


 
 

บริษัท ชวีาทัย จาํกัด (มหาชน) 

 

PC-CWG-001 
 

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

Corporate Governance Policy 

แก้ไขครังที : 2  

วนัทีบังคับใช้ : 15 มี.ค. 2560 

หน้า : 2 / 17 

 

 

สารบัญ 

 

หลักการและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ................................................................................................................................ 3 

หมวดที 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น .................................................................................................................................................. 3 

หมวดที 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ................................................................................................................ 4 

หมวดที  การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ................................................................................................................. 5 

1) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมีต่อผู้ถือหุ้น ................................................................................................ 5 

2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมีต่อภาครัฐ................................................................................................. 6 

3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมีต่อพนักงาน .............................................................................................. 6 

4) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมีต่อลูกค้า .................................................................................................. 6 

5) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา ................................................................................. 7 

6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมีต่อเจ้าหนี ................................................................................................. 7 

7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมีต่อคู่แข่งทางการค้า ................................................................................... 8 

8) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมีต่อสงัคมส่วนรวม ...................................................................................... 8 

หมวดที  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส...................................................................................................................... 9 

หมวดที  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ .................................................................................................................... 10 

1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ................................................................................................................... 10 

2) คณะกรรมการชุดย่อย ................................................................................................................................ 10 

3) บทบาท หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ................................................................................. 10 

4) การประชุมคณะกรรมการ .......................................................................................................................... 14 

5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ......................................................................................................... 15 

6) ค่าตอบแทน .............................................................................................................................................. 15 

7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ................................................................................................................ 16 

8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ .................................................................................................................... 16 

9) การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน ................................................................................................................ 16 

 

  



 
 

บริษัท ชวีาทัย จาํกัด (มหาชน) 

 

PC-CWG-001 
 

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

Corporate Governance Policy 

แก้ไขครังที : 2  

วนัทีบังคับใช้ : 15 มี.ค. 2560 

หน้า : 3 / 17 

 

 

บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดีว่าเป็นสิงสําคญัทีจะช่วยส่งเสริมการดําเนินงานของบริษัทให้

มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยังยืน ซึงจะนําไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกียวข้องทุกฝ่าย ตังแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้

ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอืน  ๆดังนันคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีขึน โดย

ครอบคลุมเนือหาหลกัการสําคัญตังแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการในการ

บริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพือเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทําให้เกิดความเชือมนัว่า

การดําเนินงานใด  ๆของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

ทังนี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะยึดมันในหลักการดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมันและซือสตัย์ สุจริต โดยมี

การกําหนดวิสยัทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบัติทีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะใช้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ

เพือให้มีการผลักดันให้เกิดวฒันธรรมในการกํากับดูแลขึนอย่างต่อเนืองและเป็นรากฐานการเติบโตทียงัยืน สร้างมูลค่าเพิมให้แก่ผู้มี

ส่วนได้เสียของบริษัท เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัททีได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึงครอบคลุมหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการทีดี ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หลักการและนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท และ

หน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการสร้างเสริมให้เกิดการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือเพิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชือมันให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ทีเกียวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลกัการสําคญัตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี  

หมวดท ี1 สิทธ ิของผู้ถอืห ุ้น  

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกียวกับการเปลียนแปลงทีสําคัญของบริษัทและการได้รับ

ข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกันเพือประกอบการตัดสินใจในทุก  ๆเรือง ดังนัน

คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี  

1) ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง  ๆให้เพียงพอ โดยระบุวตัถุประสงค์

และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วนั ในกรณีทีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ

ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด  ๆเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุม 
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2) มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะใช้และจัดเตรียมสถานที

ทีเดินทางสะดวกโดยจะแนบแผนทีจัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวนัเวลาทีเหมาะสมและจัดสรรเวลาในการ

ประชุมอย่างเพียงพอ 

3) ก่อนเริมการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดง

ความเห็นรวมทังการตังคําถามใด  ๆต่อทีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทังนีในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี

สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตังคําถามในทีประชุมอย่างเต็มที โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้อย่าง

เหมาะสม และกรรมการและผู้บริหารทีเกียวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพือตอบคําถามในทีประชุมด้วย  

4) ให้เพิมช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัทโดยเปิดเผยข่าวสารต่าง  ๆและ

