิขึน้
ในบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และไม่กระท ำกำรใดๆ ทีข่ดัหรอืผดิกฎหมำย 

 
หลกัปฏิบติั 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  
 คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มีกำรก ำหนดนโยบำยจดัให้มีระบบควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกดำ้นทัง้ด้ำนกำรเงนิ 
และกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคบั และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจดัให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องดูแลรกัษำทรพัย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่เสมอ จดัให้มีกำรก ำหนดขัน้ตอนของ
อ ำนำจอนุมตัิ และควำมรบัผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำนที่มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ก ำหนดระเบียบกำร
ปฏบิตังิำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีำรว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยในภำยนอก ท ำหน้ำทีต่รวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไปตำมระเบียบที่วำงไว้ รวมทัง้ประเมินประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของกำรควบคุม
ภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ในบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  
 บรษิทัฯ มกีำรแต่งตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยงเพื่อท ำหน้ำทีใ่นกำรพจิำรณำและวเิครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดขึ้นกับบริษัท และน ำเสนอมำตรกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
และก ำกบัดูแลกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งทีก่ ำหนด  
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 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปัชัน่ โดยใหก้ ำหนดเป็นนโยบำยที่ชดัเจนและ
สื่อสำรใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทรำบและยดึถือปฏิบตัติำม และไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรแจง้เบำะแสและขอ้รอ้งเรยีนเพื่อเป็นกลไกในกำร
ก ำกบัดูแลใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งปฏบิตัติำมนโยบำยต่ำงๆ ทีก่ ำหนดขึน้ทีเ่กี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรอกีดว้ย 
 บริษัทฯ จดัให้มีมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสหรอืข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกระท ำผิดกฎหมำย จริยธรรมและ
จรรยำบรรณธุรกจิ หรือพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนในองค์กร โดยจดัช่อง
ทำงกำรสื่อสำรทีห่ลำกหลำยเพื่อเปิดโอกำสใหพ้นักงำนและผู้มส่ีวนไดเ้สยีสำมำรถแจ้งเบำะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนมำยงับรษิทัฯ ได้
สะดวกและเหมำะสม โดยผู้แจ้งเบำะแสหรอืผู้รอ้งเรยีนจะต้องระบุรำยละเอียดของเรื่องทีต่้องกำรแจง้ พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมำยเลข
โทรศพัท์ทีส่ำมำรถตดิต่อได ้ส่งมำยงัช่องทำงกำรรบัเรื่องตำมที่บรษิทัฯ ก ำหนด  
 
หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มุ่งมัน่ที่จะดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคบั และระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้งกับกำร
เปิดเผยข้อมูล โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะให้ควำมส ำคญักับกำรเปิดเผยอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทัง้ข้อมูลของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ขอ้มูลทำงกำรเงนิ และขอ้มูลทัว่ไปทีม่ใิช่ขอ้มูลทำงกำรเงนิ เพื่อใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดไดร้บัทรำบข้อมูล
อย่ำงเท่ำเทยีมกนั  
 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 
56-1) รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงนิทีป่รำกฏในรำยงำนประจ ำปี กำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงนิเป็นกำรจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบำยบญัชทีีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัิสม ่ำเสมอ 
และใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงระมดัระวงัในกำรจดัท ำ รวมทัง้ก ำหนดใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิ 
และเป็นผูใ้หค้วำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
 ภำยหลังจำกที่บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว           
บริษัทฯ จะท ำกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อผู้ถือหุ้นและสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อกำร
เผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซด์ของบริษทัฯ และมอบหมำยให ้นำงอำรยำ ตนัธนสนิ ต ำแหน่ง 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน ท ำหน้ำที่ติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรพัย์ หรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถงึบุคคลใดๆ ซึ่งขอ้มูลดงักล่ำวจะเป็นขอ้มูลทีถู่กต้อง ครบถ้วน และตรงต่อควำมเป็นจรงิ 
 
หลกัปฏิบติั 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกบัผู้ถือหุ้น 

 บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผู้ถอืหุน้โดยไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธขิองผู้ถือหุ้น 
นอกเหนือจำกสิทธิพื้นฐำนของผู้ถอืหุ้น เช่น สิทธิในกำรซื้อ ขำย หรือโอนหลักทรพัย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในกำรได้รบัส่วนแบ่งผลก ำไร
จำกบริษัทฯ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรได้รบัข้อมูลของบริษัทฯ และ
บรษิทัย่อยอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ ทนัเวลำ และเท่ำเทยีมกนั เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
จงึก ำหนดนโยบำยดงันี้ 

1. บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุ้นไดพ้ิจำรณำเรื่องที่ส ำคญัตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนด หรอืเรื่องทีอ่ำจมกีระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

2. บรษิทัฯ จะจดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ขอ้มูลประกอบกำรประชุมให้ผูถ้ือหุน้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุมตำมระยะเวลำที่กฎหมำย ประกำศ หรอืระเบยีบทีเ่กี่ยวข้องก ำหนด เพื่อเปิดโอกำสใหผู้้ถือหุ้นได้
ศึกษำข้อมูลอย่ำงครบถ้วนก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำม
ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม โดยจะก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรส่งค ำถำมและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงักล่ำวบน 
website ของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะรวบรวมเพื่อน ำค ำถำมทีส่ ำคญัไปสอบถำมในทีป่ระชุมต่อไป 

3. บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรหรือ
เสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะก ำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชดัเจน และ



 บรษิทั เฮลท์ลดี จ ำกดั (มหำชน)              
        

 
ส่วนที ่2 หน้ำ 83 

 

เปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวใหผู้้ถือหุน้ทรำบล่วงหน้ำ และจะแจง้เหตุผลทีไ่ม่น ำข้อเสนอวำระกำรประชุม
ของผูถ้อืหุน้บรรจุเป็นวำระกำรประชุมของบรษิทัฯ ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นัน้ๆ 

4. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บรษิทัฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ที่ไม่
สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืจดัให้
มกีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและลงมตแิทนผู้ถอืหุน้ดงักล่ำว โดย
จะแจง้รำยชื่อพรอ้มขอ้มูลของกรรมกำรอสิระดงักล่ำวไวใ้นหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้ต่ำงชำติ บรษิทัฯ จะจดัท ำหนังสอืนัดประชุมพรอ้มข้อมูลประกอบกำรประชุม
ทัง้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษ และจดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ต่ำงชำตพิรอ้มกบักำรจดัส่งฉบบัภำษำไทย 

6. เพิ่มช่องทำงในกำรรบัทรำบข่ำวสำรของผู้ถือหุน้ผ่ำนทำง website ของบริษัทฯ ภำยหลังจำกที่บริษทัฯ 
เขำ้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรใหม้ี
กำรเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุน้ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 28 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถ
ดำวน์โหลดขอ้มูลระเบยีบวำระกำรประชุมไดอ้ย่ำงสะดวกและครบถ้วน  

7. บริษัทฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำร่วมประชุมทัง้ในเรื่อง
สถำนทีแ่ละเวลำทีเ่หมำะสม 

8. ในกำรประชุมผู้ถือหุน้ จะด ำเนินกำรประชุมตำมกฎหมำยและข้อบังคบัของบริษทัฯ โดยจะพจิำรณำและ
ลงคะแนนเรียงตำมล ำดบัวำระที่ก ำหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสำระส ำคญั หรือเพิ่มวำระกำร
ประชุมโดยไม่จ ำเป็น และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่ำเทียมกันในกำรสอบถำม แสดงควำมคิดเหน็ 
และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ 

9. บรษิทัฯ จะใชบ้ตัรลงคะแนนในวำระทีส่ ำคญั และจดัใหม้บุีคคลทีเ่ป็นอสิระ อำทเิช่น ผูส้อบบญัชภีำยนอก 
ทีป่รกึษำกฎหมำย เป็นผูต้รวจสอบคะแนนเสยีงในทีก่ำรประชุม 

10. บรษิทัฯ จะส่งเสรมิใหก้รรมกำรทุกท่ำนและผู้บรหิำรทีเ่กี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถำมจำกผู้
ถอืหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั 

11. จดบันทึกรำยงำนกำรประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกรำยชื่อกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุม วธิกีำรลงคะแนนและนับคะแนน มตทิี่ประชุม ผลกำรลงคะแนน รวมถงึประเด็น
ซักถำมและข้อคดิเหน็ที่ส ำคญัไวใ้นรำยงำนกำรประชุมเพื่อใหผู้้ถือหุน้สำมำรถตรวจสอบไดใ้หแ้ล้วเสรจ็
ภำยใน 14 วนั นับแต่วนัทีม่กีำรประชุมผูถ้อืหุน้ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรบนัทกึวดีทีศัน์ภำพกำร
ประชุมเพื่อเกบ็รกัษำไวอ้้ำงองิ และภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว บรษิทัฯ จะน ำส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไปยงัตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย หรอืหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องภำยในเวลำทีก่ ำหนด รวมถงึน ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุ้นเผยแพร่
ในเวบ็ไซด์ของบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิำรณำ  
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11.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
โครงสรำ้งกรรมกำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรทัง้สิ้น 3 ชุด ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบรษิทัฯ  คณะกรรม 

กำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรหิำร ซึ่งมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตัิบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
และตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของบรษิทัฯ มดีงันี้ 

 
11.2.1 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. ก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักของกิจกำร วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ 
แผนกำรด ำเนินธุรกจิ โครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำร อ ำนำจอนุมตั ิ และงบประมำณของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้ก ำกบัดูแล
กำรจดัสรรทรพัยำกรทีส่ ำคญั และพจิำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตันิโยบำย กลยุทธ์ แผนงำนกำรด ำเนินธุรกจิ ทศิทำงกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตำมทีฝ่่ำยบรหิำรเสนอ 

2. ก ำกับ ดูแล (Monitoring and Supervision) และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรและกำรจดักำร
ของฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักของกิจกำร วิสยัทศัน์    
พนัธกจิ กลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธิภำพและประสทิธผิล เพื่อเพิม่มูลค่ำสูงสุดให้แก่
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

3. ก ำกับและดูแลกำรบริหำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตำม
นโยบำยต่ำงๆ ของบรษิทัฯ หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีกฎหมำยหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อำทเิช่น กำรท ำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกนั กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิทีส่ ำคญั เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมำยอื่น  

4. พจิำรณำก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องค์กร และ
ก ำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงโดยมีมำตรกำรรองรบัและวธิีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่ำงเหมำะสม 

5. ด ำเนินกำรใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยน ำระบบงำนบญัชทีี่เหมำะสมและมีประสทิธภิำพมำใช ้ รวมทัง้จดั
ให้มีระบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้จดัใหม้ีกระบวนกำรประเมินควำม
เหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่ำงสม ่ำเสมอ 

6. พิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และคณะอนุกรรมกำรชุดอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถงึกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องบุคคลดงักล่ำว 

ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีท่ีก่ ำหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำ
ใหค้ณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำและอนุมตัริำยกำร
ทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งมส่ีวนได้เสียหรือมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดท ำกับบริษทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถ้ำม)ี ยกเวน้เป็นกำร
อนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำและอนุมตัไิวแ้ล้ว 

7. จดัให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและกำร
ปรบัใชน้โยบำยดงักล่ำวอย่ำงมีประสทิธิภำพ เพื่อใหม้กีำรประกอบธุรกจิอย่ำงมีจรยิธรรม เคำรพสทิธแิละมคีวำมรบัผดิชอบต่อผู้
ถอืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สีย และด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้สำมำรถปรบัตวัได้ภำยใต้ปัจจยักำร
เปลี่ยนแปลง  

8. ดูแลและจดักำรควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และ
บรษิทัย่อย รวมไปถงึกำรป้องกนักำรใช้ประโยชน์อนัมคิวรในทรพัย์สิน ขอ้มูลและโอกำสของบริษทัฯ และกำรท ำธุรกรรมกบัผู้ที่มี
ควำมสมัพนัธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร ทัง้นี้ ในกรณีที่กรรมกำรรำยใดมีส่วนได้เสียในธุ รกรรมใดที่ท ำกับ 
บรษิทัฯ หรอืมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในบริษทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้หรือลดลง ใหก้รรมกำรรำยดงักล่ำวแจง้ให้บริษทัฯ ทรำบ
โดยไม่ชกัชำ้ 

9. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรคนหนึ่งหรอืหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจ
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ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้บุคคลดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำ
และอนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ มส่ีวนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะ
ท ำขึน้กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถ้ำม)ี ตำมทีน่ิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรอืประกำศอื่นใดของหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์
ทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำและอนุมตัไิวแ้ล้ว 

 
11.2.2  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้องและเพยีงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยใน ( internal control) และระบบกำร

ตรวจสอบภำยใน (internal audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่
รบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้มีกำรบริหำรจัดกำรและปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ ยง (Risk 
Management) ตำมทีก่ ำหนด 

4. สอบทำนให้บรษิัทฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย์ และกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

5. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบัญช ี โดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรพัย์ ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ  
บรษิทัฯ  

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิัทฯ ซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบดว้ยขอ้มูลอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 

 (ก) ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ  
 (ข) ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ  
 (ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ ข้อก ำหนด

ของตลำดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  
 (ง) ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
 (จ) ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 (ฉ)  จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ

ท่ำน 
 (ช)  ควำมเห็นหรือข้อสงัเกต โดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎ

บตัร (charter) 
 (ซ)  รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ สอบทำนแผนกำรตรวจสอบภำยในของบรษิัทฯ รวมถึงกำรประเมินผล
กำรปฏบิตังิำนของผูร้บัผดิชอบในกำรตรวจสอบระบบภำยใน 

8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจทีจ่ะขอควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระจำกทีป่รกึษำทำงวชิำชพีอื่นใดเมื่อเห็นว่ำ
จ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ  

9. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มอบหมำย 
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11.2.3  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจำรณำกลัน่กรองข้อเสนอของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและน ำเสนอเป้ำหมำย นโยบำย และแผน

ธุรกจิ รวมถงึงบประมำณประจ ำปีของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำอนุมตั ิ
2. ควบคุม ก ำกับดูแล และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย 

แผนกำรด ำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณที่ก ำหนดไว้ และอ ำนำจบริหำรต่ำงๆ ตำมที่ได้ร ับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพและประสทิธผิลเอื้อต่อสภำพธุรกิจ พรอ้มใหค้ ำปรกึษำ แนะน ำกำรบริหำร
จดักำรแก่ผูบ้รหิำรระดบัสูง 

3. ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรำยงำนผลรวมทัง้
ปัญหำหรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทำงในกำรปรบัปรุงแก้ไขใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทรำบ 

4. พจิำรณำอนุมตักิำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ เช่น กำรลงทุนต่ำงๆ ตำมงบลงทุน
หรอืงบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นต้น โดยวงเงนิส ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมตำรำงอ ำนำจอนุมตัิ
ทีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  

5. น ำเสนอโครงสรำ้งองค์กรทีเ่หมำะสมกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำ
อนุมตั ิ 

6. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตังิบประมำณกำรขึน้เงนิเดอืนหรอืปรบัระดบัเงินเดอืนพนักงำนประจ ำปี และกำร
จ่ำยเงนิรำงวลัประจ ำปี (เงนิโบนัส) ใหแ้ก่พนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

7. แต่งตัง้ และ/หรอื มอบหมำยใหก้รรมกำรบรหิำรหรอืบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏบิัตกิำรอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบรหิำร หรอือำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะ
กรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร และภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรบริหำรเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบรหิำรอำจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรอืแก้ไขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจ หรอืกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

8. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยเป็นครำวๆ ไป 
 ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มีลักษณะ

เป็นกำรมอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำให้ผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถอนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคล
ที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอื
หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องก ำหนด) มส่ีวนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบรษิัทฯ หรอืบรษิทัย่อย และ/หรือ 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ ำนำจอนุมตัิกำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำว โดยเรื่องดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัิต่อไป ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรทีเ่ป็นไปตำม
ธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรพัย์แห่ ง
ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนด 

 
11.2.4  ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกจิกำร และ/หรอืบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทัฯ  
2. จดัท ำนโยบำยและก ำหนดแผนธุรกจิ แผนกำรด ำเนินงำน และแผนงบประมำณประจ ำปี รวมถงึกลยุทธ์

ทำงธุรกจิ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตำมทีฝ่่ำยจดักำรน ำเสนอ รวมทัง้ก ำหนดโครงสร้ำง และอ ำนำจบรหิำรงำน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำอนุมตัติ่อไป 

3. ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติงำน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวิสยัทศัน์ ทิศ
ทำงกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกจิ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร
ของบริษัทฯ รวมถึงกำรตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด และมี
หน้ำที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจดักำร รวมถึงควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
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4. พิจำรณำอนุมตัิกำรด ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยวงเงนิส ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในตำรำงอ ำนำจอนุมตัทิี่ผ่ำนกำร
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ แล้ว รวมถงึกำรเขำ้ท ำสญัญำต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว 

5. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมตัิกำรใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตำมงบประมำณที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมตัทิีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ แล้ว 

6. มีอ ำนำจในกำรอนุมตัิอัตรำก ำลังคน กำรจ้ำงงำนและบรรจุพนักงำน กำรก ำหนดค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน 
และโบนัส และกำรแต่งตัง้โยกยำ้ยพนักงำน รวมถงึพจิำรณำก ำหนดหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงำนและต ำแหน่ง 
ส ำหรบัพนักงำนระดบัผูอ้ ำนวยกำรลงไป 

7. มอี ำนำจออกค ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ และบนัทกึต่ำง ๆ เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เป็นไปตำม
นโยบำยและเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ รวมถงึเพื่อรกัษำระเบยีบวนิัยภำยในองค์กร 

