


 
 

บริษัท ชวีาทัย จ ากัด (มหาชน) 
 

PC-CWG-001 
 

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
Corporate Governance Policy 

แก้ไขครัง้ที่ : 3  
วนัที่บงัคบัใช้ : 1 ก.ค. 2561 

หน้า : 2 / 30 

 

สารบัญ 

 

หลกัการและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ................................................................................................................................ 3 

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น .................................................................................................................................................. 3 

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ................................................................................................................ 5 

หมวดที่ 3 การค านงึถงึบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี ................................................................................................................. 6 

1) การปฏิบตัิและความรับผิดชอบทีม่ีตอ่ผู้ ถือหุ้น ...................................................................................................... 6 

2) การปฏิบตัิและความรับผิดชอบทีม่ีตอ่ภาครัฐ ....................................................................................................... 6 

3) การปฏิบตัิและความรับผิดชอบทีม่ีตอ่พนกังาน..................................................................................................... 7 

4) การปฏิบตัิและความรับผิดชอบทีม่ีตอ่ลกูค้า ......................................................................................................... 7 

5) การปฏิบตัิและความรับผิดชอบทีม่ีตอ่คูค้่าและคูส่ญัญา ........................................................................................ 8 

6) การปฏิบตัิและความรับผิดชอบทีม่ีตอ่เจ้าหนี ้........................................................................................................ 8 

7) การปฏิบตัิและความรับผิดชอบทีม่ีตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า ......................................................................................... 8 

8) การปฏิบตัิและความรับผิดชอบทีม่ีตอ่สงัคมสว่นรวม ............................................................................................ 9 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส.................................................................................................................... 10 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ .................................................................................................................... 11 

      1)   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท.............................................................................................................................. 11 

      2)  การแตง่ตัง้และวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการบริษัท ....................................................................................... 12 

      3)  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ............................................................................................ 14 

      4)  การประชมุคณะกรรมการ ...................................................................................................................................... 18 

      5)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ ........................................................................................................... 20 

 

  



 
 

บริษัท ชวีาทัย จ ากัด (มหาชน) 
 

PC-CWG-001 
 

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
Corporate Governance Policy 

แก้ไขครัง้ที่ : 3  
วนัที่บงัคบัใช้ : 1 ก.ค. 2561 

หน้า : 3 / 30 

 
บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งส าคญัที่จะช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของ

บริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ตัง้แต่
พนกังาน ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีอื่นๆ ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจดัท านโยบายการก ากบัดแูล
กิจการที่ดีขึน้ โดยครอบคลมุเนือ้หาหลกัการส าคัญตัง้แต่โครงสร้าง บทบาท  หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
องค์กรท าให้เกิดความเช่ือมัน่วา่การด าเนินงานใดๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ
หุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  

ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทจะยึดมัน่ในหลกัการด าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมัน่และซื่อสตัย์ สจุริต 
โดยมีการก าหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย และแนวปฏิบตัิที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จะใช้ยดึถือในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบเพื่อให้มีการผลกัดนัให้เกิดวฒันธรรมในการก ากับดูแลขึน้อย่างต่อเนื่องและเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่ งยืน สร้าง
มลูคา่เพิ่มให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของคณะกรรมการบริษัทท่ีได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบตัิงานได้อย่างชดัเจน ซึ่งครอบคลมุหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ระเบียบ
ปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

หลักการและนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยได้ตระหนกัถึงบทบาท และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการสร้างเสริมให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายด้วยการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและทบทวนการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ตามหลกั CG 
Code ไปปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจของบริษัท  ปีละ 1 ครัง้ นอกจากนีบ้ริษัทได้ปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance) ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนดไว้มี 5หมวด  ดงันี ้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของบริษัทและการได้รับ
ข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกันเพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เร่ือง ดังนัน้
คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดงันี ้ 

1. บริษัทได้แต่งตัง้ให้บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการด าเนินงานเก่ียวกบังานทะเบียนหลกัทรัพย์ 

2. ในการก าหนดวนัประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะไม่ก าหนดการประชุมในวนัหยุดนักขตัฤกษ์ วนัหยุดท าการของธนาคาร
พาณิชย์โดยจะก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหว่างเวลา 08.30 -17.00 น. และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. สทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่จดัให้มีปีละ 1 ครัง้ ในวนั เวลา และสถานท่ีที่เหมาะสม ภายในเวลาไมเ่กิน 
4 เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัท 
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4. ให้บริษัทจดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบวุตัถปุระสงค์

และเหตผุล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทกุวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมลูอย่างครบถ้วน
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 21 วนั ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ บริษัทเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ  เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะที่บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

5. มีนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะใช้และจดัเตรียมสถานที่
ที่เดินทางสะดวกโดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ในหนงัสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวนัเวลาที่เหมาะสมและ
จดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพียงพอ 

6. ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ ถือหุ้ นบริษัทจะแถลงให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดง
ความเห็นรวมทัง้การตัง้ค าถามใดๆ ตอ่ที่ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ทัง้นีใ้นระหวา่งการประชมุจะเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ค าถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธาน
กรรมการจะจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และกรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบ
ค าถามในท่ีประชมุด้วย  

7. ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ ถือหุ้ นผ่านทาง website ของบริษัทโดยเปิดเผยข่าวสารต่างๆ และ
รายละเอียดไว้ที่ website ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุมลว่งหน้า
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูระเบียบวาระการประชุมได้อยา่งสะดวกและครบถ้วนและมีเวลาในการศกึษา
ข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท  

8. การจดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่
ส าคญัไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนีใ้ห้บริษัทน ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงสง่รายการประชุมดงักลา่วไปยงั ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้  

9. เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเร่ืองเช็คช ารุด สญูหายหรือส่งถึงผู้ ถือหุ้น  
ลา่ช้า 

10. บริษัทได้ดูแลผู้ ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอย่าง
สม ่าเสมอและทนัเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมลูผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท
ยงัได้น าข้อมลูที่ส าคญัรวมทัง้ขา่วสารตา่งๆ ท่ีเป็นปัจจบุนัแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.chewathai.com 

11. บริษัทมีนโยบายเชิญผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมที่สมควรได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 90 วนั  โดยประกาศผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.chewathai.com ในหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ ส าหรับการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 
 

  

http://www.chewathai.com/
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หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทได้ก าหนดให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยให้ความส าคญัและเคารพต่อสทิธิแห่งความ

เป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้นโดยไมเ่อือ้ประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ใดกลุม่หนึง่ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจึงสามารถมัน่ใจได้ว่า สิทธิ ของตน
จะได้รับการคุ้มครองและปฏิบตัิด้วยดีเสมอ คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางในการรักษาไว้ซึง่สทิธิดังกลา่ว ดงันี ้

1. บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างเพียงพอ ทันเวลา และทั่วถึง เก่ียวกับผลการด าเนินงาน นโยบายการ
บริหารงาน ข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ จ าเป็นต่อการ
ตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท
คือ www.chewathai.com ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. มีนโยบายอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้
ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนเป็นการลว่งหน้าเพื่อพิจารณาวา่จะเพิ่มวาระที่ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอหรือไม่  อย่างไร 
รวมถึงมีการก าหนดวิธีการให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ  

4. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก าหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคญั หรือเพิ่ม
วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งลว่งหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะในวาระส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนตดัสนิใจ 

5. ให้เพิ่มการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้ง รายช่ือ
กรรมการอิสระดงักลา่วไว้ในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  

6. ให้ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัไมว่่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น
ชาวไทยหรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  

7. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใน
ภายหลงัและในวาระการเลอืกตัง้กรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน  

8. มีการก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลกัษณ์อักษรและได้ แจ้งแนวทาง
ดงักล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบตัิและได้ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการ 

9. ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารคนใดท าการซือ้ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทจะต้องแ จ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบทกุครัง้ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

10. บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ สอบทานการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคับ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งหากที่ประชุมมีมติท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือเข้าท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทจะท าการเปิดเผยมลูค่ารายการช่ือคูส่ญัญาและบคุคลที่เก่ียวโยงกนั เหตผุลความจ าเป็น 
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการเข้าท ารายการดงักลา่วอย่างถูกต้องครบถ้วนทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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ผ่านช่ อ งทางเว็บ ไซ ต์ของ  ตลาดหลักท รัพ ย์แห่ งป ระเทศไทยคื อ  www.set.or.th และเว็บ ไซ ต์บ ริษั ทคื อ 
www.chewathai.com 

หมวดที่ 3 การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทตระหนกัและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน

และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ รวมทัง้ชุมชนใกล้เคียงที่เก่ียวข้อง
เนื่องจากบริษัทได้รับการสนบัสนนุจากผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ ซึง่สร้างความสามารถในการแขง่ขนัและสร้างก าไรให้บริษัท ซึง่ถือว่า
เป็นการสร้างคณุคา่ในระยะยาวให้กบับริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดงันี  ้

1) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถอืหุ้น 
บริษัทตระหนกัดีว่า ผู้ ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมลูค่าเพิ่มแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวจึงก าหนดให้

พนกังานต้องปฏิบตัิตามแนวทางตอ่ไปนี ้
▪ ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินใดๆ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบและ

เป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
▪ ก ากบัดแูลการด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทมีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีดีและมีการ

น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชีและรายงาน
อื่นๆ โดยสม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

▪ รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ 
ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและมีเหตมุีผลอยา่งเพียงพอ 

▪ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัทซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร 

▪ บริษัทต้องปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายเทา่เทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ 

ในการด าเนินธุรกิจบริษัทให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัทัง้ในส่วนงานของภาครัฐ
โดยเฉพาะในการกระท าธุรกรรม บริษัทหลีกเลี่ยงการกระท าที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐด าเนินการที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม แต่จะสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนัในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถท าได้ เช่น การพบปะพูดคยุในที่สาธารณะ
ตา่งๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบตัิ เป็นต้น โดยมีหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้

▪ ด าเนินการอยา่งถกูต้อง เมื่อต้องมีการติดตอ่เจ้าหน้าที่ หรือหนว่ยงานของรัฐ 
▪ ตระหนกัอยูเ่สมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเง่ือนไข ขัน้ตอน 

หรือวิธีปฏิบตัิที่แตกตา่งกนั และบริษัทพงึรับรู้และปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 
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3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน 

บริษัทตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคณุคา่ที่สดุของบริษัทเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จของการ
บรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ 
โยกย้ายตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยได้ยดึหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

