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บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีวา่เป็นสิง่ส าคญัที่จะช่วยสง่เสริมการด าเนินงานของบริษัทให้

มีประสทิธิภาพและมีการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน ซึง่จะน าไปสูป่ระโยชน์สงูสดุต่อผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย ตัง้แต่พนกังาน ผู้ลงทนุ  ผู้
ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึน้ โดย
ครอบคลมุเนือ้หาหลกัการส าคญัตัง้แต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการในการ
บริหารงานของผู้บริหารอยา่งโปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรท าให้เกิดความเช่ือมัน่วา่
การด าเนินงานใดๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย   

ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทจะยดึมัน่ในหลกัการด าเนินธุรกิจด้วยความมุง่มัน่และซื่อสตัย์ สจุริต โดยมี
การก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะใช้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบเพื่อให้มีการผลกัดันให้เกิดวัฒนธรรมในการก ากับดูแลขึน้อย่างต่อเนื่องและเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่ งยืน สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัทที่ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบตัิงานได้อย่างชดัเจน ซึ่งครอบคลมุหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการที่ดี ภายใต้ระเบียบปฏิบตัิ
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

หลักการและนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนกัถึงบทบาท  และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานในการสร้างเสริมให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการก าหนดนโยบายสนบัสนุนการก ากับดูแลกิจการ โดยครอบคลมุหลกัการส าคญัตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดงันี ้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของบริษัทและการได้รับ
ข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกันเพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เร่ือง ดังนัน้
คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดงันี ้ 

1. บริษัทได้แตง่ตัง้ให้บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการด าเนินงานเก่ียวกบังานทะเบียนหลกัทรัพย์ 

2. ในการก าหนดวนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะไมก่ าหนดการประชมุในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ วนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์
โดยจะก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหวา่งเวลา 08.30 -17.00 น. และสถานท่ีประชมุจะอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

3. สทิธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งจดัให้มีปีละ 1 ครัง้ ในวนั เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน 4 
เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัท 
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4. ให้บริษัทจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบวุตัถปุระสงค์และ

เหตผุล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทกุวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมลูอย่างครบถ้วนลว่งหน้า
ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 14 วนั ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทได้
จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

5. มีนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยในการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะใช้และจดัเตรียมสถานที่ที่
เดินทางสะดวกโดยจะแนบแผนที่จดัประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ในหนงัสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวนัเวลาที่เหมาะสมและจัดสรร
เวลาในการประชมุอยา่งเพียงพอ 

6. ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัทจะแถลงให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็น
รวมทัง้การตัง้ค าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทัง้นีใ้นระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมี
สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ค าถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรร
เวลาให้อยา่งเหมาะสม และกรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในท่ีประชมุด้วย  

7. ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบขา่วสารของผู้ ถือหุ้นผา่นทาง website ของบริษัทโดยเปิดเผยขา่วสารตา่งๆ และรายละเอียด
ไว้ที่ website ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุมลว่งหน้าเพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดข้อมลูระเบียบวาระการประชมุได้อยา่งสะดวกและครบถ้วนและมีเวลาในการศกึษาข้อมลูประกอบการ
ประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท  

8. การจดบนัทกึรายงานการประชมุให้บนัทกึให้ครบถ้วน ถกูต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทึกประเด็นซกัถามและข้อคิดเห็นที่
ส าคญัไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนีใ้ห้บริษัทน ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดงักลา่วไปยงั  ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้  

9. เพิ่มความสะดวกให้แกผู่้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ปอ้งกนัปัญหาเร่ืองเช็คช ารุด สญูหายหรือสง่ถึงผู้ ถือหุ้น ลา่ช้า 

10. บริษัทได้ดแูลผู้ ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมลู ขา่วสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอย่างสม ่าเสมอ
และทนัเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมลูผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยงัได้น าข้อมลู
ที่ส าคญัรวมทัง้ขา่วสารต่างๆ ท่ีเป็นปัจจบุนัแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.chewathai.com 

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทได้ก าหนดให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยให้ความส าคญัและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็น

เจ้าของของผู้ ถือหุ้นโดยไม่เอือ้ประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจึงสามารถมัน่ใจได้ว่า สิทธิของตนจะได้รับ
การคุ้มครองและปฏิบตัิด้วยดีเสมอ คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางในการรักษาไว้ซึง่สทิธิดังกลา่ว ดงันี ้
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1. บริษัทเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นทราบอยา่งเพียงพอ ทนัเวลา และทัว่ถึง เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน 

ข้อมลูการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัอย่างถกูต้องครบถ้วน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมลูที่ จ าเป็นต่อการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น
ผา่นช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยคือ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัทคือ www.chewathai.com 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. มีนโยบายอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอช่ือกรรมการ หรือเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติมได้ก่อนการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่  อย่างไร 
รวมถึงมีการก าหนดวิธีการให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ  

4. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก าหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญั หรือเพิ่มวาระ
การประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะในวาระส าคัญที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อน
ตดัสนิใจ 

5. ให้เพิ่มการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
บคุคลใดบคุคลหนึ่งหรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้ง รายช่ือกรรมการ
อิสระดงักลา่วไว้ในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  

