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11. การกากับดูแลกิ จการ
11.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ว่ำเป็ นสิง่ สำคัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริมกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้มปี ระสิทธิภำพ เกิดควำมโปร่งใส เพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรเติบโตอย่ำง
ยังยื
่ น ซึ่งจะนำไปสู่ควำมเชื่อมันของผู
่
้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำยว่ำกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย กระทำด้วยควำมเป็ น
ธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำยตัง้ แต่พนักงำน นั กลงทุน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ ดังนัน้
คณะกรรมกำรบริษทั จึงเห็นควรให้มกี ำรจัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรขึน้ โดยยึดหลักปฏิบตั แิ ละแนวปฏิบัตติ ำมหลัก กำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดสี ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อ
เป็ นแนวทำงในกำรบริหำรองค์กรทำให้เกิดควำมเชื่อมันต่
่ อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่ำดำเนินกำรด้วยควำม
เป็ นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ ำย ดังนี้
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ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่ สร้างคุณค่าให้แก่
กิ จการอย่างยังยื
่ น
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้เข้ำใจในบทบำทและตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบใน
ฐำนะผู้นำองค์กร บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย ไว้อย่ำงชัดเจน นอกเหนือจำกหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยซึ่งกำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย มีอำนำจและหน้ำทีใ่ นกำรบริหำรจัดกำรบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริตแล้ว บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้กำหนดให้
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ ำหมำย นโยบำย
ทิศทำงกำรดำเนินงำน แผนกลยุทธ์ แผนงำน และงบประมำณประจำปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกำรกำกับดูแลและ
ติดตำมกำรปฏิบัติงำนให้เป็ นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน และงบประมำณประจำปี ที่กำหนด ตลอดจนประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนและดูแลรำยงำนผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำว
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อยและคณะทำงำนเพื่อทำหน้ำที่สนับสนุ น ตรวจสอบ
และกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน และ
งบประมำณประจำปี ทกี่ ำหนด โดยประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง
และบริษทั ฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย และคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ งไว้
อย่ำงชัดเจน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทำกฎบัตรสำหรับคณะกรรมกำรบริษทั ฯ คณะกรรมกำรชุดย่อย และดำเนินกำรให้คณะกรรมกำร
บริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยได้รบั ทรำบเกี่ยวกับกฎบัตรดังกล่ำว บริษัทฯ กำหนดให้มีกำรทบทวนกฎบัตรดังกล่ำวทุกปี
อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทำงของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรจัดทำจริยธรรมทำงธุรกิจและนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อเป็ น
แนวปฏิบตั ใิ นกำรกำกับดูแลกิจกำรให้มกี ำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง
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กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีกำรกำหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กรที่ชดั เจนและเหมำะสมกับองค์กร เพื่อ
สื่อสำรให้กบั ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ ำยเข้ำใจในวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักขององค์กร และเพื่อให้บุคลำกรในทุกระดับขององค์กร
ยึดถือเป็ นหลักในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ พื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบำยที่จะทบทวนและพิจำรณำกำหนดแผนกลยุทธ์และงบประมำณทุกปี เพื่อให้
มันใจว่
่ ำแผนกลยุทธ์และงบประมำณดังกล่ำวสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและศักยภำพขององค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มกี ำรสร้ำ ง
นวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกิจกำร
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมีหน้ำที่ในกำรกำกับ ดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติงำนให้
เป็ นไปตำมกลยุทธ์และงบประมำณทีก่ ำหนด รวมทัง้ กำกับดูแลกำรจัดสรรทรัพยำกรทีส่ ำคัญ
ส่วนที่ 2 หน้ำ 79
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เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรกำหนดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรให้เหมำะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนำดของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย และเป็ นตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ จะมีสดั ส่วนระหว่ำงกรรมกำรที่เป็ น
ผูบ้ ริหำรและกรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำรทีส่ ะท้อนอำนำจทีถ่ ่วงดุลอย่ำงเหมำะสม และตำแหน่งประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ ำที่
บริหำรของบริษทั ฯ จะไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนให้ดำ้ นควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับ
ดูแลและกำรบริหำรงำนประจำ
ทัง้ นี้ เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบัติหน้ ำที่ในบริษัทได้อย่ ำงเพียงพอ บริษัทฯ ก ำหนดให้
กรรมกำรแต่ ละคนจะสำมำรถไปด ำรงต ำแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมแล้ วไม่ เกิน 5 บริษัท และจะต้ องเข้ำร่ วมประชุม
คณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรทัง้ หมดที่จดั ขึ้นในปี นัน้ ๆ โดยบริษทั ฯ กำหนดจะจัดให้มี
ประชุมคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 4 ครัง้ ต่อปี
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะทำหน้ำทีใ่ นกำรสรรหำบุคคลซึ่งมีควำมรูค้ วำมชำนำญและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมและ
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ที่เป็ นประโยชน์กบั ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ ให้
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ และภำยหลังทีบ่ ริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลของกรรมกำรและผู้บริหำร อำทิ อำยุ ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สัดส่วนกำรถือหุ้น จำนวนปี ที่
ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร จำนวนครัง้ ที่เข้ำร่วมประชุม ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ ตัวเงิน กำร
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบำทหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ และรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำร
ชุดย่อยในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีกำรแต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษัทเพื่อดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับกำร
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั ฯ และติดตำมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั อิ ย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ และ
รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทฯ และกำรประชุมผูถ้ อื หุ้น รวมทัง้ ดูแลประสำนงำนให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมมติ
ของทีป่ ระชุมดังกล่ำว รวมถึงหน้ำทีอ่ ่นื ใดตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
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สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
บริษัทฯ มีกำรกำหนดแผนผู้สืบทอดตำแหน่ งสำหรับตำแหน่ งผู้บริหำรทีส่ ำคัญรวมถึงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง และมีนโยบำยที่จะจ่ำยค่ำตอบแทนให้เหมำะสมเพื่อเป็ นแรงจู งใจ
ให้กบั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรที่มีควำมสำคัญกับองค์กรมีควำมตัง้ ใจในกำรทำงำนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ และ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบำยจะจัดให้มกี ำรเสริมควำมรู้ให้แก่กรรมกำร และผูบ้ ริหำรทีส่ ำคัญ โดยจัดสรรให้แต่ละท่ำนเข้ำร่วม
กำรอบรมซึ่งจัดโดยหน่ วยงำนต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้และมุมมองใหม่ ๆ รวมถึงจัดให้มีโครงกำรสำหรับพัฒนำผู้บริหำรเพื่ อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำประกอบแผนกำรสืบทอดงำน
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรที่
สำคัญทุกปี เพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถเพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำน
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ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์ กร ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่ อให้ เกิด
ประโยชน์ร่วมกันทัง้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย คำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพของกำรให้บริกำร กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุ ษย์ กำรคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมมำโดยตลอด ทัง้ นี้เพื่อสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงผลกำไรทำงธุรกิจและกำรตอบแทนสู่สงั คม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็ นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน หรือผู้มีส่วน
ได้เสียภำยนอก ทัง้ นี้ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีและกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจและสร้ำงควำมเชื่อมันรวมทั
่
ง้ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ในระยะ
ยำว บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจึงได้มกี ำรกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ผู้ถือหุ้น

:

พนักงาน

:

ลูกค้า

:

คู่ค้าและเจ้าหนี้

:

คู่แข่ง

:

ชุมชนและสังคม :

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีควำมมุ่งมันที
่ ่จะดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและมุ่งเน้นพัฒนำองค์กร
ให้มีกำรเติบโตอย่ำงยังยื
่ น และต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมให้กับผู้ถือหุ้นและ
เพื่อเพิม่ มูลค่ำของบริษทั และส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด โดยกำหนดให้กรรมกำร
ผูบ้ ริหำร และพนักงำนจะต้องปฏิบตั ิหน้ำทีด่ ้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต
หลีกเลี่ยงกำรกระทำใด ๆ ทีจ่ ะเข้ำข่ำยมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีนโยบำยทีจ่ ะปฏิบัตกิ ับพนักงำนทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นธรรม และ
ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของพนั กงำนแต่ ละคน และสวัสดิกำรที่
เหมำะสม ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนั กงำน เพื่อพัฒนำทักษะใน
กำรทำงำนให้มปี ระสิทธิภำพสูง รวมทัง้ มีกำรจัดตัง้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงำนและเปิ ด
โอกำสให้พนักงำนมีโอกำสพัฒนำทักษะกำรทำงำนในด้ำนต่ำงๆ อีกด้วย
บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย มีค วำมรับผิด ชอบต่ อ ลู ก ค้ำ ปฏิบัติใ ห้เ ป็ น ไปตำมกฎหมำยและ
มำตรฐำนทีเ่ กี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงสุขภำพ ควำมปลอดภัย ควำมเป็ นธรรม กำรเก็บรักษำข้อมูล
ลูกค้ำ กำรบริกำรหลังกำรขำยตลอดช่วงอำยุสินค้ำและบริกำร กำรติดตำมวัดผลควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำเพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงสินค้ำและบริกำรรวมทัง้ กำรโฆษณำประชำสั มพันธ์และกำร
ส่งเสริมกำรขำย (sales conduct) โดยกระทำอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดควำมเข้ำใจ
ผิดหรือใช้ประโยชน์จำกควำมเข้ำใจผิดของลูกค้ำ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีควำมรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ โดยมีกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเงื่อนไข
สัญญำหรือข้อตกลงที่เป็ นธรรม กำรช่วยให้ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพและยกระดับควำมสำมำรถใน
กำรผลิตและให้บริกำรให้ได้มำตรฐำน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้ำเคำรพสิทธิมนุ ษยชนและปฏิบัติต่ อ
แรงงำนตนเองอย่ำงเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลคู่คำ้ เพื่อพัฒนำกำรประกอบธุรกิจระหว่ำงกันอย่ำงยังยื
่ น
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบำยกำรประกอบธุรกิจอย่ ำงเปิ ดเผยโปร่ งใสและไม่ สร้ำงควำม
ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันอย่ำงไม่เป็ นธรรม ประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหำ
ข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม และไม่ทำลำย
ชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย
บริษัทฯ และบริษัทย่อย เน้นกำรปลูกฝั งจิตสำนึก ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึน้
ในบริษัทฯ และบริษัทย่ อยอย่ ำงต่ อเนื่ อง รวมถึงสนั บสนุ น กิจกรรมที่ก่ อให้เกิดประโยชน์ ต่ อ
ส่วนรวม และไม่กระทำกำรใดๆ ทีข่ ดั หรือผิดกฎหมำย
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ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีกำรกำหนดนโยบำยจัดให้มีระบบควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกด้ำนทัง้ ด้ำนกำรเงิน
และกำรปฏิบัติงำนให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุ ล ที่มี
ประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้ องดูแลรักษำทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่เสมอ จัดให้มีกำรกำหนดขัน้ ตอนของ
อำนำจอนุ มตั ิ และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำนที่มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน กำหนดระเบียบกำร
ปฏิบตั งิ ำนอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำรว่ำจ้ำงผูต้ รวจสอบภำยในภำยนอก ทำหน้ำทีต่ รวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของทุกหน่ วยงำนให้เ ป็ นไปตำมระเบีย บที่วำงไว้ รวมทัง้ ประเมินประสิทธิภำพและควำมเพีย งพอของกำรควบคุ ม
ภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ในบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ มีกำรแต่งตัง้ คณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อทำหน้ำทีใ่ นกำรพิจำรณำและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดขึ้นกับบริษัท และนำเสนอมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้เป็ นไปตำมนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ งทีก่ ำหนด
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยให้กำหนดเป็ นนโยบำยที่ชดั เจนและ
สื่อสำรให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทรำบและยึดถือปฏิบตั ติ ำม และได้กำหนดนโยบำยในกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนเพื่อเป็ นกลไกในกำร
กำกับดูแลให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่ำงๆ ทีก่ ำหนดขึน้ ทีเ่ กี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรอีกด้วย
บริษัทฯ จัดให้มีมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกระทำผิดกฎหมำย จริยธรรมและ
จรรยำบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริตคอร์รปั ชันของกรรมกำร
่
ผู้บริหำร และพนักงำนในองค์กร โดยจัดช่อง
ทำงกำรสื่อสำรทีห่ ลำกหลำยเพื่อเปิ ดโอกำสให้พนักงำนและผู้มสี ่วนได้เสียสำมำรถแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนมำยังบริษทั ฯ ได้
สะดวกและเหมำะสม โดยผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้รอ้ งเรียนจะต้องระบุรำยละเอียดของเรื่องทีต่ ้องกำรแจ้ง พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมำยเลข
โทรศัพท์ทสี่ ำมำรถติดต่อได้ ส่งมำยังช่องทำงกำรรับเรื่องตำมที่บริษทั ฯ กำหนด
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รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มุ่งมันที
่ ่จะดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับกำร
เปิ ดเผยข้อมูล โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะให้ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทัง้ ข้อมู ลของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลทัวไปที
่ ม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทำงกำรเงิน เพื่อให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทัง้ หมดได้รบั ทรำบข้อมูล
อย่ำงเท่ำเทียมกัน
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนประจำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ
56-1) รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงินทีป่ รำกฏในรำยงำนประจำปี กำรจัดทำรำยงำน
ทำงกำรเงินเป็ นกำรจัดทำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทรี่ บั รองโดยทัวไป
่ โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีทเี่ หมำะสมและถือปฏิบตั ิสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำรจัดทำ รวมทัง้ กำหนดให้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน
และเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
ภำยหลังจำกที่บริษัท ฯ เข้ำ จดทะเบีย นเป็ น บริษัท จดทะเบีย นในตลำดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยแล้ ว
บริษัทฯ จะทำกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อผู้ถือหุ้นและสำธำรณชนผ่ ำนช่อ งทำงและสื่ อ กำร
เผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและเว็บไซด์ของบริษทั ฯ และมอบหมำยให้ นำงอำรยำ ตันธนสิน ตำแหน่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ ำยกำรเงิน ทำหน้ำที่ติดต่อและให้ข้อ มูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ หรือหน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลใดๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อควำมเป็ นจริง
หลักปฏิ บตั ิ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้ถอื หุน้ โดยไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
นอกเหนือจำกสิทธิพ้นื ฐำนของผู้ถอื หุ้น เช่น สิทธิในกำรซื้อ ขำย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในกำรได้รบั ส่วนแบ่งผลกำไร
จำกบริษัทฯ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรได้รบั ข้อมูลของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน เพื่อประกอบกำรตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมกำรบริษัทฯ
จึงกำหนดนโยบำยดังนี้
1. บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุ้นได้พิจำรณำเรื่องที่สำคัญตำมทีก่ ฎหมำย
กำหนด หรือเรื่องทีอ่ ำจมีกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
2. บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบกำรประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุมตำมระยะเวลำที่กฎหมำย ประกำศ หรือระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้
ศึกษำข้อมูลอย่ำงครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ บริษัทฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำม
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรส่งคำถำมและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวบน
website ของบริษทั ฯ และบริษทั ฯ จะรวบรวมเพื่อนำคำถำมทีส่ ำคัญไปสอบถำมในทีป่ ระชุมต่อไป
3. บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรหรือ
เสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกำหนดเป็ นหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน และ
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เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวให้ผู้ถือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ และจะแจ้งเหตุผลทีไ่ ม่นำข้อเสนอวำระกำรประชุม
ของผูถ้ อื หุน้ บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมของบริษทั ฯ ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นัน้ ๆ
4. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษทั ฯ จะอำนวยควำมสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ที่ ไม่
สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้
มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถอื หุน้ ดังกล่ำว โดย
จะแจ้งรำยชื่อพร้อมข้อมูลของกรรมกำรอิสระดังกล่ำวไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
5. ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ ต่ำงชำติ บริษทั ฯ จะจัดทำหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบกำรประชุม
ทัง้ ฉบับเป็ นภำษำอังกฤษ และจัดส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ต่ำงชำติพร้อมกับกำรจัดส่งฉบับภำษำไทย
6. เพิ่มช่องทำงในกำรรับทรำบข่ำวสำรของผู้ถือหุน้ ผ่ำนทำง website ของบริษัทฯ ภำยหลังจำกที่บริษทั ฯ
เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ จะดำเนินกำรให้มี
กำรเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถ
ดำวน์โหลดข้อมูลระเบียบวำระกำรประชุมได้อย่ำงสะดวกและครบถ้วน
7. บริษัทฯ จะอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำ งเท่ำ เทีย มกันในกำรเข้ำร่วมประชุ มทัง้ ในเรื่ อง
สถำนทีแ่ ละเวลำทีเ่ หมำะสม
8. ในกำรประชุมผู้ถือหุน้ จะดำเนินกำรประชุมตำมกฎหมำยและข้อบั งคับของบริษทั ฯ โดยจะพิจำรณำและ
ลงคะแนนเรียงตำมลำดับวำระที่กำหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็ นสำระสำคัญ หรือเพิ่มวำระกำร
ประชุมโดยไม่จำเป็ น และเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่ำเทียมกันในกำรสอบถำม แสดงควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่ำงๆ
9. บริษทั ฯ จะใช้บตั รลงคะแนนในวำระทีส่ ำคัญ และจัดให้มบี ุคคลทีเ่ ป็ นอิสระ อำทิเช่น ผูส้ อบบัญชีภำยนอก
ทีป่ รึกษำกฎหมำย เป็ นผูต้ รวจสอบคะแนนเสียงในทีก่ ำรประชุม
10. บริษทั ฯ จะส่งเสริมให้กรรมกำรทุกท่ำนและผู้บริหำรทีเ่ กี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถำมจำกผู้
ถือหุน้ โดยพร้อมเพรียงกัน
11. จดบัน ทึก รำยงำนกำรประชุ ม ให้ค รบถ้ วน ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ว โปร่ งใส และบัน ทึก รำยชื่อ กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุม วิธกี ำรลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลกำรลงคะแนน รวมถึงประเด็น
ซักถำมและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุน้ สำมำรถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ำรประชุมผูถ้ อื หุน้ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรบันทึกวีดที ศั น์ภำพกำร
ประชุมเพื่อเก็บรักษำไว้อ้ำงอิง และภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ จะนำส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย หรือหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องภำยในเวลำทีก่ ำหนด รวมถึงนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นเผยแพร่
ในเว็บไซด์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ำรณำ
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11.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรทัง้ สิ้น 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษทั ฯ คณะกรรม
กำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของบริษทั ฯ มีดงั นี้
11.2.1 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษทั ฯ
1. ก ำหนดวัต ถุ ประสงค์ เป้ ำ หมำยหลัก ของกิจ กำร วิสัย ทัศ น์ พัน ธกิจ นโยบำย เป้ ำ หมำย กลยุ ท ธ์
แผนกำรดำเนินธุรกิจ โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร อำนำจอนุมตั ิ และงบประมำณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมทัง้ กำกับดูแล
กำรจัดสรรทรัพยำกรทีส่ ำคัญ และพิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั นิ โยบำย กลยุทธ์ แผนงำนกำรดำเนินธุรกิจ ทิศทำงกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตำมทีฝ่ ่ ำยบริหำรเสนอ
2. กำกับ ดูแล (Monitoring and Supervision) และติดตำมผลกำรดำเนินงำน กำรบริหำรและกำรจัดกำร
ของฝ่ ำยบริหำรและคณะกรรมกำรชุด ย่อยของบริษัท ฯ เพื่อให้เป็ นไปตำมวัต ถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลักของกิจกำร วิสยั ทัศ น์
พันธกิจ กลยุทธ์ แผนกำรดำเนินงำน และงบประมำณทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพิม่ มูลค่ำสูงสุดให้แก่
บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
3. กำกับและดูแลกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็ นไปตำม
นโยบำยต่ำงๆ ของบริษทั ฯ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี กฎหมำยหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำ งๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อำทิเช่น กำรทำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ ทีส่ ำคัญ เท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยอื่น
4. พิจำรณำกำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และ
กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยมีมำตรกำรรองรับและวิธีควบคุ มเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่ำงเหมำะสม
5. ดำเนินกำรให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยนำระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช้ รวมทัง้ จัด
ให้มีระบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้ จัดให้มีกระบวนกำรประเมินควำม
เหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่ำงสม่ำเสมอ
6. พิจำรณำกำหนดโครงสร้ำ งกำรบริห ำรงำน มีอำนำจในกำรแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่ อ ย ประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และคณะอนุกรรมกำรชุดอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องบุคคลดังกล่ำว
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอำนำจหน้ำทีท่ กี่ ำหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำ
ให้คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุ มตั ริ ำยกำร
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ อ่นื ใดทำกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ำมี) ยกเว้นเป็ นกำร
อนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
7. จัดให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่เป็ นลำยลักษณ์อักษรและกำร
ปรับใช้นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงมีประสิท ธิภำพ เพื่อให้มกี ำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้
ถือหุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำร
เปลี่ยนแปลง
8. ดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงผู้มีส่ว นได้เ สียของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย รวมไปถึงกำรป้ องกันกำรใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกำสของบริษทั ฯ และกำรทำธุรกรรมกับผู้ที่มี
ควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับ บริษัท ฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร ทัง้ นี้ ในกรณีที่กรรมกำรรำยใดมีส่วนได้เสีย ในธุ รกรรมใดที่ท ำกั บ
บริษทั ฯ หรือมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ หรือลดลง ให้กรรมกำรรำยดังกล่ำวแจ้งให้บริษทั ฯ ทรำบ
โดยไม่ชกั ช้ำ
9. คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจ
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ตำมที่ค ณะกรรมกำรเห็น สมควรและภำยในระยะเวลำที่ค ณะกรรมกำรเห็น สมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิก ถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจนัน้ ต้องไม่มีลักษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำ
และอนุมตั ริ ำยกำรทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะ
ทำขึน้ กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ำมี) ตำมทีน่ ิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และ/หรือประกำศอื่นใดของหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์
ทีค่ ณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
11.2.2 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีร ะบบกำรควบคุ ม ภำยใน (internal control) และระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน (internal audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่ วยงำนอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้ มี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรและปฏิ บั ติ ต ำมนโยบำยด้ ำ นกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง (Risk
Management) ตำมทีก่ ำหนด
4. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
5. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่ เป็ นผู้สอบบัญชีข องบริษัท ฯ
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำ งน้อย
ปี ละ 1 ครัง้
6. พิจ ำรณำรำยกำรที่เ กี่ยวโยงกันหรือ รำยกำรที่อ ำจมีค วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เ ป็ น ไปตำม
กฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุ สมผลและเป็ น ประโยชน์ สูง สุ ด ต่ อ
บริษทั ฯ
7. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎ
บัตร (charter)
(ซ) รำยกำรอื่น ที่เ ห็น ว่ ำ ผู้ถือ หุ้น และผู้ล งทุ น ทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ ข อบเขตหน้ ำ ที่แ ละควำม
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ สอบทำนแผนกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ รวมถึงกำรประเมินผล
กำรปฏิบตั งิ ำนของผูร้ บั ผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบภำยใน
8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจทีจ่ ะขอควำมเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจำกทีป่ รึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ำ
จำเป็ นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษทั ฯ
9. ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรของบริษทั ฯ มอบหมำย
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11.2.3 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจำรณำกลั ่นกรองข้อเสนอของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและนำเสนอเป้ ำหมำย นโยบำย และแผน
ธุรกิจ รวมถึงงบประมำณประจำปี ของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ พิจำรณำอนุมตั ิ
2. ควบคุ ม ก ำกับดู แ ล และติด ตำมผลกำรดำเนิ นงำนของบริษัทฯ ให้เ ป็ น ไปตำมนโยบำย เป้ ำ หมำย
แผนกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ กลยุ ท ธ์ ท ำงธุ ร กิ จ และงบประมำณที่ก ำหนดไว้ และอ ำนำจบริห ำรต่ ำ งๆ ตำมที่ไ ด้ร ับอนุ ม ั ติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภำพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษำ แนะนำกำรบริหำร
จัดกำรแก่ผบู้ ริหำรระดับสูง
3. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรลงทุนของแต่ ละธุรกิจ และรำยงำนผลรวมทัง้
ปั ญหำหรืออุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ และแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทรำบ
4. พิจำรณำอนุมตั กิ ำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น กำรลงทุนต่ำงๆ ตำมงบลงทุน
หรืองบประมำณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรเป็ นไปตำมตำรำงอำนำจอนุ มตั ิ
ทีผ่ ่ำนกำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
5. นำเสนอโครงสร้ำงองค์กรทีเ่ หมำะสมกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ พิจำรณำ
อนุมตั ิ
6. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั งิ บประมำณกำรขึน้ เงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงำนประจำปี และกำร
จ่ำยเงินรำงวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
7. แต่งตัง้ และ/หรือ มอบหมำยให้กรรมกำรบริหำรหรือบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบัตกิ ำรอย่ำ ง
หนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุค คลดังกล่ำวมีอำนำจตำมที่ค ณะ
กรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอำนำจ หรือกำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร
8. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยเป็ นครำวๆ ไป
ทัง้ นี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มีลักษณะ
เป็ นกำรมอบอำนำจ หรือมอบอำนำจช่วงทีท่ ำให้ผรู้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมตั ริ ำยกำรทีต่ นหรือ บุคคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดกับ บริษัทฯ หรือบริษทั ย่อย และ/หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอำนำจอนุ มตั ิกำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่ อที่
ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ มตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ิรำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำม
ธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซ่งึ เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แ ห่ ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด
11.2.4 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
1. ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำร และ/หรือบริหำรงำนประจำวันของบริษทั ฯ
2. จัดทำนโยบำยและกำหนดแผนธุรกิจ แผนกำรดำเนินงำน และแผนงบประมำณประจำปี รวมถึงกลยุทธ์
ทำงธุรกิจ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตำมทีฝ่ ่ ำยจัดกำรนำเสนอ รวมทัง้ กำหนดโครงสร้ำง และอำนำจบริหำรงำน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ติ ่อไป
3. กำกับดูแลกำรดำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติงำน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตำมวิสยั ทัศน์ ทิศ
ทำงกำรดำเนินธุรกิจ นโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ เป้ ำหมำย แผนกำรดำเนินงำน และงบประมำณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำร
ของบริษัทฯ รวมถึงกำรตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนด และมี
หน้ำที่รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินงำนต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
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4. พิจำรณำอนุ มตั ิกำรดำเนินงำนที่เป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณที่
ได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรเป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในตำรำงอำนำจอนุ มตั ทิ ี่ผ่ำ นกำร
อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ แล้ว รวมถึงกำรเข้ำทำสัญญำต่ำง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำว
5. มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั ิกำรใช้จ่ำ ยในกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ ตำมงบประมำณที่
ได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และเป็ นไปตำมอำนำจอนุมตั ทิ ผี่ ่ำนกำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ แล้ว
6. มีอำนำจในกำรอนุ มตั ิอัตรำกำลังคน กำรจ้ำงงำนและบรรจุพนักงำน กำรกำหนดค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน
และโบนัส และกำรแต่งตัง้ โยกย้ำยพนักงำน รวมถึงพิจำรณำกำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำนและตำแหน่ ง
สำหรับพนักงำนระดับผูอ้ ำนวยกำรลงไป
7. มีอำนำจออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ และบันทึกต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เป็ นไปตำม
นโยบำยและเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ รวมถึงเพื่อรักษำระเบียบวินัยภำยในองค์กร
8. มีอำนำจแต่งตัง้ ทีป่ รึกษำ หรือคณะทำงำนชุดต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภำพกำรจัดกำรที่ดีและ
โปร่งใส และมีอำนำจในกำรมอบอำนำจให้บุคคลอื่นใดหนึ่ งคนหรือหลำยคนปฏิบัติกำรอย่ ำงหนึ่ งอย่ำ งใด โดยอยู่ภำยใต้ก ำร
ควบคุ ม ของประธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่บริหำร หรือ อำจมอบอ ำนำจเพื่อ ให้บุค คลดังกล่ ำ วมีอ ำนำจตำมที่ประธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่บริหำร
เห็นสมควร และภำยในระยะเวลำทีเ่ ห็นสมควร ซึ่งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่
ได้รบั มอบอำนำจ หรือกำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร
9. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ในกำรดำเนินกำรเรื่องใดที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ ำที่
บริหำร หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรือ หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับ บริษทั ฯ และ/หรือ บริษัท
ย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไม่มีอำนำจอนุ มตั ิกำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำว
จะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรที่
เป็ นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซ่งึ เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด
11.3 อานาจอนุมตั ิ รายการที่สาคัญ
กลุ่มบริษทั ได้จดั ให้มตี ำรำงอำนำจอนุ มตั ิให้แก่บริษทั ฯ และบริษัทย่อย เนื่องจำกบริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัท
อื่น กำรดำเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริษัทย่อยคือ ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส ดังนัน้ ตำรำงอำนำจอนุ มตั ิที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนิ น กำรทัว่ ไป (Day to day operations) ในบริษัท ย่ อ ยจะมอบหมำยอ ำนำจให้แ ก่ผู้บริห ำรของบริษัท ย่อ ยเป็ น ผู้มีอ ำนำจ
ตัดสินใจเด็ดขำดตำมที่ตำรำงอำนำจอนุ ม ัติกำหนด ในกรณีที่เป็ นกำรตัดสินใจในเรื่องสำคัญ หรือเกินกว่ำวงเงินที่กำหนดให้
บริษทั ย่อยดำเนินกำรได้เอง บริษทั ย่อยต้องดำเนินกำรส่งเรื่องดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ จิ ำรณำอนุมตั ติ ำมตำรำง
อำนำจอนุมตั กิ ำหนด โดยมีรำยกำรสำคัญดังนี้
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• งบประมำณประจำปี รวม และบริษทั ย่อยทัง้ หมด
o ประจำปี
o
o