▪ ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสทิธิสว่นบคุคล 
▪ ดแูลรักษารักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังานอยู่

เสมอ 
▪ การแต่งตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าด้วยความสจุริตใจ และ

ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 
▪ ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ อาทิ 

การจดัอบรมสมัมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงกบัพนกังานทกุคน 
▪ ก าหนดคา่ตอบแทนแก่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ตามสภาวะอตุสาหกรรม การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะ

ของงาน ผลการปฏิบตัิงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายคา่ตอบแทนดงักลา่ว 
▪ หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของ

พนกังาน 
▪ เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เก่ียวกับการท างาน และก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อเกิด

ประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

4) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ น าเสนอ และบริหารจัดการ
ผลติภณัฑ์และการบริการของบริษัทแก่ลกูค้าอยา่งมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลกัการด าเนินงานดงันี  ้

▪ มุง่มัน่ท่ีจะจดัหา พฒันาผลติภณัฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
▪ สง่มอบผลติภณัฑ์และการบริการท่ีมีคณุภาพ ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม 
▪ ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และการบริการท่ีถกูต้อง เพียงพอเพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูในการตดัสนิใจโดยไม่

มีการกลา่วเกินความเป็นจริงทัง้ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กบัลกูค้าอนัเป็นเหตใุห้
ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ 

▪ จดัให้มีกระบวนการท่ีสามารถให้ลกูค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้
ปอ้งกนัแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้าได้อยา่งรวดเร็วและน าข้อมลูดงักลา่วไปปรับปรุงหรือพฒันาผลิตภณัฑ์
และการให้บริการดงักลา่วตอ่ไป 

▪ รักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไมน่ าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 
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5) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ ค้าและคู่สัญญา 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อคู่ค้าและคู่สญัญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความส าเร็จทางธุรกิจที่ส าคญัประการ
หนึง่ด้วยความเสมอภาค และค านงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

▪ บริษัทประสงค์ที่จะให้การจดัหาสนิค้าและบริการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพภายใต้หลกัการดงัตอ่ไปนี  ้
- มีการแขง่ขนับนข้อมลูที่เทา่เทียมกนั 
- มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลอืกคูค้่าและคู่สญัญาอยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาคูค้่าที่มี

ประวตัิทางการเงินที่เช่ือถือได้ มีศกัยภาพ สามารถผลิตสนิค้าหรือให้บริการท่ีมีคณุภาพตรงตาม
ความต้องการ และตรวจสอบคณุภาพได้ 

- จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทัง้ 2 ฝ่าย 
- จดัให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอย่าง

ครบถ้วน และปอ้งกนัการทจุริตประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 
- จ่ายเงินให้คูค้่าและคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินที่ตกลงกนั 

▪ บริษัทมุง่หมายที่จะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยนืกบัคูค้่าและคูส่ญัญาที่มีวตัถปุระสงค์ชดัเจนใน
เร่ืองคณุภาพของสนิค้าและบริการท่ีคุ้มคา่กบัมลูคา่เงินและมีความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

▪ ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สญัญาไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

▪ ไมใ่ช้ข้อมลูที่ได้ทราบอนัเนื่องมาจากการจดัซือ้ จดัหาเพื่อประโยชน์สว่นตวัหรือผู้อื่น 

6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี ้

บริษัทยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและวินยัเพื่อสร้างความเช่ือถือให้กบัเจ้าหนีโ้ดยบริษัทได้ยดึหลกัปฏิบตัิ 
ดงัตอ่ไปนี ้

▪ ปฏิบตัิต่อเจ้าหนีด้้วยความซื่อสตัย์และช าระคืนเงินกู้ยืม และดอกเบีย้จ่ายตรงตามก าหนดเวลา รวมทัง้

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีระบใุนสญัญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด 

▪ กรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมของบริษัท   หรือไม่

สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาเงินกู้ ยืมได้ บริษัทจะจดัท าหนงัสือชีแ้จงและสง่ให้ธนาคาร 

สถาบนัการเงิน ผู้ ถือหุ้นกู้  และเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมเป็นการลว่งหน้า และหารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกนัทุก

ครัง้ 

7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืนและเป็นบริษัทชัน้น าในธุรกิจภายใต้การแขง่ขนั
ในอตุสาหกรรมอยา่งมีคณุธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกัการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า ดงันี  ้

▪ ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี 
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▪ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อ

ผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
▪ ไมก่ลา่วหาในทางร้าย หรือมุง่ท าลายช่ือเสยีงแก่คูแ่ขง่ทางการค้า 
▪ ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นหรือคูแ่ขง่ทางการค้า 

8) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม 

บริษัทให้ความส าคญักบัชุมชนและสงัคมโดยรอบด้วยตะหนกัดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสงัคมที่จะร่วมก้าว
เดินไปสูก่ารพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยัง่ยืนสืบไป บริษัทจึงได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสงัคมอย่างต่อเนื่อง
ควบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี  ้

▪ มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพสิง่แวดล้อมเป็นส าคญั และปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมที่บงัคบัใช้อยูอ่ยา่งเคร่งครัด 

▪ มีนโยบายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) อยา่งชดัเจน และยดึถือปฏิบตัิกนัภายใน
องค์กร 

▪ สง่เสริมให้พนกังานของบริษัท มีจิตส านกึและความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม 
▪ เคารพตอ่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ินท่ีบริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ 
▪ ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้ชุมชนที่บริษัท