8. มอี ำนำจแต่งตัง้ทีป่รกึษำ หรอืคณะท ำงำนชุดต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์และประสทิธภิำพกำรจดักำรที่ดีและ
โปร่งใส และมีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำ วมีอ ำนำจตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
เหน็สมควร และภำยในระยะเวลำทีเ่หน็สมควร ซึ่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลง หรอืแก้ไขบุคคลที่
ไดร้บัมอบอ ำนำจ หรอืกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

9. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่น ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
ทัง้นี้ ในกำรด ำเนินกำรเรื่องใดที่ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำร หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรอื หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องก ำหนด) มีส่วนไดส่้วนเสยีหรือมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษทัฯ และ/หรอื บรษิัท
ย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไม่มีอ ำนำจอนุมตัิกำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำว โดยเรื่องดงักล่ำว
จะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรที่
เป็นไปตำมธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขกำรคำ้ปกตซิึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนด 

 
11.3 อ านาจอนุมติัรายการท่ีส าคญั 

กลุ่มบรษิทัไดจ้ดัใหม้ตีำรำงอ ำนำจอนุมตัิใหแ้ก่บริษทัฯ และบรษิัทย่อย เน่ืองจำกบรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิลงทุนในบริษัท
อื่น กำรด ำเนินธุรกจิส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริษัทย่อยคอื ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส ดงันัน้ตำรำงอ ำนำจอนุมตัิที่เกี่ยวข้องกบักำร
ด ำเนินกำรทัว่ไป (Day to day operations) ในบริษัทย่อยจะมอบหมำยอ ำนำจให้แก่ผู้บริหำรของบริษัทย่อยเป็นผู้มีอ ำนำจ
ตัดสินใจเด็ดขำดตำมที่ตำรำงอ ำนำจอนุมัติก ำหนด ในกรณีที่เป็นกำรตัดสินใจในเรื่องส ำคัญ หรือเกินกว่ำวงเงินที่ก ำหนดให้  
บรษิทัย่อยด ำเนินกำรไดเ้อง บรษิทัย่อยต้องด ำเนินกำรส่งเรื่องดงักล่ำวใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิำรณำอนุมตัติำมตำรำง
อ ำนำจอนุมตักิ ำหนด โดยมรีำยกำรส ำคญัดงันี้  
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• งบประมำณประจ ำปีรวม และบรษิทัย่อยทัง้หมด          
o ประจ ำปี /         
o เพิ่มเติมระหว่ำงปีต่อครัง้ (ไม่เกิน 10% ของที่

อนุมตัติ่อโครงกำร) 
   /   /   

o กำรเปลี่ยนแปลงโอนย้ำยรำยกำรในประเภท
งบประมำณเดียวกัน ภำยในวงเงินงบประมำณ
เดมิที่ได้รบัอนุมตัแิล้ว 

   /   /   

o กำรโอนย้ำยงบประมำณจำกประเภทหนึ่งไปยงั
อีกประเภทหนึ่ง ภำยในวงเงินงบประมำณเดมิที่
ได้รบัอนุมตัแิล้วต่อครัง้ 

         

- วงเงนิเกนิ 500,000 บำท /     /    
- วงเงนิไม่เกนิ 500,000 บำท   /    /   
- วงเงนิไม่เกนิ 200,000 บำท    /    /  
- วงเงนิไม่เกนิ 50,000 บำท     /    / 

• งบประมำณรำยจ่ำยลงทุน          
o ประจ ำปี /         
o เพิ่มเติมระหว่ำงปีต่อครัง้ (ไม่เกิน 10% ของที่

อนุมตัติ่อโครงกำร) 
  /    /   

o กำรเปลี่ยนแปลงโอนย้ำยรำยกำรในประเภท
งบประมำณเดียวกัน ภำยในวงเงินงบประมำณ
เดมิที่ได้รบัอนุมตัแิล้ว 

   /    /  

o กำรโอนย้ำยงบประมำณจำกประเภทหนึ่งไปยงั
อีกประเภทหนึ่ง ภำยในวงเงินงบประมำณเดมิที่
ได้รบัอนุมตัแิล้วต่อครัง้ 

         

- วงเงนิเกนิกว่ำ 500,000 บำท /     /    
- วงเงินเกินกว่ำ 200,000 บำท แต่ไม่เกิน 

500,000 บำท 
 /    /    

- วงเงินเกินกว่ำ 50,000 บำท แต่ไม่ เกิน 
200,000 บำท 

  /    /   

- วงเงนิไม่เกนิ 50,000 บำท    /    /  
o กำรขอหยุดใช้งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนชัว่ครำว 

/ กำรขอใช้งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนต่อ 
   /    /  

• กำรลงทุนด้ำนอื่น เช่นกำรร่วมทุน และเพิม่กำรลงทุน /         
• อนุมัติลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนเพื่อบริหำร

สภำพคล่อง 
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o มูลค่ำกำรซื้อขำยเกนิกว่ำ 20,000,000 บำท /         
o มูลค่ำกำรซื้อขำยไม่เกนิ 20,000,000 บำท  /        

• กำรลงทุนในธุรกิจใหม่หรือถอนเงินลงทุน ตลอดจน
กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร กำรเริ่มต้น
ท ำงำนตำมโครงกำร กำรหยุดหรือสิ้นสุดงำนของ
โครงกำร 

/         

• อนุมตัเิงนิลงทุนซื้อขำยหุ้นในบรษิทัอื่น /         
 

 
11.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

กำรคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ จะกระท ำผ่ำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
จะเป็นผูพ้จิำรณำคดัเลอืกจำกประสบกำรณ์ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และคุณสมบตัติำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เน่ืองจำกบรษิทัฯ ยงัไม่
มคีณะกรรมกำรสรรหำคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว จำกนัน้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะท ำกำรคดัเลือกกรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์ 
โดยใชเ้สยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ทซึ่งมำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดย 

(ก) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื แต่ไม่มกีำรคูณดว้ยจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะเลอืกตัง้ 
(ข) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตำม (ก) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได ้ ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร ผูถ้อืหุ้น
แต่ละคนจะเลอืกกรรมกำรไดไ้ม่เกนิจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต้องเลอืกตัง้ 

(ค) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำกับจ ำนวนกรรมกำรที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกนิ
จ ำนวนกรรมกำรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ ให้ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสยีงชี้ขำด 