6. ให้ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นชาว
ไทยหรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  

7. สนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทกุวาระเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลงัและ
ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน  

8. มีการก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรและได้แจ้งแนวทางดงักลา่วให้
ทุกคนในบริษัทถือปฏิบตัิและได้ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตาม
กฎหมาย มีหน้าที่จดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการ 

9. ในกรณีที่กรรมการและผู้ บริหารคนใดท าการซือ้ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบทกุครัง้ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

10. บริษัทมีแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจนในการดูแลและขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึง่มีหน้าที่ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ซึง่หากที่ประชมุมีมติท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั บริษัท
จะท าการเปิดเผยมูลค่ารายการช่ือคู่สัญญาและบุคคลที่เ ก่ียวโยงกัน เหตุผลความจ าเป็น และรายละเอียดอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องในการเข้าท ารายการดงักล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ  

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยคือ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัทคือ www.chewathai.com 
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หมวดที่ 3 การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทตระหนกัและรับรู้ถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังานและผู้มี

สว่นได้เสียภายนอก ได้แก่ ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ รวมทัง้ชุมชนใกล้เคียงที่เก่ียวข้องเนื่องจากบริ ษัท
ได้รับการสนบัสนนุจากผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ ซึง่สร้างความสามารถในการแขง่ขนัและสร้างก าไรให้บริษัท ซึง่ถือวา่เป็นการสร้างคณุค่า
ในระยะยาวให้กบับริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดงันี ้

1) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถอืหุ้น 
บริษัทตระหนกัดีว่า ผู้ ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวจึงก าหนดให้

พนกังานต้องปฏิบตัิตามแนวทางตอ่ไปนี ้
 ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินใดๆ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็น

ธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
 ก ากับดูแลการด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานที่ดีและมีการ

น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชีและรายงานอื่นๆ 
โดยสม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ ซึ่ง
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและมีเหตมุีผลอยา่งเพียงพอ 

 ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัทซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือ
ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร 

 บริษัทต้องปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายเทา่เทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ 

ในการด าเนินธุรกิจบริษัทให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัทัง้ในสว่นงานของภาครัฐโดยเฉพาะ
ในการกระท าธุรกรรม บริษัทหลกีเลีย่งการกระท าที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนกังานของรัฐด าเนินการที่ไม่ถกูต้องเหมาะสม แต่จะสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถท าได้ เช่น การพบปะพดูคยุในท่ีสาธารณะตา่งๆ การไปแสดงความยินดี
ในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบตัิ เป็นต้น โดยมีหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 ด าเนินการอยา่งถกูต้อง เมื่อต้องมีการติดตอ่เจ้าหน้าที่ หรือหนว่ยงานของรัฐ 
 ตระหนกัอยูเ่สมอวา่กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเง่ือนไข ขัน้ตอน หรือ

วิธีปฏิบตัิที่แตกตา่งกนั และบริษัทพงึรับรู้และปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 

3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน 

บริษัทตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคณุค่าที่สดุของบริษัทเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการ
บรรลเุป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิที่เป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย
ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยได้ยดึหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
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 ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสทิธิสว่นบคุคล 
 ดแูลรักษารักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ 
 การแตง่ตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าด้วยความสจุริตใจ และตัง้อยู่

บนพืน้ฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 
 ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ อาทิ การ

จดัอบรมสมัมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงกบัพนกังานทกุคน 
 ก าหนดคา่ตอบแทนแก่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ตามสภาวะอตุสาหกรรม การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะของ

งาน ผลการปฏิบตัิงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายคา่ตอบแทนดงักลา่ว 
 หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ที่ไมเ่ป็นธรรม ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าที่การงานของพนกังาน 
 เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนะหรือร้องทกุข์เก่ียวกบัการท างาน และก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อเกิดประโยชน์

แก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

4) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ น าเสนอ และบริหารจัดการผลิตภณัฑ์
และการบริการของบริษัทแก่ลกูค้าอยา่งมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลกัการด าเนินงานดงันี  ้

 มุง่มัน่ท่ีจะจดัหา พฒันาผลติภณัฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
 สง่มอบผลติภณัฑ์และการบริการท่ีมีคณุภาพ ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม 
 ให้ข้อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการบริการที่ถกูต้อง เพียงพอเพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูในการตดัสินใจโดยไม่มี

การกลา่วเกินความเป็นจริงทัง้ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กบัลกูค้าอนัเป็นเหตใุห้ลกูค้า
เกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการ 

 จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลกูค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้
ปอ้งกนัแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้าได้อย่างรวดเร็วและน าข้อมลูดังกลา่วไปปรับปรุงหรือพฒันาผลิตภณัฑ์และ
การให้บริการดงักลา่วตอ่ไป 

 รักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไมน่ าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 

5) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ ค้าและคู่สัญญา 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อคู่ค้าและคู่สญัญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความส าเร็จทางธุรกิจที่ส าคญัประการหนึ่ง
ด้วยความเสมอภาค และค านงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้

