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บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการที�ดีว่าเป็นสิ�งสําคัญที�จะช่วยส่งเสริมการดําเนินงานของ

บริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั�งยืน ซึ�งจะนําไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี�ยวข้องทุกฝ่าย ตั �งแต่

พนกังาน ผู้ลงทุน ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื�นๆ ดงันั �นคณะกรรมการบริษัทจงึได้เห็นควรให้มีการจดัทํานโยบายการกํากบัดแูล

กิจการที�ดีขึ �น โดยครอบคลุมเนื �อหาหลักการสําคัญตั �งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื�อเป็นแนวทางในการบริหาร

องค์กรทําให้เกิดความเชื�อมั�นว่าการดําเนินงานใดๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ

หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

ทั �งนี � กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะยึดมั�นในหลกัการดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั�นและซื�อสตัย์ สุจริต 

โดยมีการกําหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย และแนวปฏิบตัิที�กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จะใช้ยดึถือในการปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความ

รับผิดชอบเพื�อให้มีการผลักดนัให้เกิดวัฒนธรรมในการกํากบัดูแลขึ �นอย่างต่อเนื�องและเป็นรากฐานการเติบโตที�ยั�งยืน สร้าง

มูลค่าเพิ�มให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื�อให้บรรลวุตัถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัทที�ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ�งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกํากบัดูแลกิจการที�ดี ภายใต้ระเบียบ

ปฏิบตัขิองตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หลักการและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ดี โดยได้ตระหนกัถงึบทบาท และ

หน้าที�ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการสร้างเสริมให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที�ดี เพื�อเพิ�มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการและสร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ ที�เกี�ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการกําหนดนโยบายสนบัสนุนการกํากบัดแูลกิจการ โดยครอบคลมุหลกัการสําคญัตาม

หลกัการกํากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดงันี �  

หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตดัสินใจเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของบริษัทและการได้รับ

ข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกันเพื�อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื�อง ดังนั �น

คณะกรรมการบริษัทจงึมีนโยบาย ดงันี �  

1. บริษัทได้แต่งตั �งให้บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ทําหน้าที�เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท 

เพื�ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการดําเนินงานเกี�ยวกบังานทะเบียนหลกัทรัพย์ 

2. ในการกําหนดวนัประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะไม่กําหนดการประชุมในวนัหยุดนักขตัฤกษ์ วันหยุดทําการของธนาคาร

พาณิชย์โดยจะกําหนดช่วงเวลาที�เหมาะสม คือ ระหว่างเวลา 08.30 -17.00 น. และสถานที�ประชุมจะอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. สทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ซึ�งจดัให้มีปีละ 1 ครั �ง ในวนั เวลา และสถานที�ที�เหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน 

4 เดือนนบัแตว่นัสิ �นรอบปีบญัชีของบริษัท 
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4. ให้บริษัทจดัส่งหนังสือนัดประชมุพร้อมทั �งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวตัถปุระสงค์

และเหตผุล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมูลอย่างครบถ้วน

ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 14 วนั ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบ

ฉนัทะที�บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

5. มีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะใช้และจดัเตรียมสถานที�

ที�เดินทางสะดวกโดยจะแนบแผนที�จัดประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที�เหมาะสมและ

จดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพียงพอ 

6. ก่อนเริ�มการประชุมผู้ ถือหุ้ นบริษัทจะแถลงให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดง

ความเห็นรวมทั �งการตั �งคําถามใดๆ ตอ่ที�ประชมุตามระเบียบวาระการประชุม ทั �งนี �ในระหว่างการประชมุจะเปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั �งคําถามในที�ประชุมอย่างเต็มที� โดยประธาน

กรรมการจะจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และกรรมการและผู้บริหารที�เกี�ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อตอบ

คําถามในที�ประชมุด้วย  

7. ให้เพิ�มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ ถือหุ้ นผ่านทาง website ของบริษัทโดยเปิดเผยข่าวสารต่างๆ และ

รายละเอียดไว้ที� website ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหน้า

เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชมุได้อยา่งสะดวกและครบถ้วนและมีเวลาในการศกึษา

ข้อมลูประกอบการประชมุล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท  

8. การจดบันทึกรายงานการประชุมให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและ

ข้อคิดเห็นที�สําคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี �ให้บริษัทนํารายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดงักล่าวไปยงั ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัที�มีการประชมุผู้ ถือหุ้นนั �น  

9. เพิ�มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื�อ

อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื�องเช็คชํารุด สูญหายหรือส่งถึงผู้ ถือหุ้น 

ลา่ช้า 

10. บริษัทได้ดูแลผู้ ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอย่าง

สมํ�าเสมอและทนัเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท

ยงัได้นําข้อมลูที�สําคญัรวมทั �งข่าวสารตา่งๆ ที�เป็นปัจจบุนัแสดงไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทคือ www.chewathai.com 
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หมวดที� 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทได้กําหนดให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยให้ความสําคญัและเคารพต่อสิทธิแห่งความ

เป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้นโดยไม่เอื �อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง ทั �งนี � ผู้ ถือหุ้นจึงสามารถมั�นใจได้ว่า สิทธิของตน

จะได้รับการคุ้มครองและปฏิบตัด้ิวยดีเสมอ คณะกรรมการบริษทัมีแนวทางในการรักษาไว้ซึ�งสทิธิดงักลา่ว ดงันี � 

1. บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ ถือหุ้ นทราบอย่างเพียงพอ ทันเวลา และทั�วถึง เกี�ยวกับผลการดําเนินงาน นโยบายการ

บริหารงาน ข้อมูลการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที�  จําเป็นต่อการ

ตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท

คือ www.chewathai.com ทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. มีนโยบายอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื�อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ�มเติมได้

กอ่นการประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. มีการกําหนดหลกัเกณฑ์ที�ชดัเจนเป็นการล่วงหน้าเพื�อพิจารณาว่าจะเพิ�มวาระที�ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ อย่างไร 

รวมถงึมีการกําหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ  

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที�กําหนดโดยไม่เปลี�ยนแปลงข้อมูลสําคญั หรือเพิ�ม

วาระการประชมุที�ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะในวาระสําคญัที�ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล

กอ่นตดัสนิใจ 

5. ให้เพิ�มการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ

ให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งหรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้ง รายชื�อ

กรรมการอสิระดงักล่าวไว้ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  

6. ให้ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น

ชาวไทยหรือผู้ ถือหุ้นต่างชาต ิ 

7. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพื�อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที�มีข้อโต้แย้งใน

ภายหลงัและในวาระการเลือกตั �งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในการแตง่ตั �งกรรมการเป็นรายคน  

8. มีการกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทาง

ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติและได้กําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที�มีหน้าที�รายงานการถือครอง

หลกัทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที�จดัสง่รายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการ 

9. ในกรณีที�กรรมการและผู้บริหารคนใดทําการซื �อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบทุกครั �งภายใน 3 วนัทําการนบัจากวนัที�มีการเปลี�ยนแปลง 

10. บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที�ชัดเจนในการดูแลและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ�งมีหน้าที�ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ�งหากที�ประชุมมีมติทํารายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเข้าทํา

รายการที�เกี�ยวโยงกนั บริษัทจะทําการเปิดเผยมูลค่ารายการชื�อคู่สญัญาและบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั เหตผุลความจําเป็น 

และรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องในการเข้าทํารายการดงักล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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ผ่ าน ช่องท างเว็บ ไซ ต์ ของ ตล าด หลัก ท รัพ ย์แห่ งป ระเท ศไท ย คือ  www.set.or.th และเว็บ ไซ ต์บ ริษั ท คื อ 

www.chewathai.com 

หมวดที� � การคํานึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน

และผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี � คู่แข่ง ภาครัฐและหน่วยงานอื�นๆ รวมทั �งชุมชนใกล้เคียงที�เกี�ยวข้อง

เนื�องจากบริษัทได้รับการสนบัสนนุจากผู้ มีสว่นได้เสียต่างๆ ซึ�งสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างกําไรให้บริษทั ซึ�งถือว่า

เป็นการสร้างคณุคา่ในระยะยาวให้กบับริษัท คณะกรรมการบริษัทจงึมีนโยบาย ดงันี � 

1) การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบที�มีต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที�สร้างมูลค่าเพิ�มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกําหนดให้

พนกังานต้องปฏิบตัิตามแนวทางต่อไปนี � 

 ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความซื�อสัตย์สุจริต ตลอดจนตดัสินใจดําเนินใดๆ ด้วยความระมดัระวังรอบคอบและ

เป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทุกรายเพื�อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม 

 กํากบัดแูลการดําเนินการเพื�อให้มั�นใจว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที�ดีและมีการ

นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบญัชีและรายงาน

อื�นๆ โดยสมํ�าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถงึแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั �งในด้านบวกและด้านลบ 

ซึ�งตั �งอยู่บนพื �นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและมีเหตมีุผลอย่างเพียงพอ 

 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื�นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ�งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

หรือดําเนินการใดๆ ในลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร 

 บริษทัต้องปฏิบติัตอ่ผู้ถือหุ้นทกุรายเท่าเทียมกนัในการประชมุผู้ถือหุ้น 

2) การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบที�มีต่อภาครัฐ 

ในการดําเนินธุรกิจบริษัทให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั �งในส่วนงานของภาครัฐ

โดยเฉพาะในการกระทําธุรกรรม บริษัทหลีกเลี�ยงการกระทําที�อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดําเนินการที�ไม่ถูกต้อง

เหมาะสม แต่จะสร้างความสมัพันธ์อนัดีระหว่างกนัในขอบเขตที�เหมาะสมสามารถทําได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที�สาธารณะ

ตา่งๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบตัิ เป็นต้น โดยมีหลกัปฏิบตัิดงัต่อไปนี � 

 ดําเนินการอย่างถกูต้อง เมื�อต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที� หรือหน่วยงานของรัฐ 

 ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื�อนไข ขั �นตอน 

หรือวิธีปฏิบตัทีิ�แตกต่างกนั และบริษัทพงึรับรู้และปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด 
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3) การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบที�มีต่อพนักงาน 

บริษัทตระหนกัอยูเ่สมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรที�ทรงคณุค่าที�สุดของบริษัทเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จของการ

บรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงกําหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที� เป็นธรรมทั �งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั �ง 

โยกย้ายตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยได้ยดึหลกัปฏิบตัิดงัต่อไปนี � 

 ปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความเคารพในเกียรต ิศกัดิ�ศรี และสทิธิส่วนบคุคล 

 ดแูลรักษารักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานอยู่

เสมอ 

 การแต่งตั �งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุจริตใจ และ

ตั �งอยู่บนพื �นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั �น 

 ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาอย่างสมํ�าเสมอ อาทิ 

การจดัอบรมสมัมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอยา่งทั�วถงึกบัพนักงานทกุคน 

 กําหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม ตามสภาวะอตุสาหกรรม การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะ

ของงาน ผลการปฏิบตังิาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 

 หลีกเลี�ยงการกระทําใดๆ ที�ไม่เป็นธรรม ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อความมั�นคงในหน้าที�การงานของ

พนกังาน 

 เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี�ยวกับการทํางาน และกําหนดวิธีการแก้ไข เพื�อเกิด

ประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการทํางานร่วมกนั 

4) การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบที�มีต่อลูกค้า 

บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที�จะให้มีการสร้างสรรค์ นําเสนอ และบริหารจัดการ

ผลติภณัฑ์และการบริการของบริษัทแก่ลกูค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลกัการดําเนินงานดงันี � 

 มุ่งมั�นที�จะจดัหา พฒันาผลติภณัฑ์และการบริการ เพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

 สง่มอบผลิตภณัฑ์และการบริการที�มีคณุภาพ ภายใต้เงื�อนไขที�เป็นธรรม 

 ให้ข้อมูลเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์และการบริการที�ถกูต้อง เพียงพอเพื�อให้ลูกค้ามีข้อมลูในการตดัสินใจโดยไม่

มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั �งในการโฆษณาหรือในการสื�อสารช่องทางอื�นๆ กับลูกค้าอนัเป็นเหตใุห้

ลกูค้าเกดิความเข้าใจผิดเกี�ยวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเงื�อนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการ 

 จดัให้มีกระบวนการที�สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที�ไม่เหมาะสมเพื�อที�บริษัทจะได้

ป้องกนัแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้าได้อย่างรวดเร็วและนําข้อมูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาผลิตภัณฑ์

และการให้บริการดงักลา่วต่อไป 

 รักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไม่นําไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 
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5) การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบที�มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อคู่ค้าและคู่สญัญาซึ�งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความสําเร็จทางธุรกิจที�สําคญัประการ

หนึ�งด้วยความเสมอภาค และคํานงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนั โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบตัิดงัต่อไปนี � 

 บริษทัประสงค์ที�จะให้การจดัหาสนิค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพภายใต้หลกัการดงัต่อไปนี � 

- มีการแข่งขนับนข้อมลูที�เท่าเทียมกนั 

- มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่ค้าและคูส่ญัญา 

- จดัทํารูปแบบสญัญาที�เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั �ง � ฝ่าย 

- จดัให้มีระบบการจดัการและติดตามเพื�อให้มั�นใจว่ามีการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของสัญญาอย่าง