 
11.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทัฯ  

1. ผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้กรรมกำรบรษิทัฯ   
2. คณะกรรมกำรของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อย กว่ำ

กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัรและต้องมคีุณสมบตัติำมกฎหมำยก ำหนด 
3. บริษัทฯ มีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรไม่เป็นบุคคลเดียวกนัเพื่อใหเ้กดิ

ควำม ชดัเจนในดำ้นควำมรบัผดิชอบระหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและกำรบรหิำรงำนประจ ำ 
4. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระในจ ำนวนที่เหมำะสมกับกำรก ำกับดูแลกิจกรรม 

โดยต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนด ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
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5. กำรแต่งตัง้กรรมกำรให้เป็นไปตำมข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้จะต้องมี ควำม
โปร่งใส และชดัเจนในกำรสรรหำกรรมกำร และกำรพิจำรณำควรจะต้องมีประวตัิ กำรศึกษำและประสบกำรณ์ กำรประกอบ
วชิำชพีของบุคคลนัน้ๆ โดยมรีำยละเอยีดทีเ่พยีงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

6. กรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจถูกเลอืกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่อกีได้ 
 

11.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตัง้กรรมการอิสระ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะร่วมกนัพจิำรณำเบื้องต้นถึงคุณสมบัตขิองบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร

อิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์
และตลำดหลักทรพัย์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถงึประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ 
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะพิจำรณำคดัเลอืกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒ ิประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมดำ้นอื่นๆ 
ประกอบกนั จำกนัน้จะน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบริษทัฯ ต่อไป ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบำยใน
กำรแต่งตัง้กรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และต้องมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน 
 
 คุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืนิตบุิคคลของบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ โดยนับรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรอืโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะทีเ่ป็นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พีน่้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำร 
เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบุิคคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้ง ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรอืผูบ้รหิำร ของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิกับบรษิัทฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื
นิตบุิคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอสิระ ผูบ้รหิำร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดักำรของส ำนักงำนสอบบัญชี 
ซึ่งมผีูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบุิคคลทีอ่ำจมีควำมขดัแย้งสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้้นจำก
กำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อำจมคีวำมขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีเป็นนิตบุิคคล ใหร้วมถงึกำรเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำร
อสิระ ผูบ้รหิำร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดักำร ของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื          
ผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ  

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนัยกับกิจกำรของผู้ขออนุญำตหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีม่ีนัยในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำทีร่บั
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพ
อย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
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11.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน 

กรรมกำรแต่ละท่ำนต้องเป็นกรรมกำรอสิระ  
2. คณะกรรมกำรบริษทัฯ หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้คดัเลอืกสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 

ท่ำน ใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
3. มีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนที่มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจ หรือ มีประสบกำรณ์ดำ้นกำรบัญชหีรอื 

กำรเงนิ และมคีวำมรูต้่อเน่ืองเกี่ยวกบัเหตุทีม่ตี่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ทัง้นี้ กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี หรอืเท่ำกบัวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบรษิทัฯ (แล้วแต่อย่ำงใดจะถงึก่อน) 
 

11.3.4 การสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย หรือต าแหน่งในระดบัท่ีเทียบเท่า 
เมื่อต ำแหน่งในระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำย หรือต ำแหน่งในระดบัที่

เทยีบเท่ำว่ำงลง หรอืผูท้ีอ่ยู่ในต ำแหน่งไม่สำมำรถปฎิบตัหิน้ำทีไ่ด ้ บรษิทัฯ จะมรีะบบจดักำรใหผู้บ้รหิำรระดบัใกล้เคยีง หรอืระดบั
รองลงมำเป็นผูร้กัษำกำรในต ำแหน่ง จนกว่ำจะมีกำรสรรหำและคดัเลือกบุคลำกรที่มคีุณสมบัตติำมหลกัเกณฑ์ที่บริษทัฯ ก ำหนด 
ทัง้นี้บุคลำกรดงักล่ำวจะต้องเป็นผู้มีวิสยัทศัน์ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเหมำะสมกับวฒันธรรมองค์กร โดย
คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำสรรหำ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ส ำหรบัพิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้ผู้ที่มีควำม
เหมำะสมใหด้ ำรงต ำแหน่งแทนต่อไป 

 
11.4  การลงทุนในบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม  

 บรษิทัฯ ไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุนในบรษิทัย่อยหรือบรษิทัร่วมไว ้ โดยจะลงทุนในบรษิทัทีม่ีวตัถุประสงค์ใน
กำรประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจกำรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจกำรที่สนับสนุนกิจกำรของ
บริษัทฯ อันจะท ำให้บริษัทฯ มีผลประกอบกำรหรือผลก ำไรเพิ่มมำกขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับ 
บรษิทัฯ โดยสำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ ใหม้คีวำมครบวงจรมำกยิ่งขึ้น เพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของบริษัทฯ ทัง้นี้ คณะกรรมกำรอำจพจิำรณำลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจำกธุรกจิหลักหรอืธุรกิจอื่นของบริษัทฯ หำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เหน็ว่ำธุรกจิดงักล่ำวเป็นธุรกิจที่มศีกัยภำพและกำรลงทุนดงักล่ำวเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผูถ้ือหุ้น
โดยรวม 
 

11.5 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
บรษิทัฯ ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและบรหิำรกจิกำรบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหบ้รษิัทฯ 

สำมำรถก ำกบัดูแลและบรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม พรอ้มก ำหนดมำตรกำรในกำร
ติดตำมกำรบริหำรงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมำยถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่
ประกอบธุรกจิหลกัตำมค ำนิยำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ประกอบกบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (คณะกรรมกำร ก.ล.ต.) ทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนด) 