 บริษัทประสงค์ที่จะให้การจดัหาสนิค้าและบริการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพภายใต้หลกัการดงัตอ่ไปนี  ้
- มีการแขง่ขนับนข้อมลูที่เทา่เทียมกนั 
- มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลอืกคูค้่าและคูส่ญัญา 
- จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทัง้ 2 ฝ่าย 
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- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาอย่าง

ครบถ้วน และปอ้งกนัการทจุริตประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 
- จ่ายเงินให้คูค้่าและคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินที่ตกลงกนั 

 บริษัทมุ่งหมายที่จะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกับคู่ค้าและคู่สญัญาที่มีวตัถุประสงค์ชัดเจนใน
เร่ืองคณุภาพของสนิค้าและบริการท่ีคุ้มคา่กบัมลูคา่เงินและมีความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

 ห้ามผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นสว่นตวัจากคู่ค้าและคู่สญัญาไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม 

 ไมใ่ช้ข้อมลูที่ได้ทราบอนัเนื่องมาจากการจดัซือ้ จดัหาเพื่อประโยชน์สว่นตวัหรือผู้อื่น 

6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี ้

บริษัทยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินยัเพื่อสร้างความเช่ือถือให้กบัเจ้าหนีโ้ดยบริษัทได้ยึดหลกัปฏิบตัิ 
ดงัตอ่ไปนี ้

 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ตามสญัญาหรือที่ได้ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด 
 หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพื่อ

ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความส าเร็จอย่างยัง่ยืนและเป็นบริษัทชัน้น าในธุรกิจภายใต้การแข่งขนัใน
อตุสาหกรรมอยา่งมีคณุธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกัการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า ดงันี  ้

 ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี 
 ไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เ พื่อ

ผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 ไมก่ลา่วหาในทางร้าย หรือมุง่ท าลายช่ือเสยีงแก่คูแ่ขง่ทางการค้า 
 ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นหรือคูแ่ขง่ทางการค้า 

8) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม 

บริษัทให้ความส าคญักบัชมุชนและสงัคมโดยรอบด้วยตะหนกัดีวา่เราเปรียบเสมือนสว่นหนึง่ของสงัคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่
การพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อมเพื่อความยัง่ยืนสบืไป บริษัทจึงได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อชมุชนและสงัคมอยา่งตอ่เนื่องควบคูไ่ปกบัการ
ด าเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้

 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมที่บงัคบัใช้อยูอ่ยา่งเคร่งครัด 

 มีนโยบายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบตัิกนัภายใน
องค์กร 
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 สง่เสริมให้พนกังานของบริษัท มีจิตส านกึและความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม 
 เคารพตอ่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ินท่ีบริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ 
 ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตัง้อยู่มี

คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมือกบัหนว่ยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชมุชน 
 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมตา่งๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ท่ีที่บริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจอยูต่ามควรแก่กรณี 
 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและ

ทรัพย์สนิ อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนีผู้้มีสว่นได้เสยีสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย ความ
ถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทัง้นี ้ข้อมลูร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลบัโดยกรรมการ
อิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบข้อมลู และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทตอ่ไป 

ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสียในการเสริมสร้างผลการด าเนินงานของบริษัท
เพื่อสร้างความมัน่คงยัง่ยืนให้แก่บริษัท โดยการเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจให้ผู้มีสว่นได้เสียได้รับทราบอย่าง
เพียงพอและโปร่งใส นอกจากนีบ้ริษัทจดัให้มีช่องทางส าหรับผู้มีสว่นได้เสีย ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทุน สามารถสอบถามรายละเอียด 
แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย ความถกูต้องของรายงานทางการเงินระบบควบคมุภายในที่บกพร่อง 
หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทเปิดช่องทางให้ผู้มี
สว่นได้เสยีภายนอก ติดตอ่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดบัสงูผา่นช่องทาง ดงันี ้ 

1. จดหมาย   จดัสง่ทางไปรษณีย์ หรือยื่นสง่โดยตรงที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

 1168/80 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชัน้ 27 ยนูิตดี  

ถนนพระรามสี ่แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร 10120  

2 .ทางอีเมล   auditcommittee@chewathai.com 

ทัง้นี ้ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลบัโดยกรรมการอิสระ หรือกรรมกา ร
ตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบข้อมลู และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 
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โดยในสว่นพนกังาน บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนกังานแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือรายงานการกระท าที่ไมถ่กูต้องผา่น

ช่องทาง Whistleblower ของบริษัท 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทมีนโยบายในการให้ข้อมลูเปิดเผยแก่ผู้ เก่ียวข้องอยา่งโปร่งใส ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า หรือพนกังาน เป็นต้น โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมลูทัว่ไปที่ส าคญัเก่ียวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัทที่ตรงกับความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลาอย่างทัว่ถึง และเท่าเทียมกัน โดยได้เผยแพร่
ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และผู้มีสว่นได้เสยีอื่นๆ ได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ  โดยมีฝ่ายนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ ในการให้บริการข้อมลูและขา่วสารกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทกบัผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้อง อาทิ 

- การรายงานผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
- เว็บไซต์ของบริษัทคือ www.chewathai.com 
- สือ่มวลชนตา่งๆ ทัง้ด้านหนงัสอืพิมพ์และวารสารธุรกิจ โทรทศัน์ 