o

เพิ่ม เติมระหว่ำ งปี ต่อครัง้ (ไม่ เ กิน 10% ของที่
อนุมตั ติ ่อโครงกำร)
กำรเปลี่ย นแปลงโอนย้ ำ ยรำยกำรในประเภท
งบประมำณเดียวกัน ภำยในวงเงิน งบประมำณ
เดิมที่ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว
กำรโอนย้ำยงบประมำณจำกประเภทหนึ่งไปยัง
อีกประเภทหนึ่ง ภำยในวงเงินงบประมำณเดิมที่
ได้รบั อนุมตั แิ ล้วต่อครัง้
- วงเงินเกิน 500,000 บำท

o

o

เพิ่ม เติมระหว่ำ งปี ต่อครัง้ (ไม่ เ กิน 10% ของที่
อนุมตั ติ ่อโครงกำร)
กำรเปลี่ย นแปลงโอนย้ ำ ยรำยกำรในประเภท
งบประมำณเดียวกัน ภำยในวงเงิน งบประมำณ
เดิมที่ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว
กำรโอนย้ำยงบประมำณจำกประเภทหนึ่งไปยัง
อีกประเภทหนึ่ง ภำยในวงเงินงบประมำณเดิมที่
ได้รบั อนุมตั แิ ล้วต่อครัง้
- วงเงินเกินกว่ำ 500,000 บำท
-

o

ผู้อานวยการ

ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่าย

ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/

/
/

/
/

/

วงเงิน เกิน กว่ ำ 200,000 บำท แต่ ไ ม่ เ กิน
500,000 บำท
วงเงิ น เกิ น กว่ ำ 50,000 บำท แต่ ไ ม่ เ กิน
200,000 บำท
วงเงินไม่เกิน 50,000 บำท

/

/
/

/
/

กำรขอหยุดใช้งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนชั ่วครำว
/ กำรขอใช้งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนต่อ

• กำรลงทุนด้ำนอื่น เช่นกำรร่วมทุน และเพิม่ กำรลงทุน

/

/

- วงเงินไม่เกิน 200,000 บำท
- วงเงินไม่เกิน 50,000 บำท

o

ผู้อานวยการ

/

- วงเงินไม่เกิน 500,000 บำท

• งบประมำณรำยจ่ำยลงทุน
o ประจำปี

ไอแคร์ เฮลท์
และ เฮลทิ เนส
ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่าย

ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

รายการ

คณะกรรมการบริษัท

เฮลท์ลีด

/
/

/

/

/

/

• อนุ มัต ิลงทุน ในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน เพื่อบริหำร
สภำพคล่อง
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•

o

มูลค่ำกำรซื้อขำยเกินกว่ำ 20,000,000 บำท

o

มูลค่ำกำรซื้อขำยไม่เกิน 20,000,000 บำท

กำรลงทุน ในธุรกิจใหม่หรือถอนเงิน ลงทุน ตลอดจน
กำรศึก ษำควำมเป็ น ไปได้ ของโครงกำร กำรเริ่มต้น
ท ำงำนตำมโครงกำร กำรหยุ ด หรือ สิ้น สุ ด งำนของ
โครงกำร

• อนุมตั เิ งินลงทุนซื้อขำยหุ้นในบริษทั อื่น

ผู้อานวยการ

ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่าย

ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ผู้อานวยการ

ไอแคร์ เฮลท์
และ เฮลทิ เนส
ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่าย

ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

รายการ

คณะกรรมการบริษัท

เฮลท์ลีด

/
/
/
/

11.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กำรคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรของบริษทั ฯ จะกระทำผ่ำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
จะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำคัดเลือกจำกประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบัตติ ำมทีก่ ฎหมำยกำหนด เนื่องจำกบริษทั ฯ ยังไม่
มีคณะกรรมกำรสรรหำคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะดำรงตำแหน่งดังกล่ำว จำกนัน้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะทำกำรคัดเลือกกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์
โดยใช้เสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ทซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
(ก) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ แต่ไม่มกี ำรคูณด้วยจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะเลือกตัง้
(ข) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตำม (ก) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีทเี่ ลือกตัง้ บุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำร ผูถ้ อื หุ้น
แต่ละคนจะเลือกกรรมกำรได้ไม่เกินจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้
(ค) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำกับจำนวนกรรมกำรที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จำนวนกรรมกำรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ ให้ผู้เป็ นประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็ น
เสียงชี้ขำด
11.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
1. ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ำรณำอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมกำรบริษทั ฯ
2. คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อย กว่ำ
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในรำชอำณำจักรและต้องมีคุณสมบัตติ ำมกฎหมำยกำหนด
3. บริษัทฯ มีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรไม่เป็ นบุคคลเดียวกันเพื่อให้เกิด
ควำม ชัดเจนในด้ำนควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจำ
4. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระในจำนวนที่เหมำะสมกับกำรกำกับดูแลกิจกรรม
โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งเป็ นไปตำมข้อกำหนด ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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5. กำรแต่งตัง้ กรรมกำรให้เ ป็ นไปตำมข้อ บังคับ บริษัท ฯ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อ ง ทัง้ นี้จะต้องมี ควำม
โปร่งใส และชัดเจนในกำรสรรหำกรรมกำร และกำรพิจำรณำควรจะต้องมีประวัติ กำรศึกษำแ ละประสบกำรณ์ กำรประกอบ
วิชำชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมีรำยละเอียดทีเ่ พียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
6. กรรมกำรทีพ่ น้ จำกตำแหน่งตำมวำระอำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่อกี ได้
11.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตัง้ กรรมการอิ สระ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะร่วมกันพิจำรณำเบื้องต้นถึงคุณสมบัตขิ องบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร
อิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบกำรณ์กำรทำงำน และควำมเหมำะสมด้ำนอื่นๆ
ประกอบกัน จำกนัน้ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรของบริษทั ฯ ต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบำยใน
กำรแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน
คุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลของบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง โดยนับรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เี่ กี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือ นประจำ
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะทีเ่ ป็ น บิด ำ
มำรดำ คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำร
เสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำรหรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผูบ้ ริหำร ของผูท้ มี่ คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
นิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ ริหำร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำรของสำนักงำนสอบบัญชี
ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต.
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ใู้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงกำรเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำร
อิสระ ผูบ้ ริหำร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร ของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่ น้อย
กว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต.
7. ไม่เป็ นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ เี่ กี่ยวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของผู้ขออนุ ญำตหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนทีม่ ีนัยในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำทีร่ บั
เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นทีม่ ีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
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11.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมกำรบริษัท ฯ เป็ น ผู้พิจ ำรณำแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวนอย่ ำ งน้ อ ย 3 ท่ ำ น
กรรมกำรแต่ละท่ำนต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ
2. คณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้คดั เลือกสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1
ท่ำน ให้ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
3. มีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนที่มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจ หรือ มีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรบัญชีหรือ
กำรเงิน และมีควำมรูต้ ่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุทมี่ ตี ่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำยงำนทำงกำรเงิน
ทัง้ นี้ กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนมีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี หรือเท่ำกับวำระกำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรบริษทั ฯ (แล้วแต่อย่ำงใดจะถึงก่อน)
11.3.4 การสรรหาประธานเจ้าหน้ าที่ บริหาร ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่าย หรือตาแหน่ งในระดับที่เทียบเท่า
เมื่อ ต ำแหน่ งในระดับประธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่บริหำร หรือ ประธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่ ฝ่ ำย หรือ ต ำแหน่ งในระดับที่
เทียบเท่ำว่ำงลง หรือผูท้ อี่ ยู่ในตำแหน่งไม่สำมำรถปฎิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ บริษทั ฯ จะมีระบบจัดกำรให้ผบู้ ริหำรระดับใกล้เคียง หรือระดับ
รองลงมำเป็ นผูร้ กั ษำกำรในตำแหน่ ง จนกว่ำจะมีกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรที่มคี ุณสมบัตติ ำมหลักเกณฑ์ที่บริษทั ฯ กำหนด
ทัง้ นี้บุคลำกรดังกล่ำวจะต้องเป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเหมำะสมกับวัฒนธรรมอง ค์กร โดย
คณะกรรมกำรบริหำรเป็ นผู้พิจำรณำสรรหำ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ สำหรับพิจำรณำอนุ มตั ิแต่งตัง้ ผู้ที่มีค วำม
เหมำะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป
11.4 การลงทุนในบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ ได้มกี ำรกำหนดนโยบำยกำรลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมไว้ โดยจะลงทุนในบริษทั ทีม่ ีวตั ถุประสงค์ใน
กำรประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจกำรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจกำรที่สนับสนุ นกิจกำรของ
บริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบกำรหรือผลกำไรเพิ่มมำกขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับ
บริษทั ฯ โดยสำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ให้มคี วำมครบวงจรมำกยิ่งขึ้น เพื่อเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของบริษัทฯ ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจำกธุรกิจหลัก หรือธุรกิจอื่นของบริษัทฯ หำก
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เห็นว่ำธุรกิจดังกล่ำวเป็ นธุรกิจที่มศี กั ยภำพและกำรลงทุนดังกล่ำวเป็ นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผูถ้ ือหุ้น
โดยรวม
11.5 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลและบริหำรกิจกำรบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ
สำมำรถกำกับดูแลและบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม พร้อมกำหนดมำตรกำรในกำร
ติดตำมกำรบริหำรงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมำยถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่
ประกอบธุรกิจหลักตำมคำนิยำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (คณะกรรมกำร ก.ล.ต.) ทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด)
ในกรณีทนี่ โยบำยนี้ได้กำหนดให้กำรทำรำยกำรหรือกำรดำเนินกำรใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมต้องได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรหรือที่ประชุมของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)
ให้กรรมกำรของบริษัทฯ จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ กำรประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจำรณำอนุ มตั กิ ำรทำ
รำยกำรหรือดำเนินกำรในเรื่องนัน้ ในกำรนี้ ให้บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอนและวิธีกำรที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุ มตั ินัน้ ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยบริษัท มหำชน ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำย
หลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อ ง ตลอดจนประกำศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ น
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุ โลม (เท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้ง) อย่ำงครบถ้วนและ
ถูกต้อง
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
1. กำรทำรำยกำร หรือกำรดำเนินกำรใด ๆ ของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมในกรณีดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รบั อนุมตั ิจ ำก
คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ
(1) กำรแต่ งตัง้ หรือ เสนอชื่อ บุ ค คลเป็ น กรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัท ย่ อ ยหรือ บริษัท ร่วมอย่ ำ งน้อ ยตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ในบริษทั ย่อยหรือร่วมดังกล่ำว
เว้นแต่นโยบำยบฉบับนี้หรือคณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรที่บริษัทฯ แต่งตัง้ หรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ของบริษทั ย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทัวไปและกำรด
่
ำเนิ นธุรกิจตำมปกติของ
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมได้ตำมแต่ทกี่ รรมกำรและผูบ้ ริกำรรำยดังกล่ำวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม (แล้วแต่กรณี)
อนึ่ง กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อยข้ำงต้นทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อต้องเป็ นบุคคลที่ มรี ำยชื่อ
อยู่ ใ นระบบรำยชื่อ กรรมกำรและผู้บริห ำรของบริษัท ที่อ อกหลัก ทรัพ ย์ ( White List) และมีคุ ณ สมบั ติ
บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลกั ษณะขำดควำม
น่ ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรกำหนดลักษณะขำดควำมน่ ำไว้วำงใจของ
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรบริษทั
(2) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุน้ เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุน้ รวมทัง้ กำรลดทุนจดทะเบียน และ/
หรือทุนชำระแล้วของบริษทั ย่อยซึ่งไม่เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูถ้ อื หุน้ หรือกำรดำเนินกำรอื่น
ใดอันจะเป็ นผลให้สดั ส่วนกำรใช้สิทธิออกเสียลงคะแนนทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมของบริษทั ในที่ประชุ มผู้ถื อ
หุ้นของบริษัทย่อ ยไม่ว่ำ ในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนเสีย งของบริษัท ย่ อยทัง้ หมด
เว้น แต่ เ ป็ น กรณี ที่อ ยู่ ใ นแผนธุ ร กิจ หรือ งบประมำณประจ ำปี ข องบริ ษัท ย่ อ ยซึ่ งได้ร ับกำรอนุ ม ัติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ แล้ว
(3) กำรพิจำรณำอนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี และเงินปั นผลระหว่ำงกำล (หำกมี) ของบริษทั ย่อย
(4) กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นกำรแก้ไขข้อบังคับในเรื่องทีม่ นี ัยสำคัญตำมข้อ 2(5)
(5) กำรพิจำรณำอนุ มตั ิงบประมำณประจำปี รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษั ทฯ ทัง้ หมด เว้นแต่เป็ น
กรณีทไี่ ด้กำหนดไว้ในอำนำจอนุมตั แิ ละดำเนินกำร (Delegation of Authority)
(6) กำรแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพำะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดงั กล่ำวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงำนสอบ
บัญชีที่เป็ นสมำชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งไม่
เป็ นไปตำมนโยบำยแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดสำนักงำนสอบ
บัญชีในเครือข่ำยเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
รำยกำรตัง้ แต่ข้อ (7) ถึงข้อ (10) นี้เป็ นรำยกำรที่ถือว่ำมีสำระสำคัญ และหำกเข้ำทำรำยกำรจะมี
ผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อย ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะมีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย และกรรมกำรซึ่งบริษัทฯ แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งในบริษัทย่ อยจะ
ออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมกำรรำยดังกล่ำวจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรของบริษัท
ฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวเสียก่อน ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีที่เมื่อคำนวณขนำดรำยกำรที่บริษัทย่ อยจะเข้ ำ ท ำ
รำยกำรเปรียบเทียบลักษณะ และ/หรือขนำดของบริษทั ฯ (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของรำยกำร
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไป
ซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มำบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบั กำรพิจำรณำอนุ มตั ิจำก
คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ ซึ่งรำยกำรต่อไปนี้ คือ
(7) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ หรือบริษัทย่อย หรือรำยกำรที่
เกี่ยวกับกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดงั ต่อไปนี้
(ก) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกร้อ งที่มีต่ อผู้ที่ก่ อควำมเสียหำยแก่
บริษทั ย่อย
(ข) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ส่วนที่ 2 หน้ำ 92