ครบถ้วน และปอ้งกนัการทจุริตประพฤตมิิชอบในทุกขั �นตอนของกระบวนการจดัหา 

- จา่ยเงินให้คู่ค้าและคู่สญัญาตรงเวลา ตามเงื�อนไขการชําระเงินที�ตกลงกนั 

 บริษัทมุ่งหมายที�จะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที�ยั�งยืนกบัคู่ค้าและคู่สญัญาที�มีวตัถปุระสงค์ชดัเจนใน

เรื�องคณุภาพของสินค้าและบริการที�คุ้มคา่กบัมลูค่าเงินและมีความเชื�อถือซึ�งกนัและกนั 

 ห้ามผู้ บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม 

 ไม่ใช้ข้อมลูที�ได้ทราบอนัเนื�องมาจากการจดัซื �อ จดัหาเพื�อประโยชน์สว่นตวัหรือผู้อื�น 

6) การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบที�มีต่อเจ้าหนี � 

บริษัทยึดมั�นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินยัเพื�อสร้างความเชื�อถือให้กบัเจ้าหนี �โดยบริษทัได้ยดึหลกัปฏิบตั ิ

ดงัตอ่ไปนี � 

 ปฏิบตัติามเงื�อนไขตา่งๆ ตามสญัญาหรือที�ได้ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด 

 หากเกิดกรณีที�ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี �ทราบล่วงหน้าเพื�อ

ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

7) การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบที�มีต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจโดยประสงค์ที�จะประสบความสําเร็จอย่างยั�งยืนและเป็นบริษัทชั �นนําในธุรกิจภายใต้การแข่งขนั

ในอตุสาหกรรมอย่างมีคณุธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกัการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า ดงันี � 

 ประพฤตปิฏิบตัภิายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที�ดี 

 ไม่แสวงหาข้อมูลที�เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที�ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื�อ

ผลประโยชน์ในการดําเนินธรุกิจของบริษัท 

 ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทําลายชื�อเสียงแกคู่่แข่งทางการค้า 

 ไม่กระทําการใดๆ ที�เป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อื�นหรือคู่แข่งทางการค้า 
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8) การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบที�มีต่อสังคมส่วนรวม 

บริษัทให้ความสําคญักบัชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยตะหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ�งของสังคมที�จะร่วมก้าว

เดินไปสู่การพัฒนาสงัคมและสิ�งแวดล้อมเพื�อความยั�งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดําเนินกิจกรรมเพื�อชุมชนและสงัคมอย่างต่อเนื�อง

ควบคูไ่ปกบัการดําเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผดิชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี � 

 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถงึสภาพสิ�งแวดล้อมเป็นสําคัญ และปฏิบตัิตามกฎหมายและ

ข้อบงัคบัเกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมที�บงัคบัใช้อยู่อย่างเคร่งครัด 

 มีนโยบายการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) อย่างชดัเจน และยึดถือปฏิบตักินัภายใน

องค์กร 

 สง่เสริมให้พนกังานของบริษทั มีจติสํานกึและความรับผดิชอบต่อสิ�งแวดล้อมและสงัคม 

 เคารพตอ่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละท้องถิ�นที�บริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ 

 ดําเนินกิจกรรมเพื�อร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชุมชน และสิ�งแวดล้อมอย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้ชุมชนที�บริษัท

ตั �งอยู่มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ �นทั �งที�ดําเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ชมุชน 

 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื �นที�ที�บริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่

กรณี 

 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม ชมุชน ชีวิตและ

ทรัพย์สิน อนัเนื�องมาจากการดําเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที�กบัเจ้าหน้าที�ภาครัฐ

และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

นอกจากนี �ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทําผิดทางกฎหมาย 

ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที�บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการ

อสิระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั �งนี � ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลบั

โดยกรรมการอสิระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสั�งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทต่อไป 

ช่องทางการตดิต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดําเนินงานของ

บริษัทเพื�อสร้างความมั�นคงยั�งยืนให้แก่บริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลสําคญัที�เกี�ยวข้องในการดําเนินธุรกิจให้ผู้ มีส่วนได้เสียได้

รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส นอกจากนี �บริษัทจัดให้มีช่องทางสําหรับผู้ มีส่วนได้เสีย ผู้ ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถ

สอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทําผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงินระบบ

ควบคุมภายในที�บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอสิระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ 

โดยบริษัทเปิดชอ่งทางให้ผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก ตดิต่อคณะกรรมการบริษทัหรือผู้บริหารระดบัสงูผ่านช่องทาง ดงันี �  
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1. จดหมาย   จดัส่งทางไปรษณีย์ หรือยื�นสง่โดยตรงที� 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) 

 ����/�� อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชั �น �� ยนูิตดี  

ถนนพระรามสี� แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร 10120  

2 .ทางอีเมล   auditcommittee@chewathai.com 

ทั �งนี � ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลบัโดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการ

ตรวจสอบจะดําเนินการสั�งการตรวจสอบข้อมลู และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

โดยในส่วนพนกังาน บริษทัได้เปิดช่องทางให้พนกังานแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือรายงานการกระทําที�ไม่ถูกต้อง

ผา่นช่องทาง Whistleblower ของบริษัท 

หมวดที� � การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัมีนโยบายในการให้ข้อมลูเปิดเผยแกผู่้ เกี�ยวข้องอย่างโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น ลูกค้า หรือพนกังาน เป็นต้น 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี � 

1. ผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั�วไปที�สําคญัเกี�ยวกบัธุรกจิและผล

ประกอบการของบริษัทที�ตรงกบัความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมํ�าเสมอ ทนัเวลาอย่างทั�วถงึ และเท่าเทียมกนั โดยได้เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื�อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื�นๆ ได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีฝ่ายนัก

ลงทุนสมัพันธ์ ในการให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ ที�เกี�ยวข้อง 

อาทิ 

- การรายงานผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

- เว็บไซต์ของบริษัทคือ www.chewathai.com 

- สื�อมวลชนตา่งๆ ทั �งด้านหนงัสือพิมพ์และวารสารธุรกิจ โทรทศัน์ 

ทั �งนี �ผู้ ถือหุ้นรายย่อย นกัลงทุนทั�วไป และนกัวิเคราะห์ที�ต้องการข้อมูลที�เกี�ยวกบับริษัทสามารถติดต่อกบัฝ่ายนกัลงทุน

สมัพันธ์ของบริษัทได้โดยตรง ซึ�งเป็นการสร้างความสมัพันธ์อนัดีระหวา่งกนั โดยเจ้าหน้าที�ของบริษัทจะตั �งมั�นอยู่บนพื �นฐานของ