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นรายย่อย นกัลงทุนทัว่ไป และนักวิเคราะห์ที่ต้องการข้อมูลที่เก่ียวกับบริษัทสามารถติดต่อกับฝ่ายนกัลงทุน
สมัพนัธ์ของบริษัทได้โดยตรง ซึง่เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตัง้มัน่อยู่บนพืน้ฐานของการ
เปิดเผยข้อมูลที่เท่าเทียมกนับริษัทได้ตระหนกัและมีความรับผิดชอบต่อความเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดท ารายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีและหลกับัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทัง้การ
เปิดเผยสารสนเทศส าคญัที่มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงในราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อการตดัสินใจลงทนุ 
โดยการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และหนว่ยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามแก้ไข เปลี่ยนแปลงอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่ากฎหมาย 
กฎเกณฑ์มีความทนัสมยั และเป็นหลกัประกนัให้ผู้ ถือหุ้นเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งตรงไปตรงมา 

2. ลกูค้า 
บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เ ก่ียวกับโครงการต่างๆ ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท คือ 

www.chewathai.com, www.facebook.com/CHEWATHAI/ และช่องทาง Call center : 1260 
3. พนกังาน 

พนกังานของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นพนกังานที่ประจ าที่ส านกังานใหญ่หรือตามโครงการต่างๆ จะได้รับการดูแลและได้รับ
ข้อมลูโดยเท่าเทียมกัน รวมทัง้การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ การติดประกาศที่บอร์ดของบริษัทและที่โครงการต่างๆ การสื่อสาร

http://www.chewathai.com/
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ผ่านกลุ่มของฝ่ายต่างๆ ในรูปแบบ Chewathai club Intranet, Whatsapp และ Line ซึ่งจะมีผู้บริหารระดบัสูงอยู่ด้วยโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อให้พนกังานได้รับรู้ขา่วสารตา่งๆ ของบริษัท ดงันี ้

- ขา่วกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัท 
- ขา่วหรือข้อมลูที่เก่ียวกบัสวสัดิการตา่งๆ 
- ขา่วเก่ียวกบัพนกังานในเร่ืองตา่งๆ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง การปรับต าแหน่ง พนกังานเข้าใหม่ หรือ พนกังานลาออก

และอื่นๆ เป็นต้น  
- ขา่วที่เป็นความรู้แก่พนกังาน เช่น ขา่วเก่ียวกบัภาษี ขา่วเก่ียวกบัประกนัสงัคม เป็นต้น 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท การก ากบัดแูลกิจการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

1)   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บคุคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี การเงิน เป็นต้น ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทัง้นี ้คณะบคุคลดงักลา่วนีม้ีบทบาทส าคญัในการก าหนด
นโยบายของบริษัทร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงูวางแผนการด าเนินงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ตลอดจนก าหนดนโยบายทางการเงิน 
การบริหารความเสีย่ง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท 
รวมถึงผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อยา่งเป็นอิสระ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปี 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมดจ านวน 6 คณะ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการบริหาร 
4. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
5. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
6. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัทมีการก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการแตล่ะชดุไว้อยา่งชดัเจน โดยในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองส าคญั 
จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือ
รับทราบ เพื่อถ่วงดลุและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 
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 2)  การแต่งตัง้และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

2.1) หลักเกณฑ์การเลือกตัง้ การแต่งตัง้กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัทมีคณุสมบตัิและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้องโดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ อุทิศความรู้ความสามารถปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัท โดยบริษัทมี
หลกัเกณฑ์ใน การคดัเลอืกบคุคลที่จะแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ตามข้อบงัคบัของบริษัท โดยสรุปดงันี  ้
1.) กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ใน

ข้อบงัคบัของบริษัท 
2.) ต้องส าเร็จการศกึษาอยา่งน้อยชัน้ปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 
3.) เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอทุิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มี

เพื่อประโยชน์ของบริษัท 
4.) เป็นผู้มีความซื่อสตัย์สจุริตและมีคณุธรรมสงู 
5.) กรรมการต้องไมด่ ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทท่ีจดทะเบียนอื่นๆ เกินกวา่ห้า (5) บริษัท ในกรณีที่กรรมการ

คนใดคนหนึ่งมีต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่าห้า (5) บริษัท คณะกรรมการจะ
พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงานเหตุผลในการแต่งตัง้
กรรมการดงักลา่วไว้ในรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

6.) กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตัง้ เลือกตัง้ และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีวาระการด ารงต าแหน่งตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณี
ที่ต าแหนง่กรรมการบริษัทวา่งลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
จะท าหน้าที่พิจารณาสรรหาบคุคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตัง้บคุคลเข้าเป็น
กรรมการในต าแหนง่ที่วา่งลงตามข้อบงัคบับริษัท 

7.) ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดออกจาก
ต าแหนง่ หากไมส่ามารถแบง่จ านวนกรรมการทัง้หมดออกเป็นสามสว่นเทา่กนัได้ ให้กรรมการท่ีออกมีจ านวนใกล้
ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่อีกก็ได้  
 

นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
1) เสยีชีวิต 
2) ลาออก (โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ีบริษัทได้รับจดหมายลาออก) 
3) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของ กฎหมาย หรือตาม

ข้อบงัคบับริษัท 



 
 

บริษัท ชวีาทัย จ ากัด (มหาชน) 
 

PC-CWG-001 
 

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
Corporate Governance Policy 

แก้ไขครัง้ที่ : 3  
วนัที่บงัคบัใช้ : 1 ก.ค. 2561 

หน้า : 13 / 26 

 
4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 
5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

8.) การเสนอช่ือบุคคลให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อน
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและเลอืก 

9.) ในการเลือกตัง้กรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้
บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

10.) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้โดยกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลอืกตัง้เข้ามาใหมไ่ด้ 

11.) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2.2 วาระการรด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
บริษัทก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการคราวละ 3 ปี แต่อย่างไรก็ตามบริษัทเช่ือว่าอายหุรือระยะเวลา 

ด ารงต าแหนง่มิได้เป็นอปุสรรค หากเปรียบเทียบกบัความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัทรงคณุค่าที่แต่ละคนมีและ
พร้อมที่จะน ามาก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัท 

 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างในสว่นคณะกรรมการบริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ประกอบด้วยคณะกรรมการชุด
ยอ่ยจ านวน 5 คณะ ได้แก่ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
4. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
5. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 3)  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
    บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท มีดงันี  ้

3.1) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัิหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วย
ความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต 

2. ก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง 
แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายบริหารจัดท า และก ากับดแูลการ
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บริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกล่าว 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

3. ติดตามผลการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 
4. ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยน าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั ง้จัดให้มี

ระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 
5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสีย่ง และติดตามผลการปฏิบตัิงาน 
6. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดงักลา่วอย่างมี

ประสทิธิภาพ 
7. แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท 

8. แต่งตัง้ผู้บริหารระดบัอาวโุสของบริษัท เช่น กรรมการผู้จดัการ (Managing Director) รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารองค์กร (Executive Vice President) รองกรรมการู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
(Executive Vice President – Accounting & Corporate Finance) และผู้บริหารระดบัสงูในสายงานต่างๆ 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นจ าเป็นและสมควร 

9. แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

10. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม 
11. สง่เสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนัน้ 
12. ตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานของตนเป็นประจ าทกุปี 
13. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแก้ไขเปลีย่นแปลงกฎบตัรฉบบันี ้
14. ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3.2)   บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
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ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร  

(charter) 
 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทัง้นี ้

คณะกรรมการตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทตามหน้าที่ที่คณะกรรมการของบริษัท
มอบหมายให้ ในขณะที่ความรับผิดชอบส าหรับกิจกรรมทัง้หมดของบริษัทต่อบคุคลภายนอกนัน้ยงัคงเป็นของ
คณะกรรมการบริษัททัง้คณะ 
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3.3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัทิศทางกลยทุธ์ โครงสร้างการจดัการ และแผนการด าเนินงานประจ าปี และงบประมาณ
ของบริษัท 

2. ด าเนินการจดัการให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามแผนการ วตัถปุระสงค์ และเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

3. ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุม่ และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบทกุเดือน 

4. เสาะหา และประเมินโอกาสใหม่ๆ  ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

5. ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าเก่ียวกบัเร่ืองนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัท 

6. ตรวจสอบ และอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัท การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลงั การบริหารงานทัว่ไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท ภายใต้ขอบเขตอ านาจการอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนดไว้ 

7. พิจารณาและตรวจสอบการจดัการความเสีย่ง และระบบการควบคมุความเสีย่งของบริษัท 

8. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือพนกังานปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ตามความ
เหมาะสม โดยที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารจะต้องไม่กระท าการหรือ
อนุมตัิรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับตน อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ใน
ลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ทัง้นี ้การอนุมตัิรายการ
ดงักล่าว ต้องสอดคล้องกับนโยบาย และหลกัการต่างๆ ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

9. จดัหาที่ปรึกษา หรือบคุคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน า ตามความจ าเป็น 

10. ร้องขอให้ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่มีการ
อภิปรายกนัในที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร 

11. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการท่ีคณะกรรมการบริหารด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้รวมถึงเร่ืองอื่นใดที่จ าเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ 

12. ตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานของตนเป็นประจ าทกุปี 

13. ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี ้และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข
เปลีย่นแปลงกฎบตัร 

14. ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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3.4) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท รวมทัง้คดัเลือกบุคคลและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ /หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการบริษัท 

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษัท กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมตัิค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู 
ส าหรับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

  

 3.5)   บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ตอ่บคุคลภายนอก 

2. พิจารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบตัิเก่ียวกบั จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตาม
ระบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจดัการ เพื่อก าหนดเป็นระเบียบปฏิบตัิของ
องค์กร ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบตัิขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถกูต้อง 

3.   ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานตามนโยบายและมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ของบริษัท 
4. ก ากบัดแูลให้ค าปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ

จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพฒันาและยกระดบั ระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ สูม่าตรฐานสากล 
5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 

3.6)  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนการจดัการบริหาร และก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งของบริษัท 
2. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบั ลกัษณะ