รายละเอียดไว้ที website ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหน้าเพือให้ผู้ถือหุ้น

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วนและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

ล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท  

5)  การจดบันทึกรายงานการประชุมให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและ

ข้อคิดเห็นทีสําคญัไว้ในรายงานการประชุมเพือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนีให้บริษัทนํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพือให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยงั ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายใน 14 วนั นับแต่วนัทีมีการประชุมผู้ถือหุ้นนัน  

6) เพิมความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพือ

อํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรืองเช็คชํารุด สูญหายหรือส่งถึงผู้ถือหุ้น ล่าช้า 

 

หมวดที 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทได้กําหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนันคณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี 

1) มีนโยบายอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชือกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิมเติมได้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

2) มีการกําหนดหลกัเกณฑ์ทีชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพือพิจารณาว่าจะเพิมวาระทีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ อย่างไร 

รวมถึงมีการกําหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชือบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ  

3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระทีกําหนดโดยไม่เปลียนแปลงข้อมูลสําคัญ หรือเพิม

วาระการประชุมทีไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะในวาระสําคัญทีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล

ก่อนตัดสินใจ 

4) ให้เพิมการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ให้บุคคลใดบุคคลหนึงหรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้ง รายชือ

กรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  
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5) ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น

ชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ  

6) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีทีมีข้อโต้แย้งใน

ภายหลังและในวาระการเลือกตังกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตังกรรมการเป็นรายคน  

7) มีการกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลกัษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทาง

ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติและได้กําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารทีมีหน้าทีรายงานการถือครอง

หลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าทีจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ 

 

หมวดที  การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มี

ส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี คู่แข่ง ภาครัฐและหน่วยงานอืน  ๆรวมทังชุมชนใกล้เคียงทีเกียวข้องเนืองจากบริษัท

ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง  ๆซึงสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกําไรให้บริษัท ซึงถือว่าเป็นการสร้างคุณค่า

ในระยะยาวให้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี 

1) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมีต่อผู้ถอืหุ้น 

  บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าทีสร้างมูลค่าเพิมแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึง

กําหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี 

 ปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสตัย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินใด  ๆด้วยความระมัดระวงัรอบคอบและเป็น

ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม 

 กํากับดูแลการดําเนินการเพือให้มันใจว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานทีดีและมีการ

นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอืน  ๆ

โดยสมําเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทังในด้านบวกและด้านลบ ซึง

ตังอยู่บนพืนฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ 

 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อืนโดยใช้ข้อมูลใด  ๆของบริษัทซึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือ

ดําเนินการใด  ๆในลกัษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร 

 บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมีต่อภาครัฐ 

ในการดําเนินธุรกิจบริษัทให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทังในส่วนงานของภาครัฐ

โดยเฉพาะในการกระทําธุรกรรม บริษัทหลีกเลียงการกระทําทีอาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดําเนินการทีไม่

ถูกต้องเหมาะสม แต่จะสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตทีเหมาะสมสามารถทําได้ เช่น การพบปะพูดคุย

ในทีสาธารณะต่าง  ๆการไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลัก

ปฏิบัติดังต่อไปนี 

 ดําเนินการอย่างถูกต้อง เมือต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที หรือหน่วยงานของรัฐ 

 ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่าง  ๆอาจมีเงือนไข ขันตอน หรือ

วิธีปฏิบัติทีแตกต่างกัน และบริษัทพึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมีต่อพนักงาน 

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรทีทรงคุณค่าทีสุดของบริษัทเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ

ของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงกําหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติทีเป็นธรรมทังในด้านโอกาส ผลตอบแทน 

การแต่งตัง โยกย้ายตลอดจนการพัฒนาศกัยภาพ โดยได้ยึดหลกัปฏิบัติดังต่อไปนี 

 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศกัดิศรี และสิทธิส่วนบุคคล 

 ดูแลรักษารักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 

 การแต่งตังและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุจริตใจ และตังอยู่

บนพืนฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน 

 ให้ความสําคญัต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสมําเสมอ อาทิ การ

จัดอบรมสมัมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทัวถึงกับพนักงานทุกคน 

 กําหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ ลกัษณะของ

งาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว 

 หลีกเลียงการกระทําใด  ๆทีไม่เป็นธรรม ซึงอาจมีผลกระทบต่อความมนัคงในหน้าทีการงานของพนักงาน 

 เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกียวกับการทํางาน และกําหนดวิธีการแก้ไข เพือเกิดประโยชน์

แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกัน 

4) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมีต่อลูกค้า 

บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ทีจะให้มีการสร้างสรรค์ นําเสนอ และบริหารจัดการ

ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลกัการดําเนินงานดังนี 

 มุ่งมนัทีจะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการทีมีคุณภาพ ภายใต้เงือนไขทีเป็นธรรม 
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 ให้ข้อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์และการบริการทีถูกต้อง เพียงพอเพือให้ลูกค้ามีข้อมูลในการตัดสินใจโดยไม่มี

การกล่าวเกินความเป็นจริงทังในการโฆษณาหรือในการสือสารช่องทางอืน  ๆกับลูกค้าอันเป็นเหตุให้ลูกค้า

เกิดความเข้าใจผิดเกียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงือนไขใด  ๆของสินค้าหรือบริการ 

 จัดให้มีกระบวนการทีสามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการทีไม่เหมาะสมเพือทีบริษัทจะได้

ป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนําข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

การให้บริการดังกล่าวต่อไป 

 รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นําไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 

5) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมีต่อคู่ ค้าและคู่สัญญา 

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สญัญาซึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสําเร็จทางธุรกิจทีสําคัญ

ประการหนึงด้วยความเสมอภาค และคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี 

 บริษัทประสงค์ทีจะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลกัการดังต่อไปนี 

- มีการแข่งขันบนข้อมูลทีเท่าเทียมกัน 

- มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา 

- จัดทํารูปแบบสญัญาทีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทัง  ฝ่าย 

- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพือให้มันใจว่ามีการปฏิบัติตามเงือนไขของสญัญาอย่าง

ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขันตอนของกระบวนการจัดหา 

- จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงือนไขการชําระเงินทีตกลงกัน 

 บริษัทมุ่งหมายทีจะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทียงัยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาทีมีวตัถุประสงค์ชัดเจนใน

เรืองคุณภาพของสินค้าและบริการทีคุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชือถือซึงกันและกัน 

 ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใด  ๆเป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม 

 ไม่ใช้ข้อมูลทีได้ทราบอันเนืองมาจากการจัดซือ จัดหาเพือประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อืน 

6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมีต่อเจ้าหนี 

บริษัทยึดมันในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินัยเพือสร้างความเชือถือให้กับเจ้าหนีโดยบริษัทได้ยึดหลกั

ปฏิบัติ ดังต่อไปนี 

 ปฏิบัติตามเงือนไขต่าง  ๆตามสญัญาหรือทีได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 

 หากเกิดกรณีทีไม่สามารถปฏิบัติตามเงือนไขทีตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีทราบล่วงหน้าเพือ

ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
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7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมีต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจโดยประสงค์ทีจะประสบความสําเร็จอย่างยังยืนและเป็นบริษัทชันนําในธุรกิจภายใต้การ

แข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี 

 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีดี 

 ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการทีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพือ

ผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทําลายชือเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า 

 ไม่กระทําการใด  ๆทีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อืนหรือคู่แข่งทางการค้า 

8) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมีต่อสังคมส่วนรวม 

  บริษัทให้ความสําคัญกับชุมชนและสงัคมโดยรอบด้วยตะหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึงของสงัคมทีจะร่วม

ก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสงัคมและสิงแวดล้อมเพือความยังยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดําเนินกิจกรรมเพือชุมชนและสังคม

อย่างต่อเนืองควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม ดังนี 

 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสภาพสิงแวดล้อมเป็นสําคญั และปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคบัเกียวกับสิงแวดล้อมทีบังคบัใช้อยู่อย่างเคร่งครัด 

 มีนโยบายการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายใน

องค์กร 

 ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมและสังคม 

 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละท้องถินทีบริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ 

 ดําเนินกิจกรรมเพือร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชุมชน และสิงแวดล้อมอย่างสมําเสมอเพือให้ชุมชนทีบริษัทตังอยู่มี