การเปิดเผยข้อมูลที� เท่าเทียมกันบริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื�อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน โดย

คณะกรรมการบริษัทได้จดัทํารายงานทางการเงินที�มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบญัชีและหลักบัญชีที�รับรอง

ทั�วไป รวมทั �งการเปิดเผยสารสนเทศสําคัญที�มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงในราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท

ต่อการตัดสินใจลงทุน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงานอื�นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามแก้ไข เปลี�ยนแปลง
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อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์มีความทันสมัย และเป็นหลักประกันให้ผู้ ถือหุ้นเชื�อมั�นในการดําเนินธุรกิจ

อย่างตรงไปตรงมา 

2. ลกูค้า 

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี�ยวกับโครงการต่างๆ ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท คือ 

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

3. พนกังาน 

พนกังานของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นพนกังานที�ประจําที�สํานกังานใหญ่หรือตามโครงการต่างๆ จะได้รับการดแูลและได้รับ

ข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน รวมทั �งการสื�อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ การติดประกาศที�บอร์ดของบริษัทและที�โครงการต่างๆ การ

สื�อสารผา่นกลุ่มของฝ่ายต่างๆ ในรูปแบบ Chewathai club Intranet, Whatsapp และ Line ซึ�งจะมีผู้บริหารระดบัสงูอยู่ด้วยโดย

มีวตัถปุระสงค์เพื�อให้พนกังานได้รับรู้ขา่วสารต่างๆ ของบริษัท ดงันี � 

- ขา่วกจิกรรมตา่งๆ ของบริษัท 

- ขา่วหรือข้อมลูที�เกี�ยวกบัสวสัดิการต่างๆ 

- ข่าวเกี�ยวกับพนักงานในเรื�องต่างๆ เช่น การเลื�อนตําแหน่ง การปรับตําแหน่ง พนักงานเข้าใหม่ หรือ พนักงาน

ลาออกและอื�นๆ เป็นต้น  

- ขา่วที�เป็นความรู้แก่พนักงาน เชน่ ขา่วเกี�ยวกบัภาษี ข่าวเกี�ยวกบัประกนัสงัคม เป็นต้น 

หมวดที� � ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเกี�ยวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากบัดแูลกิจการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมตทีิ�ประชมุผู้ถือหุ้น 

1)   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที� มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น 

วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย บญัชี การเงิน เป็นต้น ซึ�งกรรมการทุกคนผา่นการอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั �งนี � คณะบุคคลดังกล่าวนี �มีบทบาท

สําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั �งระยะสั �นและระยะยาว ตลอดจน

กําหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี�ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสําคญัในการกํากบัดูแลตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถงึผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามแผนที�วางไว้อย่างเป็นอสิระ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปี 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั �งหมดจํานวน 6 คณะ ดงันี � 

1. คณะกรรมการบริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการบริหาร 

4. คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน 

5. คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
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บริษัทมีการกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตดัสินใจในเรื�อง

สําคัญ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ�งมีหน้าที�เฉพาะเรื�องและเสนอเรื�องให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาหรือรับทราบ เพื�อถว่งดลุและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ ที�เกี�ยวข้องทุกฝ่าย 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที�เป็นผู้บริหารจํานวน 3 ท่าน (Executive 

Directors) และกรรมการบริษัทที�ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 4 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที�มีคุณสมบตัิเป็น

อสิระ 4 ท่าน ซึ�งคิดเป็นจํานวนเกิน 50% ของจํานวนกรรมการบริษัททั �งคณะอนัจะทําให้เกิดการถ่วงดลุในการพิจารณาและออก

เสียงในเรื�องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั �งนี � คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที�

เกี�ยวข้องกําหนดโดยกรรมการอสิระจะมีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื�องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบคุคล

นั �นสมควรดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบริษัทฯ ต่อไปเพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  นอกจากนี � กรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทฯ สามารถเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื�นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ให้รับทราบด้วย 

 

 2)  การแต่งตั �งและวาระการดํารงตาํแหน่งของกรรมการบริษัท 

2.1) หลักเกณฑ์การเลือกตั�ง การแต่งตั �งกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที�บริษัทต้องการและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตาม

พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ

กฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องโดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ อุทิศความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที�ให้แก่

บริษัท โดยบริษัทมีหลกัเกณฑ์ใน การคดัเลือกบุคคลที�จะแต่งตั �งเป็นกรรมการ ตามข้อบงัคบัของบริษัท โดยสรุป

ดงันี � 

1.) กรรมการทุกคนต้องมีคณุสมบตัติามที�กําหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคณุสมบตัติามที�กําหนดไว้ใน

ข้อบงัคบัของบริษทั 

2.) ต้องสําเร็จการศกึษาอย่างน้อยชั �นปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 

3.) เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอทุิศเวลาได้อยา่งเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที�

มีเพื�อประโยชน์ของบริษัท 

4.) เป็นผู้มีความซื�อสตัย์สจุริตและมีคณุธรรมสงู 

5.) กรรมการต้องไม่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที�จดทะเบียนอื�นๆ เกินกว่าห้า (5) บริษัท ในกรณีที�

กรรมการคนใดคนหนึ�งมีตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที� จดทะเบียนอื�นๆ เกินกว่าห้า (5) บริษัท 

คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที�ของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงาน

เหตผุลในการแต่งตั �งกรรมการดงักล่าวไว้ในรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ซึ�งปรากฏ

ตามแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ��-�) และรายงานประจําปี (แบบ ��-�) 
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6.) กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั �ง เลือกตั �ง และถอดถอนโดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีวาระการดํารงตําแหน่งตาม

ข้อบงัคับของบริษัทและเมื�อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั �งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ใน

กรณีที�ตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา

คา่ตอบแทนจะทําหน้าที�พิจารณาสรรหาบคุคลที�เหมาะสมเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื�อแตง่ตั �ง

บุคคลเข้าเป็นกรรมการในตําแหน่งที�ว่างลงตามข้อบงัคบับริษัท 

7.) ในการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นทุกครั �ง ให้กรรมการจํานวนหนึ�งในสามของกรรมการทั �งหมดออกจาก

ตําแหน่ง หากไม่สามารถแบง่จํานวนกรรมการทั �งหมดออกเป็นสามสว่นเท่ากนัได้ ให้กรรมการที�ออกมีจํานวน

ใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม กรรมการที�ออกตามวาระนั �นอาจถูกเลือกกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอกีกไ็ด้  
 

นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื�อ 

1) เสียชีวิต 

2) ลาออก (โดยมีผลตั �งแตว่นัที�บริษทัได้รับจดหมายลาออก) 

3) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามระเบียบ และประกาศที�ออกตามความของ กฎหมาย หรือตาม