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
(ค) กำรซื้อหรือกำรรับโอนกิจกำรของบริษทั อื่นมำเป็ นของบริษทั ย่อย
(ง) กำรเข้ำทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เ ช่ำกิจกำรของบริษัท ย่อ ยทัง้ หมดหรือ บำงส่ ว นที่
สำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่น เข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อย หรือกำรรวมกิจกำรของบริษัทย่ อย
กับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
(จ) กำรเช่ำ หรือให้เช่ำซื้อกิจกำรหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือส่วนทีม่ สี ำระสำคัญ
(8) กำรกู้ยืมเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน กำรให้สินเชื่อ กำรค้ำประกัน กำรทำนิติกรรมผูกพัน บริษัทย่อยให้ต้ อ ง
รับภำระทำงกำรเงินเพิม่ ขึน้ หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวน
ทีม่ นี ัยสำคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย
(9) กำรเลิกกิจกำรของบริษทั ย่อย
(10) รำยกำรอื่นใดทีไ่ ม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็ นรำยกำรทีม่ ีผลกระทบต่อบริษทั ย่อยอย่ำ งมี
นัยสำคัญ
2. ก่อนบริษัทย่อยเข้ำทำรำยกำรดังต่อไปนี้ ต้องได้รบั กำรอนุ มตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ หรือบริษัทย่อย หรือรำยกำรที่
เกี่ยวกับกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีทเี่ มื่อคำนวณขนำดของ
รำยกำรที่บริษัทย่อยเข้ำทำรำยกำรเปรียบเทียบลักษณะ และ/หรือขนำดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์
กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรทำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือประกำศ
เรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มำบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ได้รบั กำรพิจำรณำอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
(2) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุน้ เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุน้ รวมทัง้ กำรลดทุนจดทะเบียน และ/
หรือทุนชำระแล้วของบริษทั ย่อยซึ่งไม่เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูถ้ อื หุน้ หรือกำรดำเนินกำรอื่น
ใดอันจะเป็ นผลให้สดั ส่วนกำรใช้สทิ ธิออกเสียลงคะแนนทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมของบริษทั ฯ ในทีป่ ระชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่ำสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมำยซึ่งใช้บังคับกับ
บริษทั ย่อยอันมีผลทำให้บริษัทฯ ไม่มอี ำนำจควบคุมบริษัทย่อยนัน้ ทัง้ นี้ต้องเป็ นกรณีทเี่ มื่อคำนวณขนำด
ของรำยกำรเปรียบเทียบกับขนำดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่
กำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ มำบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์
ต้องได้รบกำรพิจำรณำอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
(3) กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย ทัง้ นี้ต้องเป็ นกรณีที่เมื่อคำนวณขนำดกิจกำรของบริษัท ย่อยที่จะเลิก นั น้
เปรียบเทียบกับขนำดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่กำหนดไว้ใน
ประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สิน) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบั กำรพิจำรณำอนุ มตั จิ ำกที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
(4) รำยกำรอื่นใดทีไ่ ม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษทั ย่อยและเป็ นรำยกำรที่จะมีผลกระทบต่อบริษทั ย่อยอย่ำ ง
มีนัยสำคัญ ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีทเี่ มื่อคำนวณขนำดของรำยกำรที่บริษทั ย่อยเข้ำทำรำยกำรเปรี ยบเทีย บกับ
ขนำดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่กำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำร
ได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สินมำบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบั กำรพิจำรณำอนุมตั ิ
จำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
(5) กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อยในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อยทีส่ ่งผลกระทบต่ อ
สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ย่อย และ/หรือทีป่ ระชุมผู้ถือ หุ้น
ของบริษทั ย่อย หรือกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษทั ย่อย เป็ นต้น
3. คณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะต้องดำเนินกำรให้บริษทั ย่อยมีระบบควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำมเสี่ยง และ
ระบบป้ อ งกัน กำรทุจ ริต รวมถึงก ำหนดให้มีม ำตรกำรในกำรติดตำมผลกำรดำเนิ น งำนของบริษัท ย่อ ยและ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
บริษัท ร่ ว มที่เ หมำะสม มีประสิท ธิภ ำพและรัด กุ ม เพีย งพอที่ท ำ ให้ ม ัน่ ใจได้ว่ ำ กำรด ำเนิ น กำรต่ ำ งๆ ของ
บริษทั ย่อยและบริษัทร่วมจะเป็ นไปตำมแผนงำน งบประมำณ นโยบำยของบริษทั ฯ นโยบำยนี้รวมถึงกฎหมำย
และประกำศ เรื่องกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน รวมถึงกฎหมำยและประกำศ เรื่อง กำรกำกับ
ดู แ ลกิ จ กำรที่ดีข องบริษั ท จดทะเบี ย น รวมถึ ง ประกำศ ข้ อ บั ง คับ และหลั ก เกณฑ์ ต่ ำ งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้อย่ำงแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตำมให้บริษทั ย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิ ดเผยข้อมูล ฐำนะทำงกำรเงิน และ
ผลดำเนินงำน กำรทำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกันและรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รำยกำรได้มำหรือ
จำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และรำยกำรทีม่ ีนัยสำคัญ อื่นใดต่อบริษัทและดำเนินกำรต่ำงๆ ให้เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ ในกำรกำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตำม
ประกำศทีเ่ กี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตำมทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติมและทีจ่ ะมีกำรแก้ไขเพิม่ เติมภำยหลัง) (แล้วแต่กรณี)
4. บริษัทฯ จะต้องดำเนินกำรให้กรรมกำรบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งเป็ นกรรมกำร หรือ ผู้บริหำรของบริษทั ฯ
เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตำมที่บริษทั ฯ กำหนดในกำรประชุมคณะกรรมกำร ของบริษทั ย่อย และ
บริษทั ร่วมในกำรพิจำรณำวำระทีม่ สี ำระสำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ย่อย และบริษัทร่วมทุกครัง้
5. ให้กรรมกำรบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมซึ่งเป็ นกรรมกำร หรือ ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบงำนอื่นๆ ทีจ่ ำเป็ น รวมทัง้ กำหนดมำตรกำรในกำรติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่เหมำะสม รวมถึงให้มีช่อ งทำงให้กรรมกำรและผู้บริหำรของ
บริษัท ฯ สำมำรถรับข้อ มู ล ของบริษัทย่ อ ย และบริษัท ร่ว มในกำรติด ตำมดู แ ลข้อ มู ล เกี่ย วกับฐำนะทำง
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำรเกี่ยวโยง และรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ตลอดจนกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สินและรำยกำรที่ มีนัย สำคัญอื่นใดให้แก่ บริษัทฯ ทรำบโดย
ครบถ้วน ถูกต้อง และภำยในกำหนดเวลำทีส่ มควร ตำมทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกำรติดตำม
ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม โดยบริษทั ฯ ตำมข้อ 3.
(2) เปิ ดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องของตนในส่วนที่เกี่ยว กับควำมสัมพันธ์
และกำรดำเนินธุรกรรมใดๆ ทีอ่ ำจคำดหมำยได้ว่ำจะก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) กับบริษัท ย่ อ ย และบริษัท ร่ วม ต่ อ คณะกรรมกำรของบริษัท ฯ ภำยในก ำห นดเวลำที่บริษัทฯ