คุณภาพชีวิตทีดีขึนทังทีดําเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง  ๆกับชุมชนโดยรอบในพืนทีทีบริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี 

 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและ

ทรัพย์สิน อันเนืองมาจากการดําเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีกับเจ้าหน้าทีภาครัฐและ

หน่วยงานทีเกียวข้อง 

นอกจากนีผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทําผิดทาง

กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในทีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทังนี ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บ

ไว้เป็นความลบัโดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสงัการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้า

มี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 
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หมวดที  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายทีจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอืน  ๆทีเกียวกับธุรกิจและผลประกอบการ

ของบริษัททีตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมําเสมอ ทันเวลาแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการ

ประกอบการทีแท้จริงของบริษัท รวมทังอนาคตของธุรกิจของบริษัท 

2) คณะกรรมการบริษัทมุ่งมันทีจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเกียวข้องกับการเปิดเผย

ข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัททังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสือมวลชน สือเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกียวข้อง

อืน  ๆได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทัวถึง และจะทําการปรับปรุงเปลียนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางทีตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศใช้บังคับ 

3) บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าทีฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations) เพือทําหน้าทีติดต่อสือสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือ

หุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพือวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเป็น

ประจํารวมทังจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไปให้แก่ผู้ถือหุ้นนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

บริษัทจัดอันดับความน่าเชือถือและหน่วยงานรัฐทีเกียวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง  ๆได้แก่ การรายงานต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจากนีบริษัทยงัให้ความสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสมําเสมอทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือให้ผู้ถือหุ้น

ได้รับข่าวสารเป็นประจําโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลทีอยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่

เสมอไม่ว่าจะเป็นวิสยัทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสมัพันธ์ รายงานประจําปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร 

โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

4) บริษัทให้ความสําคญัต่อรายงานทางการเงิน เพือให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการทีแท้จริงของ

บริษัท โดยอยู่บนพืนฐานของข้อมูลทางบัญชีทีถูกต้อง ครบถ้วน และพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึงเป็นทียอมรับ

โดยทัวไป 

5) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกียวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชุดย่อยของบริษัท จํานวนครังของการประชุมและจํานวนครังทีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีทีผ่านมารวมถึง

การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจําปีของบริษัท (แบบ - ) และแบบแสดง

รายการข้อมูลประจําปี (แบบ -1) 
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หมวดที  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติทีประชุมผู้ถือหุ้น 

1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

1.1) คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 7  ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการทีเป็น

ผู้บริหาร 4 ท่าน กรรมการทีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และมีกรรมการทีมีคุณสมบัติเป็นอิสระตาม

หลกัเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดรวม 3 ท่าน ซึงสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ที

กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า  ใน  ของจํานวนกรรมการทังหมด โดยมี

กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวฒิุทางด้านบัญชี และการเงิน  

1.2) บริษัทได้แต่งตังเลขานุการบริษัท เพือทําหน้าทีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง  ๆที

คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าทีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการ

ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

2) คณะกรรมการชุดย่อย 

2.1) บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท

ในการพิจารณาเรืองต่าง  ๆเพือให้สอดคล้องกับหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดี 

2.2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น

กรรมการอิสระ เพือความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที 

3) บทบาท หน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

บทบาท หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มีดังนี 

3.1) บทบาท หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าทีของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติทีประชุมผู้

ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซือสตัย์สุจริต 

2. กําหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย 

แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามทีฝ่ายบริหารจัดทํา 

และกํากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด  ๆซึงได้รับ

มอบหมายให้ทําหน้าทีดังกล่าว เพือให้เป็นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 
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3. ติดตามผลการปฏิบัติหน้าทีอย่างต่อเนือง เพือให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

4. ดําเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนําระบบงานบัญชีทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง

จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสียง และติดตามผลการปฏิบัติงาน 

6. จัดให้มีนโยบายเกียวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบาย

ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอืนใด เพือช่วยเหลือและสนับสนุน

การปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท 

8. แต่งตังผู้บริหารระดับอาวโุสของบริษัท เช่น กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) รองกรรมการ

ผู้จัดการสายงานบริหารองค์กร (Executive Vice President) รองกรรมการู้จัดการสายงานบัญชี