ความเสีย่งแตล่ะด้านของธุรกรรมที่บริษัทด าเนินการ 
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3. ติดตามและให้ความส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัลว่งหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลายที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงรายงาน

ผลการด าเนินการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัท 
4. ให้ข้อเสนอแนะในด้านท่ีต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบั นโยบายและกล

ยทุธ์ของบริษัท 

4)  การประชุมคณะกรรมการ 

4.1)  คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยไตรมาสละครัง้ตอ่ปีและมีการประชมุพิเศษเพิ่ม
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั และการประชุมทกุครัง้จะต้องมีกรรมการมา
ประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

4.2)  มีการก าหนดความชดัเจนไว้ลว่งหน้า โดยกรรมการผู้จดัการ โดยการหารือร่วมกบัประธานคณะกรรมการบริษัท 
จะร่วมกนัพิจารณาก าหนดวาระการประชุมเป็นการลว่งหน้า ทัง้นี  ้ เลขานกุารบริษัท มีหน้าที่ดแูลให้กรรมการ
ได้รับเอกสารการประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุเป็นเวลาเพียงพอส าหรับการศึกษาและพิจารณาเร่ืองเพื่อการ
ให้ความเห็นและการออกเสยีงลงคะแนน 

4.3)  คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่องและทันเวลาก่อนการประชุมทุกครัง้ ทัง้นี  ้
กรรมการบริษัทสามารถติดตอ่เลขานกุารบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่
คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ 

4.4)  กรรมการผู้จดัการมีหน้าที่จดัสรรเวลาให้อยา่งเพียงพอท่ีผา่ยจดัการจะเสนอเอกสารข้อมลูเพื่อการอภิปรายและ
เพียงพอส าหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นส าคญั เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแต่ละคน
แสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชมุ 

4.5)  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกนัเองตามความจ า
เป็นเพื่ออภิปรายปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วยและควรแจ้ง
ให้กรรมการผู้จดัการ ทราบถึงผลการประชมุด้วย 

4.6)  คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้กรรมการผู้จดัการเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบตัิงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสท าความรู้จกั
ผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดงาน 

4.7)  ในการพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาจะไมม่ีสิทธิออกเสียงและต้องไม่
อยูใ่นท่ีประชมุในวาระดงักลา่ว 

4.8)  การประชุมทกุครัง้ ต้องมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 
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5)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

1. การสรรหากรรมการบริษัท 

1)  การสรรหาคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคณุสมบตัิโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
และน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ซึง่องค์ประกอบ
การสรรหาและแตง่ตัง้คณะกรรมการบริษัท มีรายละเอยีดดงันี ้

2)  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 7 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดต้องมถ่ิีนท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

3)  คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอิสระ 

 คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

1)  กรรมการทกุคนต้องมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบตา่งๆ ตลอดจนมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัท 

2)  ต้องส าเร็จการศกึษาอยา่งน้อยชัน้ปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 

3)  เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอทุิศเวลาได้อยา่งเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถ
ที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 

4)  เป็นผู้มีความซื่อสตัย์สจุริตและมีคณุธรรมสงู 

5)  กรรมการต้องไมด่ ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการ
คนใดคนหนึง่มีต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทท่ีจดทะเบียนอื่นๆ เกินกวา่ 5 บริษัทคณะกรรมการจะพิจารณา
ถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการท่านดงักล่าว และรายงานเหตผุลในการแต่งตัง้กรรมการ 
ดงักล่าวไว้ในรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  

ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดออก
จากต าแหนง่หากไมส่ามารถแบง่จ านวนกรรมการทัง้หมดออกเป็นสามสว่นเท่ากนัได้ ให้กรรมการที่ออกมี
จ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่อกีก็
ได้ นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

 เสยีชีวิต 

 ลาออก (โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก) 
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 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของ
กฏหมายหรือตามข้อบงัคบับริษัท 

 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

 ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

2.  การสรรหากรรมการบริหาร 

การสรรหากรรมการบริหารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิการแต่งตัง้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารท าน้าที่ในการบริหารกิจการให้เป็นไปตาม
นโยบาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ และกฏหมายที่เก่ียวข้อง และพิจารณา กลัน่กรองเร่ืองตา่งๆ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
ตลอดจนติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสงูได้แก่ กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถึงคณุสมบตัิที่ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

4. การสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง เพื่อให้ปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเร่ืองและน าเสนอผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนด 

5. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และนโยบาย รวมถึงเป็นผู้ก ากบัดแูลกิจการของบริษัทให้
เป็นไป ตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อนัก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุเพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัท
และผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และการ
ตดัสินใจไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ ใดไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการขดัแย้ง หรือเป็นการแข่งขนักับ
ผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูล
กิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากนี ้ยงัจดัให้มีกลไกในการ
ก ากบัดแูลและติดตามการปฏิบตัิงานและการควบคมุฝ่ายบริหารในช่วงเวลาที่จ าเป็นและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัท
ให้ความส าคญัตอ่รายงานทางการเงินท่ีต้องสะท้อนให้เห็นถงึผลการด าเนินงานอยา่งแท้จริง มีการประเมิน ก าหนดและวาง
มาตรฐานในการบริหาร ป้องกัน และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ภายใต้หลกัการถ่วงดลุอ านาจ และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุง่มัน่ในการพฒันา เพื่อให้ธุรกิจ
ของบริษัท มีความเจริญก้าวหน้าอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นได้อยา่งเหมาะสม 