ในกรณีทีน่โยบำยนี้ไดก้ ำหนดใหก้ำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ซึ่งมนีัยส ำคญัหรอืมีผลต่อฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมต้องไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรหรือที่ประชุมของบรษิัทฯ (แล้วแต่กรณี)  
ให้กรรมกำรของบริษัทฯ จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ กำรประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจำรณำอนุมตักิำรท ำ
รำยกำรหรอืด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ ในกำรนี้  ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ตอนและวิธีกำรที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมตัินัน้ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยบริษัทมหำชน ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำย
หลักทรพัย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกำศ ข้อบังคบั และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยดว้ยโดยอนุโลม (เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้) อย่ำงครบถ้วนและ
ถูกต้อง 
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1. กำรท ำรำยกำร หรอืกำรด ำเนินกำรใด ๆ ของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมในกรณีดงัต่อไปนี้จะต้องไดร้บัอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ  
(1) กำรแต่งตัง้หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่ำงน้อยตำม

สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัย่อยหรอืร่วมดงักล่ำว 
เว้นแต่นโยบำยบฉบับนี้หรือคณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรที่บริษัทฯ แต่งตัง้หรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ของบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วมในเรื่องทีเ่กี่ยวกับกำรบรหิำรจดักำรทัว่ไปและกำรด ำเนินธุรกจิตำมปกติของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมไดต้ำมแต่ทีก่รรมกำรและผูบ้รกิำรรำยดงักล่ำวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม (แล้วแต่กรณี) 
อนึ่ง กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยขำ้งต้นทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มรีำยชื่อ
อยู่ในระบบรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ 
บทบำท หน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลกัษณะขำดควำม
น่ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรก ำหนดลักษณะขำดควำมน่ ำไว้วำงใจของ
กรรมกำรและผูบ้รหิำรบรษิทั 

(2) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุน้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจดัสรรหุน้ รวมทัง้กำรลดทุนจดทะเบียน และ/
หรอืทุนช ำระแล้วของบรษิทัย่อยซึ่งไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดิมของผูถ้อืหุน้ หรอืกำรด ำเนินกำรอื่น
ใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรใชส้ิทธิออกเสยีลงคะแนนทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมของบรษิทัในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนเสียงของบริษัทย่อยทัง้หมด    
เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมำณประจ ำปีของบริษัทย่อยซึ่งได้ร ับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ แล้ว 

(3) กำรพจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี และเงนิปันผลระหว่ำงกำล (หำกม)ี ของบรษิทัย่อย 
(4) กำรแก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย เวน้แต่เป็นกำรแก้ไขขอ้บงัคบัในเรื่องทีม่นีัยส ำคญัตำมขอ้ 2(5) 
(5) กำรพิจำรณำอนุมตัิงบประมำณประจ ำปีรวมของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยของบรษิัทฯ ทัง้หมด เว้นแต่เป็น

กรณีทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นอ ำนำจอนุมตัแิละด ำเนินกำร (Delegation of Authority) 
(6) กำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพำะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดงักล่ำวไม่ได้อยู่ในสงักัดส ำนักงำนสอบ

บัญชีที่เป็นสมำชิกประเภทเตม็รูปแบบ ( full member) ในเครือเดียวกนักับผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งไม่
เป็นไปตำมนโยบำยแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบรษิัทที่ผู้สอบบัญชีของบรษิัทย่อยจะต้องสงักดัส ำนักงำนสอบ
บญัชใีนเครอืข่ำยเดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
 รำยกำรตัง้แต่ข้อ (7) ถึงข้อ (10) นี้เป็นรำยกำรที่ถือว่ำมีสำระส ำคญั และหำกเข้ำท ำรำยกำรจะมี
ผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย ดงันัน้ ก่อนทีจ่ะมกีำร
ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย และกรรมกำรซึ่งบริษัทฯ แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทย่ อยจะ
ออกเสยีงในเรื่องดงัต่อไปนี้ กรรมกำรรำยดงักล่ำวจะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรของบริษัท
ฯ เกี่ยวกับเรื่องดงักล่ำวเสียก่อน ทัง้นี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค ำนวณขนำดรำยกำรที่บริษัทย่อยจะเข้ำท ำ
รำยกำรเปรยีบเทยีบลกัษณะ และ/หรอืขนำดของบรษิทัฯ (โดยน ำหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณขนำดของรำยกำร
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศเรื่องกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรอืประกำศเรื่องกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไป
ซึ่งทรพัย์สิน (แล้วแต่กรณี) มำบังคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบักำรพิจำรณำอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ซึ่งรำยกำรต่อไปนี้ คอื 

(7) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้ำท ำรำยกำรกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษทัฯ หรือบริษัทย่อย หรือรำยกำรที่
เกี่ยวกบักำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิของบรษิทัย่อยซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงกรณีดงัต่อไปนี้ 
(ก) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อควำมเสียหำยแก่

บรษิทัย่อย 
(ข) กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืบำงส่วนทีส่ ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
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(ค) กำรซื้อหรอืกำรรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่นมำเป็นของบรษิทัย่อย 
(ง) กำรเข้ำท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือบำงส่วนที่

ส ำคญั กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกจิของบรษิัทย่อย หรอืกำรรวมกจิกำรของบรษิัทย่อย
กบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

(จ) กำรเช่ำ หรอืใหเ้ช่ำซื้อกจิกำรหรอืทรพัย์สนิของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืส่วนทีม่สีำระส ำคญั 
(8) กำรกู้ยืมเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน กำรให้สินเชื่อ กำรค ้ำประกัน กำรท ำนิติกรรมผูกพัน บริษัทย่อยให้ต้อง

รบัภำระทำงกำรเงนิเพิม่ขึน้ หรอืกำรใหค้วำมช่วยเหลอืดำ้นกำรเงนิในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจ ำนวน
ทีม่นีัยส ำคญัและมใิช่ธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย 

(9) กำรเลกิกจิกำรของบรษิทัย่อย 
(10) รำยกำรอื่นใดทีไ่ม่ใช่รำยกำรธุรกจิปกตขิองบรษิัทย่อยและเป็นรำยกำรทีม่ีผลกระทบต่อบริษทัย่อยอย่ำงมี

นัยส ำคญั 
2. ก่อนบริษัทย่อยเข้ำท ำรำยกำรดงัต่อไปนี้ ต้องได้รบักำรอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมำประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้ำท ำรำยกำรกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษทัฯ หรือบริษัทย่อย หรือรำยกำรที่