ก ำหนดเพื่อ เป็ น ข้อ มู ล ประกอบกำรพิจ ำรณำในกำรตัด สิน หรือ อนุ ม ัติ ซึ่งกำรพิจ ำรณำนั น้ จะคำนึ งถึง
ประโยชน์ โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็ นสำคัญ ทัง้ นี้ กรรมกำรและผู้บริหำรบริษัทฯ ต้องไม่มี
ส่วนร่วมอนุมตั ใิ นเรื่องทีต่ นเองมีส่วนได้เสียหรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
อนึ่ง กำรกระทำดังต่อไปนี้ซ่งึ เป็ นผลให้กรรมกำรบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมซึ่งเป็ นกรรมกำรหรือผู้บริหำร
ของบริ ษั ท ฯ หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วำมเกี่ย วข้ อ งของบุ ค คลดัง กล่ ำ ว ได้ ร ับ ผลประโยชน์ ท ำงกำรเงิ น อื่น
นอกเหนือจำกทีพ่ ึงได้ตำมปกติ หรือเป็ นเหตุให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้รบั ควำมเสียหำย ให้สนั นิษฐำน
ว่ำเป็ นกำรกระทำทีข่ ดั หรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม อย่ำงมีนัยสำคัญ
(ก) กำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทย่อย และบริษัทร่วม กับ กรรมกำรบริษัทย่อย และบริษัทร่วมซึ่งเป็ น
กรรมกำร หรือผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่ำว โดยมิได้เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์กำรทำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกัน
(ข) กำรใช้ขอ้ มูลของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมทีล่ ่วงรูม้ ำ เว้นแต่เป็ นข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว
(ค) กำรใช้ท รัพ ย์ สิน หรือ โอกำสทำงธุ ร กิจ ของบริษัท ย่ อ ย และบริษัท ร่ ว ม ในลัก ษณะที่เ ป็ น กำร ฝ่ ำฝื น
หลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบตั ทิ วไปตำมที
ั่
ค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
(3) ต้องรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกิจ กำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเข้ำร่วมลงทุ น
กับผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ต่ อ บริษัท ฯ ผ่ ำ นรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำนเป็ น ประจ ำตำมที่กรรมกำรของ
บริษัท ฯ ก ำหนด และเข้ำ ชี้แ จง และ/หรือ น ำส่ งเอกสำร ประกอบกำรพิจ ำรณำกรณีด ังกล่ ำวในกรณีที่
บริษทั ฯ ร้องขอ
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(4) ชี้แจง และ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนหรือเอกสำรใดๆ ให้กับบริษัทฯ เมื่อ
ได้รบั กำรร้องขอตำมควำมเหมำะสม
11.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อให้เกิดควำมโปร่ งใสและป้ อ งกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่ว นตนจำกกำรใช้ข้ อ มูล ภำยในของบริษัท ฯ และ
บริษทั ย่อยทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน รวมทัง้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหำเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของ
บุ ค คลภำยในบริษัทฯ และบริษัท ย่ อ ย จึงได้อ อกระเบีย บปฏิบัติ เพื่อ ให้ก รรมกำร ผู้บริห ำร และพนั ก งำนของบริษัท ฯ และ
บริษทั ย่อยถือปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย นำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยใน
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไปเปิ ดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ ำม
2. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรวมถึงคู่สมรส หรือผูท้ อี่ ยู่กนิ ด้ว ยกัน
ฉั น สำมีภ ริย ำ และบุ ต รที่ย ังไม่ บรรลุนิ ติภ ำวะของบุ ค คลดังกล่ ำว ใช้ข้อ มู ล ภำยในของบริษัทฯ และบริษัท ย่อ ยที่มีห รือ อำจมี
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวจะ
กระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่นื หรือเพื่อให้ผอู้ ่นื กระทำดังกล่ำวโดยตนได้รบั ประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ ดฝ่ ำฝืนจะถูกลงโทษ
ตำมมำตรกำรทำงวินัยของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
3. บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ดำเนินกำรแจ้งให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรเข้ำใจและรับทรำบภำระหน้ำทีใ่ นกำรรำยงำนกำร
ถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ ของตนเอง คู่สมรส หรือผูท้ อี่ ยู่กนิ ด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึงนิติ
บุคคลทีต่ นเอง และคู่สมรส หรือผูท้ อี่ ยู่กนิ ด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภำวะ ถือหุน้ เกินร้อยละ 30 ของจำนวน
หุ้นทัง้ หมดของนิติบุคคลนัน้ ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่
5) พ.ศ. 2559
4. บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้กำหนดมิให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมถึงคู่สมรส หรือผูท้ อี่ ยู่
กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว ตลอดจนนิตบิ ุคคลทีบ่ ุคคลดังกล่ำว นับรวมถึงคู่สมรส
หรือผูท้ อี่ ยู่กนิ ด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะของบุคคลดังกล่ำวถือหุน้ เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมด
ของนิตบิ ุคคลนัน้ ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชนทรำบ
ทัง้ นี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทรำบ
เกี่ยวกับข้อกำหนดข้ำงต้นเรียบร้อยแล้ว
11.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
11.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563 ได้มติอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบ
บัญชีประจำปี 2563 คือ สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็ นจำนวนเงิน 3,000,000 บำท ซึ่งเป็ นค่ำสอบบัญชีและค่ำสอบทำน
งบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงบกำรเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยแบ่งเป็ น
1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีของ บริษทั ฯ 850,000 บำท
2. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีของ ไอแคร์ เฮลท์ 1,300,000 บำท
3. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีของ เฮลทิเนส 850,000 บำท
และทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2564 ได้มติอนุมตั กิ ำรกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบ
บัญชีประจำปี 2564 คือ สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็ นจำนวนเงิน 3,000,000 บำท ซึ่งเป็ นค่ำสอบบัญชีและค่ำสอบทำน
งบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงบกำรเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยแบ่งเป็ น
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1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีของ บริษทั ฯ 850,000 บำท
2. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีของ ไอแคร์ เฮลท์ 1,300,000 บำท
3. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีของ เฮลทิเนส 850,000 บำท
11.7.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
ในรอบปี บัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทั ฯ มีค่ำตรวจสอบงบเสมือนสำหรับปี 2561 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 800,000 บำท ทีต่ ้องชำระให้กบั สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
11.8 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย มีก ำรปฏิบัติต ำมหลักกำรกำกับดู แลกิจ กำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบีย น ปี 2560 และ
คณะกรรมกำรบริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ย มีก ระบวนกำรในกำรทบทวนกำรน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจ กำรที่ดีสำหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบททำงธุรกิจอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
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