ข้อบงัคบับริษัท 

4) ที�ประชมุผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 

5) ศาลมีคําสั�งให้ออก 

8.) การเสนอชื�อบุคคลให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตั �งเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้สรรหาเพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

กอ่นเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาและเลือก 

9.) ในการเลือกตั �งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั �ง

บุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการที�จะเลือกตั �งในครั �งนั �น โดยจะแบง่คะแนนเสียงไม่ได้ 

10.) บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั �งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะ

เลือกตั �งในครั �งนั �นโดยกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั �งเข้ามาใหม่ได้ 

11.) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง 

2.2 วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการบริษัท 

บริษัทกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการคราวละ 3 ปี แต่อย่างไรก็ตามบริษัทเชื�อว่าอายหุรือระยะเวลา 

ดํารงตําแหน่งมิได้เป็นอปุสรรค หากเปรียบเทียบกบัความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัทรงคุณค่าที�แต่ละคนมี

และพร้อมที�จะนํามาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท 
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 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างในส่วนคณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) ณ วันที�  31 ธันวาคม 2560  ประกอบด้วย

คณะกรรมการชดุย่อยจํานวน 5 คณะ ได้แก ่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการบริหาร 

3. คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน 

4. คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 3)  บทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

    บทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มีดงันี � 

3.1) บทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัิหน้าที�ของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้น 

ด้วยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัย์สจุริต 

2. กําหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย 

แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที�ฝ่ายบริหารจดัทํา และ

กํากบัดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ หรือบุคคลใดๆ ซึ�งได้รับมอบหมายให้ทํา

หน้าที�ดงักลา่ว เพื�อให้เป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

3. ตดิตามผลการปฏิบตัิหน้าที�อย่างต่อเนื�อง เพื�อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

4. ดําเนินการให้บริษัทและบริษทัย่อยนําระบบงานบญัชีที�เหมาะสมและมีประสทิธิภาพมาใช้ รวมทั �งจดัให้มี

ระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี�ยง และติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

6. จดัให้มีนโยบายเกี�ยวกับการกํากบัดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าว

อย่างมีประสทิธิภาพ 

7. แต่งตั �งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื�นใด เพื�อช่วยเหลือและสนับสนุนการ

ปฏิบตัหิน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท 

8. แต่งตั �งผู้ บริหารระดับอาวุโสของบริษัท เช่น กรรมการผู้ จัดการ (Managing Director) รองกรรมการ

ผู้ จัดการสายงานบริหารองค์กร (Executive Vice President) รองกรรมการู้จัดการสายงานบัญชีและ

การเงิน (Executive Vice President – Accounting & Corporate Finance) และผู้ บริหารระดับสูงใน

สายงานต่างๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทัเห็นจําเป็นและสมควร 

9. แต่งตั �งเลขานุการบริษัท เพื�อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื�อให้การดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวข้อง 
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10. ขอความเหน็ทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจําเป็นเพื�อประกอบการตดัสินใจที�เหมาะสม 

11. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้ บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย ในหลกัสตูรที�เกี�ยวข้องกบัหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั �น 

12. ตรวจสอบผลการปฏิบตังิานของตนเป็นประจําทกุปี 

13. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแก้ไขเปลี�ยนแปลงกฎบตัรฉบบันี � 

14. ดําเนินการอื�นใดตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3.2)   บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดงัตอ่ไปนี � 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ที� เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแตง่ตั �ง โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั �งบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั �งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง 

5. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั �งนี � เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ�งรายงานดงักลา่ว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัต่อไปนี � 

 ความเหน็เกี�ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที�เชื�อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 ความเหน็เกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

 ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

 ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัช ี

 ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎบตัร 

(charter) 
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 รายการอื�นที�เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั�วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั �งนี �คณะกรรมการตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทตามหน้าที�ที�คณะกรรมการของ

บริษัทมอบหมายให้ ในขณะที�ความรับผิดชอบสําหรับกิจกรรมทั �งหมดของบริษัทต่อบุคคลภายนอกนั �น

ยงัคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั �งคณะ 

3.3) บทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้คําแนะนําเกี�ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ และแผนการดําเนินงานประจําปี และ

งบประมาณของบริษัท 

2. ดําเนินการจดัการให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามแผนการ วตัถปุระสงค์ และเปา้หมายที�กําหนดไว้ 

3. ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม และรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุเดือน 

4. เสาะหา และประเมินโอกาสใหม่ๆ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

5. ตรวจสอบ และให้คําแนะนําเกี�ยวกบัเรื�องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษทั 

6. ตรวจสอบ และอนุมติัธุรกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัท การจัดการ

ทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั�วไป และธุรกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตอาํนาจการอนมุตัิที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดไว้ 

7. พิจารณาและตรวจสอบการจดัการความเสี�ยง และระบบการควบคมุความเสี�ยงของบริษัท 

8. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือพนักงานปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ตาม

ความเหมาะสม โดยที�คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารจะต้องไม่

กระทําการหรืออนุมัติรายการใดๆ ที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งกับตน อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจ

ได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษัท (ตามที�นิยามไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) 

ทั �งนี � การอนุมตัิรายการดงักล่าว ต้องสอดคล้องกบันโยบาย และหลกัการตา่งๆ ที�กําหนดโดยคณะกรรมการ

บริษทั และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

9. จดัหาที�ปรึกษา หรือบคุคลที�มีความเห็นอสิระเพื�อให้ความเหน็หรือคําแนะนํา ตามความจําเป็น 

10. ร้องขอให้ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให้ข้อมูลที�เกี�ยวข้องกบัเรื�องที�มีการ

อภิปรายกนัในที�ประชมุคณะกรรมการบริหาร 

11. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที�คณะกรรมการบริหารดําเนินการภายใต้อํานาจหน้าที�ของ

คณะกรรมการบริหารอย่างสมํ�าเสมอ ทั �งนี � รวมถึงเรื�องอื�นใดที� จําเป็นและสมควรที�จะต้องเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
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12. ตรวจสอบผลการปฏิบตังิานของตนเป็นประจําทกุปี 

13. ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบตัรฉบบันี � และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข

เปลี�ยนแปลงกฎบตัร 

14. ดําเนินการอื�นใดตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3.4) บทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัท กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั �งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื�อบุคคลที�มี

คณุสมบตัิเหมาะสมเพื�อนําเสนอต่อที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณา

แต่งตั �งเป็นกรรมการบริษัท 

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ

บริษทั กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษทั 

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้ จัดการ และ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณา

อนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ กรรมการผู้ จัดการ 

ผู้บริหารระดับสูง สําหรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท

นําเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตั ิ

  