เกี่ยวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ของบริษทัย่อย ทัง้นี้ ต้องเป็นกรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำดของ
รำยกำรที่บรษิัทย่อยเข้ำท ำรำยกำรเปรยีบเทยีบลักษณะ และ/หรือขนำดของบรษิัทฯ (โดยน ำหลักเกณฑ์
กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกัน หรอืประกำศ
เรื่องกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สิน (แล้วแต่กรณี) มำบังคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

(2) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุน้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจดัสรรหุน้ รวมทัง้กำรลดทุนจดทะเบียน และ/
หรอืทุนช ำระแล้วของบรษิทัย่อยซึ่งไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดิมของผูถ้อืหุน้ หรอืกำรด ำเนินกำรอื่น
ใดอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนกำรใช้สทิธิออกเสยีลงคะแนนทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมของบริษทัฯ ในทีป่ระชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่ำสดัส่วนที่ก ำหนดในกฎหมำยซึ่งใช้บังคบักับ
บรษิทัย่อยอันมผีลท ำให้บรษิัทฯ ไม่มอี ำนำจควบคุมบรษิัทย่อยนัน้ ทัง้นี้ต้องเป็นกรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำด
ของรำยกำรเปรียบเทียบกับขนำดของบริษัทฯ (โดยน ำหลักเกณฑ์กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่
ก ำหนดไวใ้นประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิมำบังคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์
ต้องไดร้บกำรพจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

(3) กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย ทัง้นี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค ำนวณขนำดกิจกำรของบริษัทย่อยที่จะเลิกนัน้
เปรียบเทียบกับขนำดของบริษัทฯ (โดยน ำหลักเกณฑ์กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่ก ำหนดไวใ้น
ประกำศเรื่องกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สิน) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

(4) รำยกำรอื่นใดทีไ่ม่ใช่รำยกำรธุรกจิปกตขิองบริษทัย่อยและเป็นรำยกำรที่จะมผีลกระทบต่อบริษทัย่อยอย่ำง
มนีัยส ำคญั ทัง้นี้ ต้องเป็นกรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำดของรำยกำรที่บริษทัย่อยเข้ำท ำรำยกำรเปรียบเทียบกับ
ขนำดของบริษัทฯ (โดยน ำหลักเกณฑ์กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่ก ำหนดไวใ้นประกำศเรื่องกำร
ได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สินมำบังคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบักำรพิจำรณำอนุมตัิ
จำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

(5) กำรแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัย่อย ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรแก้ไขข้อบังคบัของบริษทัย่อยทีส่่งผลกระทบต่อ
สทิธใินกำรออกเสียงลงคะแนนของบริษทัในที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัย่อย และ/หรอืทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น
ของบรษิทัย่อย หรอืกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อย เป็นต้น 

3. คณะกรรมกำรของบรษิัทฯ จะต้องด ำเนินกำรให้บริษทัย่อยมรีะบบควบคุมภำยใน ระบบบรหิำรควำมเสี่ยง และ
ระบบป้องกันกำรทุจริต รวมถึงก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและ    
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บริษัทร่วมที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพและรัดกุมเพียงพอที่ท ำ ให้มัน่ใจได้ว่ำกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของ        
บรษิทัย่อยและบรษิัทร่วมจะเป็นไปตำมแผนงำน งบประมำณ นโยบำยของบริษทัฯ นโยบำยนี้รวมถึงกฎหมำย
และประกำศ เรื่องกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน รวมถงึกฎหมำยและประกำศ เรื่อง กำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกำศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
ไดอ้ย่ำงแทจ้รงิและต่อเน่ือง และตดิตำมใหบ้ริษทัย่อยและ/หรือบรษิัทร่วมเปิดเผยข้อมูล ฐำนะทำงกำรเงนิ และ
ผลด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัและรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รำยกำรไดม้ำหรอื
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สินที่มีนัยส ำคญั และรำยกำรทีม่ีนัยส ำคญัอื่นใดต่อบรษิัทและด ำเนินกำรต่ำงๆ ให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ในกำรก ำกบัดูแลและกำรบริหำรจดักำรบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตำม
ประกำศทีเ่กี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย (ตำมทีไ่ดแ้ก้ไขเพิม่เตมิและทีจ่ะมกีำรแก้ไขเพิม่เตมิภำยหลงั) (แล้วแต่กรณี) 

4. บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรให้กรรมกำรบรษิัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งเป็นกรรมกำร หรือ ผู้บริหำรของบรษิทัฯ 
เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนตำมที่บริษทัฯ ก ำหนดในกำรประชุมคณะกรรมกำร ของบรษิทัย่อย และ
บรษิทัร่วมในกำรพจิำรณำวำระทีม่สีำระส ำคญัต่อกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัย่อย และบรษิัทร่วมทุกครัง้ 

5. ใหก้รรมกำรบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมซึ่งเป็นกรรมกำร หรอื ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯมหีน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(1) จดัท ำระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบงำนอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น รวมทัง้ก ำหนดมำตรกำรในกำรตดิตำมผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่เหมำะสม รวมถึงให้มีช่องทำงให้กรรมกำรและผู้บริหำรของ
บริษัทฯ สำมำรถรับข้อมูลของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในกำรติดตำมดูแลข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะทำง
กำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยง และรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
ตลอดจนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สินและรำยกำรที่มีนัยส ำคญัอื่นใดให้แก่บริษัทฯ ทรำบโดย
ครบถ้วน ถูกต้อง และภำยในก ำหนดเวลำทีส่มควร ตำมทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด เพื่อใหส้อดคล้องกบักำรตดิตำม
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม โดยบรษิทัฯ ตำมขอ้ 3. 