6.  การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

บริษัทมีการก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการในระดบัตา่งๆ ไว้อยา่งชดัเจน โดยใน
การพิจารณาและตดัสนิใจในเร่ืองที่ส าคญัๆ จะต้องผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อถ่วงดลุและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

7.  การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการโดย
จะต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคณุสมบตัิที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบคุคลเดียวกนัเพื่อให้
มีการถ่วงดลุอ านาจโดยการแยกหน้าที่การก ากบัดแูลและบริหารงานออกจากกนั 

ประธานกรรมการบริษัท : ไมเ่ป็นผู้บริหาร รวมทัง้ไม่เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ โดยประธานกรรมการ
บริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงาน
ประจ าออกจากกันอย่างชดัเจน ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้
ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และนโยบายที่ส าคญัให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบตัิ โดยกรรมการบริษัททกุคนมีความเป็นอิสระใน
การเสนอวาระการประชมุ การแสดงความคิดเห็นตอ่การด าเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆรวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบ
ในเร่ืองที่อาจขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถกูต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

กรรมการผู้จดัการ : ไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกบัประธานกรรมการบริหาร แตถื่อเป็นผู้บริหารระดบัสงูในสว่นของฝ่าย
จดัการ โดยท าหน้าที่ในการด าเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจ าวนัของบริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร ก าหนด พิจารณาธุรกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติของบริษัท 

8.  แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญักบัการสบืทอดต าแหน่งในระดบัผู้บริหารระดบัสงูทกุต าแหน่ง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งต าแหนง่ที่เป็นผู้น าองค์กร คือ กรรมการผู้จดัการในบริษัท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษาความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ลงทนุ 
องค์กร ตลอดจนพนกังานวา่การด าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานตอ่อยา่งทนัทว่งที จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหาร 

9.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

ภายหลงัจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มกีาร
ประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองเป็นประจ าทกุปี เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการ
ปรับปรุงประสทิธิภาพในการท างานของคณะกรรมการในปีตอ่ๆ ไป 
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10.  ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางใน
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดเป็นนโยบาย
ประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกนั 

2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น 
3. ประโยชน์ที่คาดวา่บริษัทจะได้รับจากกรรมการแตล่ะทา่น 
4. ค่าตอบแทนที่ก าหนดขึน้นัน้จะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจ าเป็นและ

สถานการณ์ของบริษัทมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้ 

11.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัการพัฒนากรรมการ โดยสนบัสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลกัสตูร
ต่างๆหรือเข้าร่วมการสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษา/การ
อบรมวา่จะเป็นการพฒันากรรมการให้ได้ความรู้ที่ทนัตอ่สถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการแขง่ขนัอยู่ตลอดเวลา และมีนโยบาย
พฒันาศกัยภาพบคุลากรท่ีเป็นผู้บริหาร โดยการจดัฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุง่สูก่ารเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในช่วงที่ผา่นมา กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) ตามที่ส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ก าหนดให้กรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลกัสตูร ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) และ Director 
Certification Program (DCP) และนอกจากหลกัสตูรที่ก าหนดแล้ว กรรมการบริษัทยงัให้ความส าคญัในการเข้าร่วมรับการ
อบรมหลกัสตูรอื่นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลกัสตูร Company Secretary ของ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผู้น าที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่อยา่งแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขบัเคลือ่นองค์กรเพื่อน าไปสูก่ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

12.  ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้ารับต าแหน่งสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ทนัที โดยมีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ประสานงานใน
ด้านตา่งๆ ดงันี ้

1. ประสานงานในการให้ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทในด้านกฎหมายและอืน่ๆ เช่น ข้อบงัคบับริษัท วตัถปุระสงค์

บริษัทโครงสร้างองค์กรจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น 
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2. จดัให้มีการพบปะกบัประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร

ของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

13.  ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ในช่วงรอบปีที่ผา่นมาและในปี 2560 บริษัทไมม่ีกรณีของการกระท าที่เป็นการขดัตอ่กฎระเบียบ กฎหมายตา่งๆไม่
วา่จะเป็นกฎหมายตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน หรือกฎหมายต่างๆ 
อาทิ การท่ีบริษัทไมส่ง่งบการเงินตามก าหนด ไมม่ีรายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแกบ่ริษัทอื่นที่ไมใ่ชบ่ริษัท
ยอ่ย บริษัทไมม่ีช่ือเสยีงในทางลบ อนัเนื่องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอนัเนื่องมาจากประเด็นเร่ืองการก ากับดแูลกิจการของบริษัท 
นอกจากนี ้บริษัทไม่มีกรณีที่มีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขนั
ทางการค้า หรือถกูด าเนินการใดๆ อนัเนื่องมาจากการท่ีบริษัทไมไ่ด้ประกาศข้อมลูที่เป็นเหตกุารณ์ส าคญัภายในระยะเวลา
ที่หนว่ยงานของราชการก าหนด 