ตัง้อยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชมุชน 

▪ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพืน้ที่ที่บริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่
กรณี 

▪ ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและ
ทรัพย์สนิ อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออยา่งเต็มที่กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนีผู้้มีสว่นได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย 
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทัง้นี ้ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลบั
โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบข้อมลู และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานตอ่
คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีสว่นได้เสียในการเสริมสร้างผลการด าเนินงานของ

บริษัทเพื่อสร้างความมัน่คงยัง่ยืนให้แก่บริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลส าคญัที่เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจให้ผู้มีสว่นได้เสียได้

รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส นอกจากนีบ้ริษัทจัดให้มีช่องทางส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถ
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สอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน แจ้งการถกูละเมิดสทิธิ แจ้งเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย ความถกูต้องของรายงาน

ทางการเงินระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทเปิดช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก ติดตอ่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดบัสงูผา่น

ช่องทาง ดงันี ้ 

1. โทรศพัท์  Call Center 1260  

กด 3 ติดตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ์ หรือ กด 4 แจ้งร้องเรียน 

2. จดหมาย จดัสง่ทางไปรษณีย์ หรือยื่นสง่โดยตรงที่ 

บริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

 1168/80 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชัน้ 27 ยนูิตดี  

ถนนพระรามสี ่แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร 10120 

3. อีเมล    auditcommittee@chewathai.com 

4. เว็บไซต์ www.chewathai.com 

ทัง้นี ้ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลบัโดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการ

ตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบข้อมลู และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

โดยในสว่นพนกังาน บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนกังานแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือรายงานการกระท าที่ไมถ่กูต้อง
ผา่นช่องทาง Whistleblower ของบริษัท 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทมีนโยบายในการให้ข้อมลูเปิดเผยแก่ผู้ เก่ียวข้องอยา่งโปร่งใส ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า หรือพนกังาน เป็นต้น 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศ อาทิ ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูทัว่ไปท่ีส าคญัเก่ียวกบัธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัทท่ีตรงกบัความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลาอยา่งทัว่ถึง และเทา่เทียมกนั โดยได้เผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และผู้มีสว่นได้เสียอื่นๆ ได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีฝ่ายนกั
ลงทุนสมัพนัธ์ ในการให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
อาทิ 

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

mailto:auditcommittee@chewathai.com
http://www.chewathai.com/
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- สือ่มวลชนตา่งๆ ทัง้ด้านหนงัสอืพิมพ์และวารสารธุรกิจ โทรทศัน์ 

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นรายยอ่ย นกัลงทนุทัว่ไป และนกัวิเคราะห์ที่ต้องการข้อมลูที่เก่ียวกบับริษัทสามารถติดตอ่กบัฝ่ายนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ของบริษัทได้โดยตรง ซึ่งเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตัง้มัน่อยู่บนพืน้ฐานของ
การเปิดเผยข้อมูลที่เท่าเทียมกันบริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน โดย
คณะกรรมการบริษัทได้จัดท ารายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบญัชีและหลกับญัชีที่รับรอง
ทัว่ไป รวมทัง้การเปิดเผยสารสนเทศส าคญัที่มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงในราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท
ต่อการตัดสินใจลงทุน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักท รัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามแก้ไข  เปลี่ยนแปลง
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์มีความทนัสมยั และเป็นหลกัประกนัให้ผู้ ถือหุ้นเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจ
อยา่งตรงไปตรงมา 

2. ลกูค้า 

บริษัทมีชอ่งทางการเปิดเผยข้อมลูโครงการตา่งๆ ของบริษัทให้ลกูค้าได้รับทราบผ่านชอ่งออนไลน์ ได้แก่ 
www.chewathai.com  และ  www.facebook.com/CHEWATHAI รวมทั ง้ช่ อ งทาง Call center 1260 ของ
บริษัท  

3. พนกังาน 
พนกังานของบริษัท ไมว่า่จะเป็นพนกังานท่ีประจ าที่ส านกังานใหญ่หรือตามโครงการตา่งๆ จะได้รับการดแูลและได้รับ

ข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน รวมทัง้การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ การติดประกาศที่บอร์ดของบริษัทและที่โครงการต่างๆ การ
สื่อสารผ่านกลุ่มของฝ่ายต่างๆ ในรูปแบบ Chewathai club Intranet และ Line ซึ่งจะมีผู้ บริหารระดับสูงอยู่ด้วยโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อให้พนกังานได้รับรู้ขา่วสารตา่งๆ ของบริษัท ดงันี  ้

- นโยบาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่งๆ ของบริษัท 
- ขา่วกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัท 
- ขา่วหรือข้อมลูที่เก่ียวกบัสวสัดิการตา่งๆ 
- ข่าวเก่ียวกับพนกังานในเร่ืองต่างๆ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง การปรับต าแหน่ง พนกังานเข้าใหม่ หรือ พนกังาน

ลาออกและอื่นๆ เป็นต้น  
- ขา่วที่เป็นความรู้แก่พนกังาน เช่น ขา่วเก่ียวกบัภาษี ขา่วเก่ียวกบัประกนัสงัคม เป็นต้น 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท การก ากบัดแูลกิจการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