3.5)   บทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

1. คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที�และความ

รับผิดชอบที�ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก 

2. พิจารณากําหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบตัิเกี�ยวกบั จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

ตามระบบการกํากับดูแลกิจการที�ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื�อกําหนดเป็นระเบียบ

ปฏิบตัขิององค์กร ทั �งนี � เพื�อให้เป็นแนวทางปฏิบตัขิององค์กรที�ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที�ถกูต้อง 

3.   กํากบัดแูลการปฏิบตังิานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น ของบริษัท 

4. กํากบัดแูลให้คําปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิ ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 

และจรรยาบรรณธรุกจิ เพื�อพฒันาและยกระดบั ระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ สูม่าตรฐานสากล 

5. ปฏิบตัหิน้าที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
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3.6)  บทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากําหนดนโยบาย แผนการจดัการบริหาร และกํากบัดแูลการบริหารความเสี�ยงของบริษัท 

2. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบั 

ลกัษณะความเสี�ยงแตล่ะด้านของธุรกรรมที�บริษัทดําเนินการ 

3. ตดิตามและให้ความสําคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั �งหลายที�อาจเกิดขึ �น รวมถงึ

รายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี�ยงต่อคณะกรรมการบริษัท 

4. ให้ข้อเสนอแนะในด้านที� ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกับ 

นโยบายและกลยทุธ์ของบริษัท 

4)  การประชุมคณะกรรมการ 

4.1)  คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั �งต่อปีและมีการประชุม

พิเศษเพิ�มตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย � วนั และการประชุมทุกครั �งจะต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมขั �นตํ�า หรือ 

เป็นไปตามประกาศ หรือ กฎบตัรของแต่ละคณะในส่วนของการประชมุคณะกรรมการบริษัทนั �น กําหนดให้

องค์ประชมุในขณะลงมตคิวรมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �งหมด 

4.2)  มีการกําหนดความชดัเจนไว้ล่วงหน้า โดยกรรมการผู้จดัการ โดยการหารือร่วมกบัประธานคณะกรรมการ

บริษัท จะร่วมกนัพิจารณากําหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ทั �งนี � เลขานุการบริษัท มีหน้าที�ดูแลให้

กรรมการได้รับเอกสารการประชมุล่วงหน้าก่อนการประชมุเป็นเวลาเพียงพอสําหรับการศกึษาและพิจารณา

เรื�องเพื�อการให้ความเหน็และการออกเสียงลงคะแนน 

4.3)  คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที�เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื�องและทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั �ง ทั �งนี � 

กรรมการบริษัทสามารถตดิต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอสิระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที�ให้คําปรึกษา

แก่คณะกรรมการบริษทัในเรื�องที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบต่างๆ 

4.4)  กรรมการผู้จดัการมีหน้าที�จดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที�ผ่ายจดัการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื�อการอภิปราย

และเพียงพอสําหรับคณะกรรมการที�จะอภิปรายในประเด็นสําคญั เปิดโอกาสและสนบัสนุนให้กรรมการแต่

ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที�ได้จากที�ประชมุ 

4.5)  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที�ไม่เป็นผู้ บริหารมีโอกาสที�จะประชุมระหว่างกันเองตาม

ความจําเป็นเพื�ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการที�อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย

และควรแจ้งให้กรรมการผู้จดัการ ทราบถงึผลการประชมุด้วย 

4.6)  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้ จดัการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริษัท เพื�อให้สารสนเทศรายละเอยีดต่างๆ เพิ�มเติมในฐานะที�เป็นผู้ปฏิบตัิงานโดยตรง และเพื�อมีโอกาสทํา

ความรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

4.7)  ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ�งมีส่วนได้เสียในเรื�องที�พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและ

ต้องไม่อยูใ่นที�ประชมุในวาระดงักลา่ว 
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4.8)  การประชมุทุกครั �ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมที�

ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที�เกี�ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

5)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

1. การสรรหากรรมการบริษัท 

1)  การสรรหาคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคณุสมบตัโิดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน และนําเสนอต่อที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณา

อนมุตัิ ซึ�งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั �งคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงันี � 

2)  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 7 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวน

กรรมการทั �งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร 

3)  คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ�งใน

สามของจํานวนกรรมการทั �งหมดต้องเป็นกรรมการอสิระ 

 คณุสมบตัขิองกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงันี � 

1)  กรรมการทุกคนต้องมีคณุสมบตัิตามที�กําหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคณุสมบตัิตามที�กําหนด

ไว้ในข้อบงัคบัของบริษทั 

2)  ต้องสําเร็จการศกึษาอย่างน้อยชั �นปริญญาตรีในสาขาใดกไ็ด้ 

3)  เป็นผู้ มีความรู้ในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้

ความสามารถที�มีเพื�อประโยชน์ของบริษัทฯ 

4)  เป็นผู้มีความซื�อสตัย์สจุริตและมีคณุธรรมสงู 

5)  กรรมการต้องไม่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที�จดทะเบียนอื�นๆ เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที�

กรรมการคนใดคนหนึ�งมี ตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที�จดทะเบียนอื�นๆ เกินกว่า 5 บริษัท

คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการท่านดงักล่าว และรายงาน

เหตุผลในการแต่งตั �งกรรมการ ดงักล่าวไว้ในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากบัดูแลกิจการที�ดี ซึ�ง

ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)  

ในการประชุมสามัญประจําปีผู้ ถือหุ้นทุกครั �ง ให้กรรมการจํานวนหนึ�งในสามของกรรมการทั �งหมด

ออกจากตําแหน่งหากไม่สามารถแบ่งจํานวนกรรมการทั �งหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากนัได้ ให้กรรมการ

ที�ออกมีจํานวนใกล้ที�สดุกบัส่วนหนึ�งในสาม กรรมการที�ออกตามวาระนั �นอาจถกูเลือกกลบัเข้ามาดํารง

ตําแหน่งอกีกไ็ด้ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื�อ 
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 เสียชีวิต 

 ลาออก (โดยมีผลตั �งแตว่นัที�บริษทัฯ ได้รับจดหมายลาออก) 

 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ และประกาศที�ออกตามความของ

กฏหมายหรือตามข้อบงัคับบริษัท 

 ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

 ศาลมีคําสั�งให้ออก 

2.  การสรรหากรรมการบริหาร 

การสรรหากรรมการบริหารจะพิจารณาคณุสมบตัิโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

นําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื�ออนุมติัการแต่งตั �ง ซึ�งคณะกรรมการบริหารทําน้าที�ในการบริหารกิจการให้เป็นไป

ตามนโยบาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฏหมายที�เกี�ยวข้อง และพิจารณา กลั�นกรองเรื�องต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ ตลอดจนติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหาผู้ บริหารระดับสูงได้แก่ กรรมการผู้ จัดการและผู้ บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติที�ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

ประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนมุตัิต่อไป 

4. การสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั �งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยง เพื�อให้ปฏิบัติหน้าที�เฉพาะเรื�องและนําเสนอผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ�ง

คณะกรรมการชดุย่อยมีหน้าที�และความรับผดิชอบตามที�กําหนด 

5. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และนโยบาย รวมถึงเป็นผู้กํากบัดูแลกิจการของบริษัท

ให้เป็นไป ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที�กําหนดไว้ อนัก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่

บริษทัและผู้ ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย มีความเป็นอสิระในการแสดงความคดิเห็น และ

การตัดสินใจไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้ หนึ�งผู้ ใดไม่ดําเนินการใดๆ ที�เป็นการขัดแย้ง หรือเป็นการ

แข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดบทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบ

ระหว่างคณ ะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

นอกจากนี � ยงัจดัให้มีกลไกในการกํากบัดแูลและตดิตามการปฏิบตัิงานและการควบคมุฝ่ายบริหารในช่วงเวลาที�จําเป็น

และเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อรายงานทางการเงินที�ต้องสะท้อนให้เห็นถงึผลการดําเนินงาน
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อย่างแท้จริง มีการประเมิน กําหนดและวางมาตรฐานในการบริหาร ป้องกนั และจัดการความเสี�ยงให้อยู่ในระดับที�

เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักการถ่วงดุลอํานาจ และสามารถตรวจสอบได้ โดย

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั�นในการพฒันา เพื�อให้ธุรกิจของบริษัท มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั�นคงและยั�งยืน 

สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม 

6.  การแบ่งแยกบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการ 

บริษัทมีการกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการในระดบัต่างๆ ไว้อย่างชดัเจน 

โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื�องที� สําคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อยเพื�อถ่วงดลุและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที�เกี�ยวข้องทุกฝ่าย 

7.  การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที�ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

โดยจะต้องเป็นบุคคลที�มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที�เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคล

เดียวกนัเพื�อให้มีการถ่วงดลุอํานาจโดยการแยกหน้าที�การกํากบัดแูลและบริหารงานออกจากกนั 

ประธานกรรมการบริษัท : ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั �งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้ จัดการ โดยประธาน

กรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที�ในการกําหนดนโยบายการกํากบัดูแลและการ

บริหารงานประจําออกจากกนัอย่างชดัเจน ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ซึ�งเป็นผู้ กําหนดวิสยัทัศน์ พนัธกิจ และนโยบายที�สําคญัให้ฝ่ายบริหารนําไปปฏิบตัิ โดยกรรมการบริษัททุกคนมี

ความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆรวมถึง

พิจารณาอย่างรอบคอบในเรื�องที�อาจขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื�อให้มีความถกูต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

กรรมการผู้จดัการ : ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกบัประธานกรรมการบริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารระดบัสงูในสว่นของ

ฝ่ายจัดการ โดยทําหน้าที� ในการดําเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัทตามแนวทางที�

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กําหนด พิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานตามปกติของ

บริษทั 

8.  แผนการสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญกับการสืบทอดตําแหน่งในระดับผู้ บริหารระดับสูงทุกตําแหน่ง 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งตําแหน่งที�เป็นผู้นําองค์กร คือ กรรมการผู้จดัการในบริษัท โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อรักษาความเชื�อมั�น

ให้กับผู้ ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดําเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที จึงได้

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 

9.  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

ภายหลงัจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจําทุกปี เพื�อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที�ผ่านมา และหา

แนวทางในการปรับปรุงประสทิธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการในปีต่อๆ ไป 
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10.  ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทาง

ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัจิากที�ประชมุผู้ถือหุ้น โดยกําหนดเป็น

นโยบายประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ ดงันี � 

1. ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกนั 

2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที�และขอบเขตความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

3. ประโยชน์ที�คาดว่าบริษัทจะได้รับจากกรรมการแตล่ะท่าน 

4. ค่าตอบแทนที�กําหนดขึ �นนั �นจะต้องสามารถจงูใจกรรมการที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมกบัความจําเป็นและ

สถานการณ์ของบริษัทมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้ 

11.  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัการพฒันากรรมการ โดยสนบัสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลกัสตูร

ต่างๆหรือเข้าร่วมการสมัมนาหลกัสตูรที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที� โดยเล็งเห็นถงึประโยชน์ของการศกึษา/การ

อบรมว่าจะเป็นการพัฒนากรรมการให้ได้ความรู้ที�ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที�มีการแข่งขนัอยู่ตลอดเวลา และมี

นโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที�เป็นผู้บริหาร โดยการจดัฝึกอบรมทั �งภายในและภายนอกบริษัท เพื�อมุ่งสู่การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ในช่วงที�ผ่านมา กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที�สํานักงานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) กําหนดให้

กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ�งหลกัสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program 

(DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที� กําหนดแล้ว กรรมการบริษัทยังให้

ความสําคัญในการเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรอื�นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น 

หลกัสูตร Company Secretary ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพความ

เป็นผู้ นําที�เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที�อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื�อนองค์กร

เพื�อนําไปสู่การกํากบัดแูลกจิการที�ดี  

12.  ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบตัิเกี�ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที�

กรรมการบริษทั เพื�อให้กรรมการเข้ารับตําแหน่งสามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ทนัที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน

ในด้านตา่งๆ ดงันี � 

1. ประสานงานในการให้ข้อมลูเกี�ยวกบับริษัทในด้านกฎหมายและอื�นๆ เชน่ ข้อบงัคบับริษัท 

วตัถปุระสงค์บริษัทโครงสร้างองค์กรจรรยาบรรณทางธรุกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น 

2. จดัให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ

ผู้บริหารของบริษัท เพื�อรับทราบข้อมลูเกี�ยวกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัท 
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13.  ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ในช่วงรอบปีที�ผ่านมาและในปี 2560 บริษัทไม่มีกรณีของการกระทําที�เป็นการขัดต่อกฎระเบียบ กฎหมาย

ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน หรือ

กฎหมายต่างๆ อาทิ การที�บริษัทไม่ส่งงบการเงินตามกําหนด ไม่มีรายการที�เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

บริษัทอื�นที�ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัทไม่มีชื�อเสียงในทางลบ อันเนื�องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย บริษัทไม่มีกรณีที�กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื�องมาจาก

ประเด็นเรื�องการกํากับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี � บริษัทไม่มีกรณีที�มีการกระทําที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้าน

แรงงาน การจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขนัทางการค้า หรือถกูดําเนินการใดๆ อนัเนื�องมาจากการที�บริษัทไม่ได้

