การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไดมีนโยบายปฏิบัติตามหลักการ
และขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of
Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้การกําหนดบทบัญญัติตางๆ จะยึดใหเปนแนวทางใหปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้
บริษัทไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเทาเทียมกัน
ของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย โครงสราง บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและความเปนอิสระของคณะกรรมการ การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การ
ควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส
โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน รวมทั้งจะสงเสริมใหผู
ถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือการโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของบริษัท การไดรับขาวสารขอมูลบริษัทอยาง
เพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การ
จัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆแลว บริษัทจะดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้









บริษัทสนับสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูสอบบัญชี เขารวมประชุมผูถือหุนอยางพรอมเพรียงกัน
บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมผูถือหุน โดยใหมีสารสนเทศที่เพียงพอใหผูถือหุนรับทราบลวงหนากอนวันประชุม 7
วัน หรือใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑที่ใชในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติและจัดสรร
เวลาในการประชุมอยางเพียงพอ
เปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางเต็มที่ โดยมีกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวม
ประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถามในที่ประชุมและเมื่อการประชุมแลวเสร็จ บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนตรวจสอบได
บริษัทจัดใหมีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมผูถือหุนไวอยางชัดเจนในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกจํานวนคะแนน
เสียงที่ไดรับในแตละวาระวาเห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียงเปนจํานวนเทาใด ในแตละวาระของการประชุมที่ตองมีการลงมติของที่
ประชุมผูถือหุน
ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวม
ประชุมแทนได

2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทจะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เป นผูบริหาร ผูถือ หุนที่ไมเปนผูบริ หาร ผูถือหุนตางชาติ และผูถือ
หุนสวนนอย โดยมีหลักการดังนี้





คณะกรรมการจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาใน
การศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
บริษัทกําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทไปใช โดยหามหนวยงานที่ทราบขอมูลไปเปดเผยตอหนวยงานหรือบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ
ในกรณีทพี่ นักงานหรือผูบริหารนําขอมูลไปเปดเผยหรือนําไปใชเพื่อหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูเกี่ยวของ จะถือเปนความผิดรายแรงและ
ถูกลงโทษทางวินัย
ในการประชุมผูถือหุน กรรมการและผูบริหารบริษัทจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดสวนเสียของตนในแตละวาระ เพื่อใหคณะกรรมการ
สามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและ
ผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ

3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมที่สําคัญดังนี้
ผูถือหุน :

บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรูและทักษะการบริหารจัดการอยางสุดความสามารถในทุกกรณีดวยความซื่อสัตย
สุจริตและเปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและรายยอยเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม รวมทั้งเปดเผยขอมูลอยาง
สม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง

พนักงาน :

บริ ษัทจะใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงานดูแลรั กษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมี ความปลอดภั ยตอชีวิตและ
ทรัพยสินใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ
ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัดรวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงใน
หนาที่การทํางานของพนักงานตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน

ลูกคา :

บริษัทมุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยลูกคาจะตองไดรับ
สินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย การบริการที่ดี ในระดับราคาที่เหมาะสม และเปนไปตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไว รวมทั้ง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินคาและบริการใหสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง

คูคาและเจาหนี้ :

บริ ษัทจะไม ดํ าเนินการที่ ทุจ ริ ตในการคากับ คูคา และเจ าหนี้ และมุ งมั่ นที่ จ ะปฏิ บั ติตามเงื่อ นไขต างๆ ที่มี ตอ เจ าหนี้อ ย า ง
เครงครัดไมวาจะเปนเรื่องวัตถุประสงคของการใชเงิน การชําระคืนการดูแลคุณภาพหลักทรัพยค้ําประกัน และเรื่องอื่นใดที่
ไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน

คูแขงทางการคา :

บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดีไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวย
วิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสมและไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางรายโดยไรมูล
ความจริง

สังคมสวนรวม :