1)   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น 
วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย บญัชี การเงิน เป็นต้น ซึง่กรรมการทกุคนผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก สมาคม

http://www.facebook.com/CHEWATHAI
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ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทัง้นี ้คณะบุคคลดังกล่าวนีม้ีบทบาท
ส าคญัในการก าหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดบัสงูวางแผนการด าเนินงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  ตลอดจน
ก าหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อยา่งเป็นอิสระ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปี 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมดจ านวน 6 คณะ ดงันี ้

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

บริษัทมีการก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชดัเจน โดยในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ือง
ส าคญั จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบ เพื่อถ่วงดลุและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน (Executive 
Directors) และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่มีคณุสมบตัิเป็น
อิสระ 4 ทา่น ซึง่คิดเป็นจ านวนเกิน 50% ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้คณะอนัจะท าให้เกิดการถ่วงดลุในการพิจารณาและออก
เสียงในเร่ืองต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องก าหนดโดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งตอ่เนื่องไมเ่กิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นวา่บคุคล
นัน้สมควรด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ่ไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ สามารถเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพ ย์ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยจะต้องแจ้งตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท
ให้รับทราบด้วย 

 

 2)  การแต่งตัง้และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

2.1) หลักเกณฑ์การเลือกตัง้ การแต่งตัง้กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องโดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ อุทิศความรู้ความสามารถปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่
บริษัท โดยบริษัทมีหลกัเกณฑ์ใน การคดัเลอืกบคุคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตามข้อบงัคบัของบริษัท โดยสรุป
ดงันี ้
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1.) กรรมการทกุคนต้องมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบตา่งๆ ตลอดจนมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ใน

ข้อบงัคบัของบริษัท 
2.) ต้องส าเร็จการศกึษาอยา่งน้อยชัน้ปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 
3.) เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอทุิศเวลาได้อยา่งเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่

มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
4.) เป็นผู้มีความซื่อสตัย์สจุริตและมีคณุธรรมสงู 
5.) กรรมการต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่ นๆ เกินกว่าห้า (5) บริษัท ในกรณีที่

กรรมการคนใดคนหนึ่งมีต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่าห้า (5) บริษัท 
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงาน
เหตผุลในการแต่งตัง้กรรมการดงักลา่วไว้ในรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึง่ปรากฏ
ตามแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

6.) กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตัง้ เลือกตัง้ และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีวาระการด ารงต าแหน่งตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ใน
กรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
คา่ตอบแทนจะท าหน้าที่พิจารณาสรรหาบคุคลที่เหมาะสมเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อแตง่ตัง้
บคุคลเข้าเป็นกรรมการในต าแหนง่ที่วา่งลงตามข้อบงัคบับริษัท 

7.) ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดออกจาก
ต าแหนง่ หากไมส่ามารถแบง่จ านวนกรรมการทัง้หมดออกเป็นสามสว่นเทา่กนัได้ ให้กรรมการท่ีออกมีจ านวน
ใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่อีกก็ได้  
 

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

ข้อบงัคบับริษัท 
4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 
5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

8.) การเสนอช่ือบุคคลให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ก่อนเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและเลอืก 

9.) ในการเลอืกตัง้กรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลอืกตัง้
บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

10.) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้โดยกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลอืกตัง้เข้ามาใหมไ่ด้ 
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11.) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2.2 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
บริษัทก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการคราวละ 3 ปี แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทเช่ือวา่อายหุรือระยะเวลา 

ด ารงต าแหนง่มิได้เป็นอปุสรรค หากเปรียบเทียบกบัความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัทรงคณุคา่ที่แตล่ะคนมี
และพร้อมที่จะน ามาก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัท 

2.3  จ านวนบริษัทที่กรรมการด ารงต าแหน่ง 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง 
แตม่ิได้ก าหนดนโยบายการจ ากดัจ านวนการเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทยอ่ยของบริษัทจดทะเบียนอื่น 

2.4  การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุในการท่ีกรรมการผุ้จดัการจะสามารถ
อทุิศเวลาส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จดัการได้อยา่งม ีประสทิธิภาพ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายวา่ ห้าม
มิให้กรรมการผู้จดัการด ารงต าแหนง่เป็น กรรมการผู้จดัการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

  คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างในส่วนคณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561  ประกอบด้วย
คณะกรรมการชดุยอ่ยจ 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 
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต 

2. ก าหนดรายละเอียด ให้ความเห็นชอบ และพิจารณาทบทวน วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย 
เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายบริหาร
จัดท า และก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่ดงักลา่ว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

3. ติดตามผลการปฏิบตัิหน้าที่อย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 
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4. ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทยอ่ยน าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพมาใช้ รวมทัง้จดัให้มี

ระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 
5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสีย่ง และติดตามผลการปฏิบตัิงาน 
6. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดงักล่าว

อยา่งมีประสทิธิภาพ 
7. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนุนการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

8. แต่งตัง้ผู้ บริหารระดับอาวุโสของบริษัท เช่น  กรรมการผู้ จัดการ (Managing Director) รองกรรมการ
ผู้ จัดการสายงานบริหารองค์กร (Executive Vice President) รองกรรมการู้จัดการสายงานบัญชีและ
การเงิน (Executive Vice President – Accounting & Corporate Finance) และผู้ บริหารระดับสูงใน
สายงานตา่งๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นจ าเป็นและสมควร 

9. แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

10. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม 
11. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้ บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลกัสูตรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนัน้ 
12. ตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานของตนเป็นประจ าทกุปี 
13. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแก้ไขเปลีย่นแปลงกฎบตัรฉบบันี ้
14. ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3.2)   บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

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

audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างบคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

▪ ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
▪ จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
▪ ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร  

(charter) 
▪ รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทตามหน้าที่ที่คณะกรรมการของ
บริษัทมอบหมายให้ ในขณะที่ความรับผิดชอบส าหรับกิจกรรมทัง้หมดของบริษัทต่อบุคคลภายนอกนัน้
ยงัคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ 

3.3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้ค าแนะน าเก่ียวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ และแผนการด าเนินงานประจ าปี และ
งบประมาณของบริษัท 

2. ด าเนินการจดัการให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามแผนการ วตัถปุระสงค์ และเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

3. ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุเดือน 

4. เสาะหา และประเมินโอกาสใหม่ๆ  ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

5. ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าเก่ียวกบัเร่ืองนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัท 

6. ตรวจสอบ และอนมุตัิธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัท การจดัการ
ทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลงั การบริหารงานทัว่ไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตอ านาจการอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนดไว้ 

7. พิจารณาและตรวจสอบการจดัการความเสีย่ง และระบบการควบคมุความเสีย่งของบริษัท 
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8. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือพนักงานปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ตาม

ความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารจะต้องไม่
กระท าการหรืออนมุตัิรายการใดๆ ที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบัตน อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจ
ได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) 
ทัง้นี ้การอนมุตัิรายการดงักลา่ว ต้องสอดคล้องกบันโยบาย และหลกัการตา่งๆ ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัท และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

9. จดัหาที่ปรึกษา หรือบคุคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน า ตามความจ าเป็น 

10. ร้องขอให้ผู้บริหาร หรือพนกังานเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่มีการ
อภิปรายกนัในที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร 

11. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการท่ีคณะกรรมการบริหารด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี  ้รวมถึงเร่ืองอื่นใดที่จ าเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

12. ตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานของตนเป็นประจ าทกุปี 

13. ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแก้ไขเปลีย่นแปลงกฎบตัร 

14. ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3.4) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการ
บริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท รวมทัง้คดัเลือกบุคคลและเสนอช่ือบุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษัท กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้ จัดการ และ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ /หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ กรรมการผู้ จัดการ 
ผู้บริหารระดับสูง ส าหรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท
น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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3.5)   บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก 

2. พิจารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบตัิเก่ียวกบั จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
ตามระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อก าหนดเป็นระเบียบ
ปฏิบตัิขององค์กร ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบตัิขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถกูต้อง 

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

และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพฒันาและยกระดบั ระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ สูม่าตรฐานสากล 
5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 

3.6)  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนการจดัการบริหาร และก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งของบริษัท 
2. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ 

ลกัษณะความเสีย่งแตล่ะด้านของธุรกรรมที่บริษัทด าเนินการ 
3. ติดตามและให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลายที่อาจเกิดขึน้ รวมถึง

รายงานผลการด าเนินการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัท 
4. ให้ข้อเสนอแนะในด้านที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ 

นโยบายและกลยทุธ์ของบริษัท 

4)  การประชุมคณะกรรมการ 

4.1)  คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ต่อปีและมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั และการประชมุทกุครัง้จะต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมขัน้ต ่า หรือ 
เป็นไปตามประกาศ หรือ กฎบตัรของแต่ละคณะในสว่นของการประชมุคณะกรรมการบริษัทนัน้ ก าหนดให้
องค์ประชมุในขณะลงมติต้องมีกรรมการไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

4.2)  มีการก าหนดความชดัเจนไว้ลว่งหน้า โดยกรรมการผู้จดัการ โดยการหารือร่วมกบัประธานคณะกรรมการ
บริษัท จะร่วมกนัพิจารณาก าหนดวาระการประชุมเป็นการลว่งหน้า ทัง้นี  ้เลขานกุารบริษัท มีหน้าที่ดแูลให้
กรรมการได้รับเอกสารการประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุเป็นเวลาเพียงพอส าหรับการศกึษาและพิจารณา
เร่ืองเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสยีงลงคะแนน 
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4.3)  คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่องและทนัเวลาก่อนการประชุมทุกครัง้ ทัง้นี  ้

กรรมการบริษัทสามารถติดตอ่เลขานกุารบริษัทได้โดยตรงอยา่งอิสระ เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แก่คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ 

4.4)  กรรมการผู้จดัการมีหน้าที่จดัสรรเวลาให้อยา่งเพียงพอท่ีผ่ายจดัการจะเสนอเอกสารข้อมลูเพื่อการอภิปราย
และเพียงพอส าหรับคณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นส าคญั เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแต่
ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชมุ 

4.5)  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย
และควรแจ้งให้กรรมการผู้จดัการ ทราบถึงผลการประชมุด้วย 

4.6)  คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดตา่งๆ เพิ่มเติมในฐานะท่ีเป็นผู้ปฏิบตัิงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสท า
ความรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดงาน 

4.7)  ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและ
ต้องไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุในวาระดงักลา่ว 