ประกาศข้อมลูที�เป็นเหตกุารณ์สําคญัภายในระยะเวลาที�หน่วยงานของราชการกําหนด 

อนึ�ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่มีการกระทําที�เป็นการขดัต่อกฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นกฎหมายตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน หรือกฎหมายต่างๆ 

ทั �งทางแพ่ง และทางอาญา รวมทั �งไม่มีการกระทําที�ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี � กรรมการ

บริษทัและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีการกระทําดงัต่อไปนี � 

1. ไม่มีการกระทําที�เป็นการซื �อขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน 

2. ไม่มีการกระทําผิดด้านการทุจริตหรือการกระทําผิดด้านจริยธรรม 

14.  การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที�รายงานการถือหลกัทรัพย์และรายงานการเปลี�ยนแปลงการ

ถือหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทําการนับ

จากวนัที�ซื �อขาย โอนหรือรับโอนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั �งห้ามการซื �อ

ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที�เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนนอกจากนั �น บริษัทมีนโยบายว่า ใน

การประชมุคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการรายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทซึ�งนบัรวมถงึการถือหุ้นของ

คูส่มรส และผู้บริหาร 4 รายแรก นบัตอ่จากกรรมการผู้จดัการ โดยรวมถงึผู้จดัการฝ่ายบญัชีและผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

15.  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 

และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ. 2/2552 เรื�องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและ

บุคคลที�เกี�ยวข้อง ซึ�งกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของ

บคุคลที�มีความเกี�ยวข้องซึ�งเป็นส่วนได้เสียของตน หรือของบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง บริษัทจงึได้ปฏิบตัิตามนโยบายว่า

ด้วยการรายงานการมีสว่นได้เสีย 
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1. ด้านการรายงาน 

กําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ซึ�งหมายถึง กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

และผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรก นับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ�งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้

ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายที� 4 ทุกราย รวมถงึผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสงูสุดในสายงานบญัชีหรือการเงิน

รายงานให้บริษัทได้รับทราบถึงการมีสว่นได้เสียของตนและบุคคลที�เกี�ยวข้อง 

2. วิธีการรายงาน 

จดัทํารายงานและส่งให้เลขานุการบริษัท รวมตลอดถึงในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงข้อมูลให้จดัทํารายงานส่งให้

เลขานกุารบริษัททกุครั �งภายใน 7 วนันบัแตว่นัที�มีการเปลี�ยนแปลงข้อมลูที�ได้รายงานไป 

3. การรายงานคณะกรรมการบริษัท 

เลขานกุารบริษัทจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประจําไตรมาส 

16.  การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ 

บริษัทได้ให้ความสําคญักบัการกํากบัดูแลกิจการที�ดี โดยบริษัทเห็นว่าหลกัการดงักล่าวก่อให้เกิดประโยชน์

กับบริษัทในการพัฒนาองค์กร ทั �งนี �บริษัทได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปฏิบติั 

นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษทัมีนโยบายชดัเจนที�จะไม่กระทําการใดๆ ที�จะเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา ไมว่่าจะเป็นทางด้าน

ลขิสิทธิ� สิทธิบตัรหรือเครื�องหมายการค้า โดยบริษัทมีแนวทางในการดําเนินการที�ชดัเจน เช่น ทางด้านลิขสิทธิ� บริษัทมี

การกําหนดนโยบายในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทโดยมีการตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรม

ซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการทํางานของพนักงานเพื�อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที�ละเมิดลิขสิทธิ�หรือที�ไม่เกี�ยวข้องกับการ

ทํางาน เป็นต้น 

นโยบายทางด้านสิทธมินุษยชน 

บริษัทตระหนักและให้ความเคารพในศกัดิ�ศรีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันของบุคคล โดยไม่

เลือกปฏิบตัิต่อพนักงานของบริษัทบริษัทย่อย และบริษัทคู่ค้าทุกคนด้วยความเหมือนหรือความแตกต่าง เนื�องจากเชื �อ

ชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พื �นฐานการศึกษา หรือภาวะทางร่างกายและจิตใจ รวมตลอดถึงไม่ละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพส่วนบุคคลทั �งโดยทางตรงและทางอ้อม ทั �งนี � พนกังานของบริษัทต้องปฏิบตัิต่อกันและปฏิบตัิต่อบุคคลอื�นด้วย

ความเคารพและให้เกียรติซึ�งกนัและกนั รวมทั �งปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับหน้าที�การงานตามระเบียบข้อบงัคับของ

บริษทัและขนบธรรมเนียมประเพณีที�ดี โดยไม่กอ่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั 
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17.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดแนวทางในเรื�องความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยปฏิบตัิตามแนวทาง

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื�อผลประโยชน์สงูสุดของ

บริษัท และถือเป็นหน้าที�ของบุคลากรทุกระดบัที�จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางประโยชน์อย่างรอบคอบยึด

หลักความซื�อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที�ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

ครบถ้วนเพื�อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสําคญั 

18. การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที�ดีและเพื�อความโปร่งใสและป้องกัน

การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที�ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กําหนด

นโยบายการใช้ข้อมลูของบริษทั ดงันี � 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที�เป็น

ระดับรองผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึ �นไปหรือเทียบเท่าเกี�ยวกับหน้าที�ที�ต้องจัดทําและส่งรายงานการถือ

หลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา �� และบทกําหนดโทษตามมาตรา ��� แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. ���� 

2. บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถงึผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน

ที�เป็นระดับรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ �นไปหรือเทียบเท่า จดัทําและนําส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์

ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนําส่ง

สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัและตลาดหลกัทรัพย์ทุกครั �ง โดยให้จดัทําและนําส่งภายใน �� วัน

นบัแต่วนัที�ได้รับการแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือ

ครองหลกัทรัพย์ภายใน � สามวนัทําการนบัแตว่นัที�มีการซื �อ ขายโอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นั �น 

3. บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที�

เป็นระดบัรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขึ �นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานที�เกี�ยวข้องที�ได้รับทราบ

ข้อมูลภายในที� เป็นสาระสําคัญ ซึ�งมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื �อ

หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที�จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี�ยวกับฐานะการเงินและ

สถานะของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ

และผู้บริหาร รวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที�เป็นระดับรองผู้ ช่วย

กรรมการผู้ จัดการฝ่ายขึ �นไปหรือเทียบเท่า งดการซื �อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์

อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย �� วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่าง

น้อย �� ชั�วโมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั �งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที�เป็น

สาระสําคญันั �นตอ่บคุคลอื�น 
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4. บริษัทกําหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ�งเริ�มตั �งแต่

การตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัคา่จ้าง พกังานชั�วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงานซึ�งการลงโทษ

จะพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนั �นๆ 
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