และการเงิน (Executive Vice President – Accounting & Corporate Finance) และผู้บริหาร

ระดับสูงในสายงานต่าง  ๆตามทีคณะกรรมการบริษัทเห็นจําเป็นและสมควร 

9. แต่งตังเลขานุการบริษัท เพือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง  ๆเพือให้การ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง 

10. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจําเป็นเพือประกอบการตัดสินใจที

เหมาะสม 

11. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลกัสูตรสมัมนาต่าง  ๆของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรทีเกียวข้องกับหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร

นัน 

3.2) บทบาท หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี 

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (internal audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิก



 
 

บริษัท ชวีาทัย จาํกัด (มหาชน) 

 

PC-CWG-001 
 

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

Corporate Governance Policy 

แก้ไขครังที : 2  

วนัทีบังคับใช้ : 15 มี.ค. 2560 

หน้า : 12 / 17 

 

 

จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็นอิสระเพือทําหน้าทีเป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย

ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง 

5) พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี เพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย

ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงิน

ของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ

หน้าทีตามกฎบัตร (charter) 

(ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีและ

ความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทตามหน้าทีทีคณะกรรมการ

ของบริษัทมอบหมายให้ ในขณะทีความรับผิดชอบสําหรับกิจกรรมทังหมดของบริษัทต่อ

บุคคลภายนอกนันยงัคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททังคณะ 

3.3) บทบาท หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบคุคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพือดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท รวมทงัคดัเลือกบุคคลและ

เสนอชือบุคคลทีมีคณุสมบัติเหมาะสมเพือนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที

ประชมุผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาแตง่ตงัเป็นกรรมการบริษัท 

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เกียวกับการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ

กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพือนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ 

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือ

พิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ 

กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง สําหรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้

คณะกรรมการบริษัทนําเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติ 

3.4) บทบาท หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้คําแนะนําเกียวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ และแผนการดําเนินงานประจําปี และ

งบประมาณของบริษัท 

2. ดําเนินการจัดการให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามแผนการ วตัถุประสงค์ และเป้าหมายที

กําหนดไว้ 

3. ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม และรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกเดือน 

4. เสาะหา และประเมินโอกาสใหม่  ๆในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

5. ตรวจสอบ และให้คําแนะนําเกียวกับเรืองนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่คณะกรรมการ

บริษัท 

6. ตรวจสอบ และอนุมัติธุรกรรมต่าง  ๆทีเกียวข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัท การ

จัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลงั การบริหารงานทัวไป และธุรกรรมต่าง  ๆทีเกียวข้อง
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กับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตอํานาจการอนุมัติทีคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

กําหนดไว้ 

7. พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสียง และระบบการควบคุมความเสียงของบริษัท 

8. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือพนักงานปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้

ตามความเหมาะสม โดยทีคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร

จะต้องไม่กระทําการหรืออนุมัติรายการใด  ๆทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งกับตน อาจมีส่วน

ได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด  ๆหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกับ

บริษัท (ตามทีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ทังนี การอนุมัติรายการดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับนโยบาย และ

หลักการต่าง  ๆทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายทีเกียวข้อง 

9. จัดหาทีปรึกษา หรือบุคคลทีมีความเห็นอิสระเพือให้ความเห็นหรือคําแนะนํา ตามความจําเป็น 

10. ร้องขอให้ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให้ข้อมูลทีเกียวข้องกับเรืองที

มีการอภิปรายกันในทีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

11. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการทีคณะกรรมการบริหารดําเนินการภายใต้อํานาจ

หน้าทีของคณะกรรมการบริหารอย่างสมําเสมอ ทังนี รวมถึงเรืองอืนใดทีจําเป็นและสมควรที

จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

12. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจําทุกปี 

13. ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแก้ไขเปลียนแปลงกฎบัตร 

14. ดําเนินการอืนใดตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4) การประชุมคณะกรรมการ 

4.1) คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครังต่อปีและมีการประชุม

พิเศษเพิมตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  วนั และการประชุมทุกครังจะต้อง

มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

4.2) มีการกําหนดความชัดเจนไว้ล่วงหน้า โดยกรรมการผู้จัดการ โดยการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการ

บริษัท จะร่วมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ทังนี เลขานุการบริษัท มีหน้าทีดูแลให้

กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสําหรับการศึกษาและ

พิจารณาเรืองเพือการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน 
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4.3) คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลทีเพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนืองและทันเวลาก่อนการประชุมทุกครัง ทังนี 

กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าทีให้

คําปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรืองทีเกียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง  ๆ

4.4) กรรมการผู้จัดการมีหน้าทีจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอทีผ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพือการ

อภิปรายและเพียงพอสําหรับคณะกรรมการทีจะอภิปรายในประเด็นสําคญั เปิดโอกาสและสนับสนุนให้

กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นทีได้จากทีประชุม 

4.5) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสทีจะประชุมระหว่างกันเองตาม

ความจําเป็นเพืออภิปรายปัญหาต่าง  ๆเกียวกับการจัดการทีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการ ทราบถึงผลการประชุมด้วย 

4.6) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริษัท เพือให้สารสนเทศรายละเอียดต่าง  ๆเพิมเติมในฐานะทีเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพือมีโอกาส

ทําความรู้จักผู้บริหารระดับสูงสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

4.7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่าง  ๆกรรมการซึงมีส่วนได้เสียในเรืองทีพิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและ

ต้องไม่อยู่ในทีประชุมในวาระดังกล่าว 

4.8) การประชุมทุกครัง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที

ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ทีเกียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

ภายหลังจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจําทุกปี เพือประเมินผลการปฏิบัติงานในปีทีผ่านมา และหาแนวทางใน

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการในปีต่อ  ๆไป 

6) ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางใน

การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยกําหนดเป็นนโยบาย

ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี 

6.1) ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน 
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6.2) ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าทีและขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

6.3) ประโยชน์ทีคาดว่าบริษัทจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน 

6.4) ค่าตอบแทนทีกําหนดขึนนันจะต้องสามารถจูงใจกรรมการทีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจําเป็นและ

สถานการณ์ของบริษัทมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้ 

6.5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ

ผู้เกียวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพือให้มีการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนืองและในกรณีทีมีการเปลียนกรรมการหรือแต่งตังกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัด

ให้มีเอกสารและข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนําลกัษณะ

ธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

กรรมการของบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

โดยบางท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการอบรมใน

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสถาบันเดียวกัน 

8) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดแนวทางในเรืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยปฏิบัติตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพือผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท และถือเป็นหน้าทีของบุคลากรทุกระดับทีจะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางประโยชน์อย่างรอบคอบยึด

หลกัความซือสตัย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมทีดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

ครบถ้วนเพือผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสําคญั 

9) การดูแลเรืองการใช้ข้อมลูภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการทีดีและเพือความโปร่งใสและป้องกันการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัททียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กําหนด

นโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท ดังนี 

9.1) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเป็น

ระดับรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึนไปหรือเทียบเท่าเกียวกับหน้าทีทีต้องจัดทําและส่งรายงานการถือ
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หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา  และบทกําหนดโทษตามมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  

9.2) บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที

เป็นระดับรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึนไปหรือเทียบเท่า จัดทําและนําส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของ

ตน ของคู่สมรส และของบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายงัเลขานุการของบริษัท ก่อนนําส่งสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัและตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง โดยให้จัดทําและนําส่งภายใน  วนันับแต่วนัที

ได้รับการแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลียนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ภายใน  สามวนัทําการนับแต่วนัทีมีการซือ ขายโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นัน 

9.3) บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเป็น

ระดับรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขึนไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานทีเกียวข้องทีได้รับทราบข้อมูล

ภายในทีเป็นสาระสําคญั ซึงมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงบัการซือหลกัทรัพย์ของ

บริษัทในช่วงเวลาก่อนทีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกียวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท

จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้

ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเป็นระดับรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขึนไป

หรือเทียบเท่า งดการซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย  วนั

ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย  ชัวโมงภายหลงัการเปิดเผย

ข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทังห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลทีเป็นสาระสําคญันันต่อบุคคลอืน 

9.4) บริษัทกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึงเริมตังแต่

การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชัวคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงานซึงการลงโทษ

จะพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนัน  ๆ

 

  