(2) เปิดเผยและน ำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องของตนในส่วนที่เกี่ยว กับควำมสมัพนัธ์
และกำรด ำเนินธุรกรรมใดๆ ทีอ่ำจคำดหมำยไดว้่ำจะก่อใหเ้กิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ภำยในก ำหนดเวลำที่บริษัทฯ 
ก ำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรตัดสินหรืออนุมัติ ซึ่งกำรพิจำรณำนัน้จะค ำนึงถึง
ประโยชน์ โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นส ำคญั ทัง้นี้ กรรมกำรและผู้บริหำรบรษิัทฯ ต้องไม่มี
ส่วนร่วมอนุมตัใินเรื่องทีต่นเองมส่ีวนไดเ้สยีหรอืควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
อนึ่ง กำรกระท ำดงัต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลใหก้รรมกำรบริษทัย่อย และบรษิทัร่วมซึ่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร
ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่ำว ได้ร ับผลประโยชน์ทำงกำรเงินอื่น
นอกเหนือจำกทีพ่ึงได้ตำมปกต ิ หรอืเป็นเหตุให้บริษทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัควำมเสียหำย ใหส้นันิษฐำน
ว่ำเป็นกำรกระท ำทีข่ดัหรอืแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม อย่ำงมนีัยส ำคญั 
(ก) กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทย่อย และบริษัทร่วม กับ กรรมกำรบริษัทย่อย และบริษัทร่วมซึ่งเป็น

กรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรของบริษทัฯ หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกี่ยวข้องของบุคคลดงักล่ำว โดยมไิดเ้ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์กำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั 

(ข) กำรใชข้อ้มูลของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทีล่่วงรูม้ำ เวน้แต่เป็นขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว 
(ค) กำรใช้ทรัพย์สินหรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในลักษณะที่เป็นกำร ฝ่ำฝืน 

หลกัเกณฑ์หรอืหลกัปฏบิตัทิ ัว่ไปตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
(3) ต้องรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกิจ กำรขยำยธุรกจิ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเขำ้ร่วมลงทุน

กับผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ผ่ำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำตำมที่กรรมกำรของ  
บริษัทฯ ก ำหนด และเข้ำชี้แจง และ/หรือ น ำส่งเอกสำร ประกอบกำรพิจำรณำกรณีดังกล่ำวในกรณีที่   
บรษิทัฯ รอ้งขอ 
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(4) ชี้แจง และ/หรือน ำส่งขอ้มูลหรอืเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งกับกำรด ำเนินงำนหรอืเอกสำรใดๆ ให้กับบริษัทฯ เมื่อ
ไดร้บักำรรอ้งขอตำมควำมเหมำะสม 

 
11.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ข้ อมูลภำยในของบริษัทฯ และ  
บรษิทัย่อยทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน รวมทัง้เพื่อหลกีเลี่ยงขอ้ครหำเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของ
บุคคลภำยในบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงได้ออกระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ และ     
บรษิทัย่อยถอืปฏบิตัดิงันี้ 
 1. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย น ำควำมลบั และ/หรอื ขอ้มูลภำยใน
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไปเปิดเผยหรอืแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม และไม่ว่ำจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็ำม 
 2. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของบริษทัฯ และบรษิทัย่อยรวมถึงคู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิด้วยกัน
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว  ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีหรืออำจมี
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรพัย์ของบริษัทฯ ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำวจะ
กระท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรอืเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักล่ำวโดยตนไดร้บัประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ดฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษ
ตำมมำตรกำรทำงวนิัยของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
 3. บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดด้ ำเนินกำรแจง้ใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรเขำ้ใจและรบัทรำบภำระหน้ำทีใ่นกำรรำยงำนกำร
ถอืครองหลกัทรพัย์ในบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสำมีภรยิำ และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถงึนิติ
บุคคลทีต่นเอง และคู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสำมีภรยิำ และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภำวะ ถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 30 ของจ ำนวน
หุ้นทัง้หมดของนิติบุคคลนัน้ ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรพัย์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2559 
 4. บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดก้ ำหนดมใิหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมถงึคู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่
กนิดว้ยกนัฉันสำมภีรยิำ และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว ตลอดจนนิตบุิคคลทีบุ่คคลดงักล่ำว นับรวมถงึคู่สมรส 
หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสำมภีรยิำ และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของบุคคลดงักล่ำวถือหุน้เกนิรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด
ของนิตบุิคคลนัน้ ซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลำ 1 เดอืน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิใหแ้ก่สำธำรณชนทรำบ 
 ทัง้นี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทรำบ
เกี่ยวกบัขอ้ก ำหนดขำ้งต้นเรยีบรอ้ยแล้ว 

11.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 11.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที ่30 เมษำยน 2563 ไดม้ตอินุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบ
บญัชปีระจ ำปี 2563  คอื ส ำนักงำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซเิอท เป็นจ ำนวนเงนิ 3,000,000 บำท ซึ่งเป็นค่ำสอบบญัชแีละค่ำสอบทำน
งบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังบกำรเงินของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยแบ่งเป็น 

1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชขีอง บรษิทัฯ 850,000 บำท 
2. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชขีอง ไอแคร์ เฮลท์ 1,300,000 บำท 
3. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชขีอง เฮลทเินส 850,000 บำท 
 

  และทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัที ่9 มนีำคม 2564 ไดม้ตอินุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบ
บญัชปีระจ ำปี 2564 คอื ส ำนักงำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซเิอท เป็นจ ำนวนเงิน 3,000,000 บำท ซึ่งเป็นค่ำสอบบัญชแีละค่ำสอบทำน
งบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังบกำรเงินของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยแบ่งเป็น 



 บรษิทั เฮลท์ลดี จ ำกดั (มหำชน)              
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1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชขีอง บรษิทัฯ 850,000 บำท 
2. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชขีอง ไอแคร์ เฮลท์ 1,300,000 บำท 
3. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชขีอง เฮลทเินส 850,000 บำท 

11.7.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) 
ในรอบปีบัญช ี 2563 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มคี่ำตรวจสอบงบเสมือนส ำหรบัปี 2561 สิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 800,000 บำท ทีต่้องช ำระใหก้บัส ำนักงำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซเิอท  
 

11.8 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระบวนกำรในกำรทบทวนกำรน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรบับริษัทจด
ทะเบยีน ปี 2560 ไปปรบัใชใ้หเ้หมำะสมกบับรบิททำงธุรกจิอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 