บริษัทจะไมกระทําการใดๆ ที่จะสงผลเสียหายตอสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมอีกทั้งยังตองแสวงหาโอกาส
สนับสนุนกิจกรรมสรางสรรคสังคมปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยาง
ตอเนื่องและจริงจังรวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่
ออกโดยหนวยงานที่กํากับดูแล

4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ตรงเวลา และไดมาตรฐานตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยกําหนดทั้งรายงานทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยและมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน
และผูมีสวนไดเสียของบริษัท เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับบริษัททั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลผานทางตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและผานทางเว็บไซตwww.beautycommunity.co.th
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงและสมเหตุสมผล งบการรวมของบริษัทจัดทํา
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่ง
ทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่
สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการ
ระหวางกัน และระบบควบคุม ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลตอ คณะกรรมการในการประชุม คณะกรรมการทุกครั้งทั้งนี้รายงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น
บริษัทยังมีแผนจะจัดตั้งหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธในอนาคตอันใกลนี้ โดยปจจุบันมอบหมายใหนายแพทยสุวิน ไกรภูเบศ ตําแหนงประธานเจาหนาที่

บริหาร,นายสุรพล เพชรกลึง ตําแหนงผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน และนางสาวศิริการย พัฑฒิวีระนนท ตําแหนงผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ ทํา
หนาที่ในการติดตอกับผูถือหุน นักวิเคราะห และผูที่เกี่ยวของ
5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนกับบริ ษัท โดย
คณะกรรมการของบริษัทมาจากการแตงตั้งจากที่ประชุม ผูถือหุน ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 8 ทาน โดยเปนกรรมการอิส ระ 4 ทาน ทําหนาที่
ประธานกรรมการบริษัท 1 ทาน ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน และกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน เปนผูมีความรู
ทางดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของงบการเงินได ทั้งนี้ บริษัทกําหนดใหอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ง
คณะ แตตองไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการอิสระ ทําหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุนสวนนอย โดยปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการบริหารกิจการ
ตางๆ ของบริษัท เพื่อใหดําเนินไปอยางถูกตอง เปนธรรม และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
ประธานกรรมการบริษัท เป นกรรมการอิสระ และไมเป นบุคคลเดีย วกันประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการ
บริหารงาน ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารอยางชัดเจนเพื่อมิ
ใหกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไมจํากัด
(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการคือ
คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 7 ทาน ซึ่งชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยคลองตัวโดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอยางนอย 3 ทาน ทําหนาที่ตรวจสอบและชวยในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของบริษัท มีขอบเขตอํานาจหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยหรือโดยกฎเกณฑ ประกาศ ขอบังคับหรือระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีทั้งหมด 3 ทาน ทําหนาที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับอัตราคาตอบแทนของกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอยตางๆ ดําเนินการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาเปนกรรมการบริษัท รวมทั้ง
ติดตามดูแลการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล การประเมินโบนัสและปรับขึ้นเงินเดือน และอื่นๆ
อยางไรก็ตามในอนาคตบริ ษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึ้นมาปฏิ บัติงานตามที่ไดรั บมอบหมายเพื่อแบงเบาภาระการบริ หารงานของ
คณะกรรมการบริษัท


(3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัททําหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทตลอดจนกํากับดูแลใหฝาย
จัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงคขอบังคับของบริษัท และมติที่
ประชุมผูถือหุน โดยปฏิบัติหนาที่เต็มความสามารถเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกธุรกิจในระยะยาว และบริหารงานดวยความรอบคอบระมัดระวัง มิใดเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดําเนินงานตามหลักการดังตอไปนี้
3.1 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทจัดทําขอพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผูปฏิบัติงานในฝายตางๆ ยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ถูกตองตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกัน

และกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทและสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งการใหความสําคัญกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําใหมีการปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต การควบคุมภายในทําไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้นสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุน
3.2 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วาพนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท
เทานั้นการกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะตองปราศจากอิทธิพลของความตองการของสวนตัวของครอบครัว ของญาติพี่นอง หรือของบุคคลอื่นที่รูจักสวนตัว
เปนการเฉพาะโดยกําหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ


รายการที่เกี่ยวโยงกัน :
บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมกอนที่จะทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอยางรอบคอบทุกรายการรวมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยว
โยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาความจําเปนและความ
สมเหตุส มผลของรายการ และเมื่อ บริษัทไดทํารายการที่เกี่ยวโยงกันแลวบริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อ นไข และวิธีการ ของ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนรวมทั้งเปดเผยรายการดังกลาวไวในแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนและ
สถานการณอื่นๆ ที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน



สถานการณอื่นๆ ที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไมใหบุคลากรของบริษัทที่เปนผูถือหุนหรือไดรับผลประโยชนจากบริษัทคูแขง หรือผูคา/ผูขายที่บริษัทติดตอ
ธุรกิจดวยเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับความสัมพันธทางธุรกิจกับกิจการดังกลาวเวนแตไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไมควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬาขอเสนอเพื่อการพักผอน ที่พักรับรอง หรือขอเสนอที่ให
เปนการสวนตัวตาง ฯลฯหากการกระทําดังกลาวจะนําไปสูการสรางขอผูกมัดใหกับบริษัทหรือทําใหบริษัทสูญเสียผลประโยชน
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปนวิทยากรหรือการรับตําแหนงใดๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัทสามารถขออนุมัติจาก
ผูอํานวยการฝายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการงานบริการสาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใดๆ เชน กรรมการ
บริษัท ที่ปรึกษาซึ่งจะชวยขยายวิสัยทัศน และประสบการณใหแกบุคลากรผูนั้นแตจะตองไมนําเอาบริษัท หรือตําแหนงของตนในบริษัท
ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทําภายนอกเวนแตไดรับอนุมัติใหทําเชนนั้นไดดวย
3.3 การควบคุมภายใน

บริษัทจัดใหมีระบบควบคุมภายในเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกนักลงทุนวาบริษัทจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลและเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับงบ
การเงิน บริษัทไดวาจางบริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จํากัด ซึ่งเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบภายในโดยมีประสบการณในการตรวจสอบภายในใหกับบริษัทจด
ทะเบียนหลายบริษัท เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแตปลายป 2553 ตอเนื่องถึงปจจุบัน
นอกจากนี้ บริษัทไดแตงตั้งให นางสาวหัสยา ใจบูชาศักดิ์ ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในจาก บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จํากัด นําเสนอผลการ
ตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกๆ 3 เดือน
(4) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยมีการจัดทํารายงาน
ผลงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการ
โดยจะสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการเพื่อพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิ
หรือประโยชนของบริษัท โดยกรรมการสามารถรองขอสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารจะรวมกับพิจาณากําหนดวาระการประชุม โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องเขา
สูวาระการประชุมได โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวยเพื่อใหสารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม

(5) คาตอบแทน
บริษัทมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจใหสามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่
ตองการไดคาตอบแทนจะอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันและเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท โดยขออนุมัติคาตอบแทนของ
กรรมการในที่ประชุมผูถือหุน
คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง กําหนดใหมีความเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ตามหลักเกณฑและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนดและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคลองกับผลงานของบริษัทและการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารแตละรา
(6) การพัฒนากรรมการและผูบริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เชน
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซึ่งการฝกอบรมและใหความรูอาจกระทําเปนการ
ภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอก
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดใหมีเอกสารขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัตหิ นาที่ของกรรมการใหม รวมถึงจัดใหมี
การแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม

การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชแสวงหาประโยชน
สวนตนในการซื้อขายหลักทรัพยดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และ
ผูสอบบัญชี และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
2. บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ.
12/2552 เรื่องการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชี เพื่อใหบริษัทสามารถตรวจสอบการ
ซื้อขายหุนของผูบริหารทุกราย
3. ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคล
อื่น ทั้งนี้หากพบวามีการใชขอมูลภายในมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะทําใหบริษัทหรือผูถือหุนไดรับความเสื่อมเสียและเสียหายโดย
ผูกระทําการเปนบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูกระทํา
ผิดเปนผูบริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดนั้นๆ