4.8)  การประชุมทกุครัง้ ต้องมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมที่
ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

  การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

     คณะกรรมการบริษัททก าหนดให้คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชมุร่วมกนัตามความ
เหมาะสมเป็นประจ าในทุกปี โดยในการประชุมดังกล่าวจะไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมด้วย  เพื่อเปิด
โอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายประเด็นและปัญหาต่างๆ ทัง้ที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท เช่น กล
ยทุธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโต หรือเร่ืองอื่นๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ   

  การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทและการน าไปปฏิบัติ 

     ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาทบทวน วิสยัทัศน์ 
ภารกิจและกลยทุธ์ประจ าปี รวมทัง้วางแผนกลยทุธ์ลว่งหน้า และภายหลงัจากนัน้คณะกรรมการจะตดิตามวา่ฝ่าย
จดัการได้น าแผนงานดงักลก่ลยทุางไปปฏิบตัิตามหรือไม ่โดยฝ่ายจดัการจะรายงานแผนงานดงักลา่วให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยก าหนดไว้เป็นวาระ เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงาน 
รายงานความคืบหน้าการด าเนินธุรกิจ และยังได้ก าหนดให้มีวาระ เร่ืองทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท จะได้รับทราบข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองที่เห็นว่าฝ่ายจดัการควรปรับปรุงแก้ไข
ตอ่ไป 
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5)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 5.1) การสรรหากรรมการอิสระ 

 บริษัทได้ก าหนดนิยามของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม
กฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ รวมถึงประกาศข้อบงัคบัและกฏระเบียบที่เก่ียวข้อง ทัง้นี จ้ านวนกรรมการอิสระต้องมี
อย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดและไม่น้อยกว่า 3 คน คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ มีรายละเอียด
ดงันี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่
ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

5. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เชา่
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท
ฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ใน
ระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดั
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อิสระ 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ได้รับ
การแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

8. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

5.2) การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

 การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบตัิโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ซึ่งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ มี
รายละเอียดดงันี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน 
2.  สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท า

หน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

คณุสมบตัิของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดงันี ้  
1. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามค านิยามของกรรมการอิสระที่ก าหนดโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
2.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ  บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
3.  ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
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 ทัง้นี ้วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะมีก าหนด 3 ปี นบัจากวนัที่ได้รับการแต่งตัง้ เมื่อสิน้สดุ
วาระการด ารงต าแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้ตามที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจเห็นสมควร แต่ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นบั
จากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระครัง้แรก  

 

5.3) การสรรหากรรมการบริษัท 

การสรรหาคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคณุสมบตัิโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ
น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ซึง่องค์ประกอบการสรรหา
และแตง่ตัง้คณะกรรมการบริษัท มีรายละเอยีดดงันี ้

1)  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 7 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดต้องมถ่ิีนท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2)  คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่หนึง่ใน
สามของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอิสระ 

 คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

1)  กรรมการทกุคนต้องมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบตา่งๆ ตลอดจนมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

2)  ต้องส าเร็จการศกึษาอยา่งน้อยชัน้ปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 

3)  เป็นผู้ มีความรู้ในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้
ความสามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 

4)  เป็นผู้มีความซื่อสตัย์สจุริตและมีคณุธรรมสงู 

5)  กรรมการต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่
กรรมการคนใดคนหนึ่งมีต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการท่านดงักลา่ว และรายงาน
เหตุผลในการแต่งตัง้กรรมการ ดงักล่าวไว้ในรายงานการปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ ดี ซึ่ง
ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  

ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมด
ออกจากต าแหนง่หากไมส่ามารถแบ่งจ านวนกรรมการทัง้หมดออกเป็นสามสว่นเทา่กนัได้ ให้กรรมการท่ีออก
มีจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีก
ก็ได้ นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เมื่อ  

• เสยีชีวิต 

• ลาออก (โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก) 
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• ขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของ
กฏหมายหรือตามข้อบงัคบับริษัท 

• ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

• ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

5.3)  การสรรหากรรมการบริหาร 

การสรรหากรรมการบริหารจะพิจารณาคณุสมบตัิโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิการแต่งตัง้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารท าน้าที่ในการบริหารกิจการให้เป็นไป
ตามนโยบาย ข้อบังคับ หลกัเกณฑ์ และกฏหมายที่เก่ียวข้อง และพิจารณา กลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ ตลอดจนติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

5.4) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหาผู้ บริหารระดับสูงได้แก่ กรรมการผู้ จัดการและผู้ บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

5.5) การสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้ปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเร่ืองและน าเสนอผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่ง
คณะกรรมการชดุยอ่ยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนด 

6. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และนโยบาย รวมถึงเป็นผู้ก ากบัดแูลกิจการของบริษัท
ให้เป็นไป ตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อนัก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุเพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจให้แก่
บริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และ
การตัดสินใจไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ ใดไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือเป็นการ
แข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลกัษณ์อักษร 
นอกจากนี ้ยงัจดัให้มีกลไกในการก ากบัดแูลและติดตามการปฏิบตัิงานและการควบคมุฝ่ายบริหารในช่วงเวลาที่จ าเป็น
และเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อรายงานทางการเงินที่ต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน
อย่างแท้จริง มีการประเมิน ก าหนดและวางมาตรฐานในการบริหาร ป้องกัน และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่
เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักการถ่วงดุลอ านาจ และสามารถตรวจสอบได้ โดย
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คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ในการพฒันา เพื่อให้ธุรกิจของบริษัท มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยืน 
สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นได้อยา่งเหมาะสม 