อนึง่ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่มีการกระท าที่เป็นการขดัต่อกฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน หรือกฎหมายต่างๆ ทัง้
ทางแพง่ และทางอาญา รวมทัง้ไม่มีการกระท าที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารของบริษัท ไมม่ีการกระท าดงัตอ่ไปนี ้

1. ไมม่ีการกระท าที่เป็นการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน 

2. ไมม่ีการกระท าผิดด้านการทจุริตหรือการกระท าผิดด้านจริยธรรม 

14.  การรายงานการถอืหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลกัทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ี
ซือ้ขาย โอนหรือรับโอนตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ห้ามการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนนอกจากนัน้ บริษัทมีนโยบายว่า ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการรายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทซึ่งนบัรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส และ
ผู้บริหาร 4 รายแรก นบัตอ่จากกรรมการผู้จดัการ โดยรวมถึงผู้จดัการฝ่ายบญัชีและผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

15.  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหารและบคุคลที่
เก่ียวข้อง ซึ่งก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มี
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ความเก่ียวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง บริษัทจึงได้ปฏิบตัิตามนโยบายว่าด้วยการ
รายงานการมีสว่นได้เสยี 

1. ด้านการรายงาน 

ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ซึง่หมายถึง กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ และผู้

ด ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรก นบัต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารง

ต าแหนง่ระดบับริหารรายที่ 4 ทกุราย รวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารสงูสดุในสายงานบญัชีหรือการเงินรายงานให้

บริษัทได้รับทราบถึงการมีสว่นได้เสยีของตนและบคุคลที่เก่ียวข้อง 

2. วิธีการรายงาน 

จัดท ารายงานและส่งให้เลขานุการบริษัท รวมตลอดถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้จัดท ารายงานส่งให้

เลขานกุารบริษัททกุครัง้ภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูที่ได้รายงานไป 

3. การรายงานคณะกรรมการบริษัท 

เลขานุการบริษัทจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประจ าไตรมาส 

16.  การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยบริษัทเห็นว่าหลกัการดงักล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัทในการพฒันาองค์กร ทัง้นีบ้ริษัทได้น าหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยมาปฏิบตัิ 

นโยบายทางด้านทรัพย์สนิทางปัญญา 

บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระท าการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
ลขิสทิธ์ิ สทิธิบตัรหรือเคร่ืองหมายการค้า โดยบริษัทมีแนวทางในการด าเนินการท่ีชดัเจน เช่น ทางด้านลิขสิทธ์ิ บริษัทมีการ
ก าหนดนโยบายในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทโดยมีการตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์
ตา่งๆ ในการท างานของพนกังานเพ่ือปอ้งกนัการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิหรือท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการท างาน เป็นต้น 

นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนกัและให้ความเคารพในศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันของบคุคล โดยไม่เลือก
ปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทบริษัทย่อย และบริษัทคู่ค้าทุกคนด้วยความเหมือนหรือความแตกต่าง เนื่องจากเชือ้ชาติ 
ศาสนา สญัชาติ เพศ อาย ุพืน้ฐานการศกึษา หรือภาวะทางร่างกายและจิตใจ รวมตลอดถึงไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพสว่น
บคุคลทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม ทัง้นี ้พนกังานของบริษัทต้องปฏิบตัิตอ่กนัและปฏิบตัิตอ่บคุคลอื่นด้วยความเคารพและให้
เกียรติซึง่กนัและกนั รวมทัง้ปฏิบตัิตนอยา่งเหมาะสมกบัหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทและขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดี โดยไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ของบริษัท 



 
 

บริษัท ชวีาทัย จ ากัด (มหาชน) 
 

PC-CWG-001 
 

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
Corporate Governance Policy 

แก้ไขครัง้ที่ : 3  
วนัที่บงัคบัใช้ : 1 ก.ค. 2561 

หน้า : 25 / 26 

 
17.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดแนวทางในเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยปฏิบตัิตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
และถือเป็นหน้าที่ของบคุลากรทกุระดบัที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางประโยชน์อย่างรอบคอบยึดหลกัความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส าคญั 

18. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกนัการ
แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้ก าหนดนโยบาย
การใช้ข้อมลูของบริษัท ดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบั
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไปหรือเทียบเท่าเก่ียวกบัหน้าที่ที่ต้องจดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่
เป็นระดบัรองผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไปหรือเทียบเท่า จดัท าและน าสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน 
ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนน าส่งส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัและตลาดหลกัทรัพย์ทกุครัง้ โดยให้จดัท าและน าสง่ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ได้รับ
การแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์
ภายใน 3 สามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขายโอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ 

3. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็น
ระดบัรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในที่เป็นสาระส าคญั ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์จะต้องระงับการซือ้หลกัทรัพย์ของ
บริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท
จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้
ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขึน้ไป
หรือเทียบเท่า งดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน
ลว่งหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลงัการเปิดเผย
ข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 
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4. บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์สว่นตนซึ่งเร่ิมตัง้แต่การ

ตกัเตือนเป็นหนังสือ ตดัค่าจ้าง พกังานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ 

  