7.  การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

บริษัทมีการก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการในระดบัต่างๆ ไว้อย่างชดัเจน 
โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเร่ืองที่ ส าคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยเพื่อถ่วงดลุและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

8.  การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ
โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคค ล
เดียวกนัเพื่อให้มีการถ่วงดลุอ านาจโดยการแยกหน้าที่การก ากบัดแูลและบริหารงานออกจากกนั 

 
ประธานกรรมการบริษัท 
ไมเ่ป็นผู้บริหาร รวมทัง้ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระ

จากฝ่ายบริหาร มีการแบง่แยกหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบริหารงานประจ าออกจากกนัอยา่ง
ชดัเจน ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซึง่เป็นผู้ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธ
กิจ และนโยบายที่ส าคญัให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบตัิ โดยกรรมการบริษัททกุคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการ
ประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆรวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเร่ืองที่อาจ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถกูต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

บทบาทอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 
1. ดแูลภาพรวมในด้านกลยทุธ์และนโยบายของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
2. ท าหน้าที่ประธานในที่ประชมุและเข้าร่วมการประชุมทกุครัง้ เพื่อให้การด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุ้นให้กรรมการทกุทา่นแสดงความคิดเห็น และดแูลให้กรรมการทกุท่าน
ได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและ/หรืออนุมตัิใน
วาระตา่งๆ ของการประชมุ 

3. ดแูลการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และเปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่สือ่สารกบัคณะกรรมการเพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวา่งกนั 

4. ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ ถือหุ้นให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ อยา่งถกูต้อง พร้อมทัง้ดแูลให้กรรมการทกุทา่นเข้าร่วมการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นอยา่งพร้อมเพรียงกนั และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ ถือหุ้นอยา่งเต็มที่ในการ
เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น การซกัถามหรือขอค าชีแ้จงเพิ่มเติม 

5. ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม ดูแลให้มีการน า
นโยบายและการตดัสนิใจของคณะกรรมการไปปฏิบตัิอยา่งมีประสทิธิผล 
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6. สนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) และนโยบายความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมให้เกิดขึน้ในทกุระดบั ตัง้แตก่รรมการ ผู้บริหารระดบัสงูจนถึงพนกังาน 

7. สนบัสนนุสง่เสริมให้กรรมการทกุทา่นท างานร่วมกนัอยา่งเป็นทีม อนัจะก่อให้เกิดความมีประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน ดแูลให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิของคณะกรรมการ ทัง้แบบประเมินตนเอง
แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินกลุม่ น าผลการประเมินดงักลา่วมาปรับปรุงและพฒันาการท างานของ
คณะกรรมการ 

8. สนบัสนนุสง่เสริมให้กรรมการทกุท่านเข้าร่วมอบรมพฒันาทกัษะ ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการในสถาบนัที่มีช่ือเสียง และเป็นที่ยอมรับ เช่น สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น 

กรรมการผู้จัดการ  
ไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกบัประธานกรรมการบริหาร แตถื่อเป็นผู้บริหารระดบัสงูในสว่นของฝ่ายจดัการ โดยท า

หน้าที่ในการด าเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจ าวันของบริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร ก าหนด พิจารณาธุรกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติของบริษัท 

บทบาทอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
1. ก าหนดภารกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทาง และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอตอ่ที่ประชุม
คณะกรรมการ และด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทาง และเปา้หมายการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ดงักลา่วด้วย รวมถึงการสัง่การและก ากบัดแูลการด าเนินงานโดยรวม 

2. มีอ านาจพิจารณาว่าจ้างพนกังานและบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายสายงาน/แผนก หรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน ก าหนดอตัราค่าจ้าง คา่ตอบแทน เงินโบนสั รวมถึงสวสัดิการเก่ียวกบัพนกังาน
ทัง้หมดของบริษัทฯ 

3. พิจารณาและด าเนินการให้มีการปฏิบตัิตามค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไป
ตามภารกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทาง และเปา้หมายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวนิยั
การท างานภายในองค์กร 

4. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัทฯ 
5. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
หนงัสือมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

ทัง้นี ้อ านาจตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ านาจ และ/หรือการมอบ
อ านาจในการอนมุตัิรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ขดัแย้งกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะ
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ดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่ว
ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

9.  แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญกับการสืบทอดต าแหน่งในระดับผู้ บริหารระดับสูงทุกต าแหน่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่งที่เป็นผู้น าองค์กร คือ กรรมการผู้จดัการในบริษัท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรักษาความเช่ือมัน่
ให้กบัผู้ลงทนุ องค์กร ตลอดจนพนกังานวา่การด าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานตอ่อยา่งทนัทว่งที  

ดงันัน้ คณะกรรมการบริหารได้ร่วมกันก าหนดหลกัเกณฑ์และแผนการสืบทอดต าแหน่ง  (Succession Plan) 
โดยสรรหาบุคลากรภายในองค์กรที่มีศักยภาพสูง ซึ่ งเป็นผู้ ที่มีความเหมาะสมทางด้านคุณวุฒิ  คือ มีความรู้และ
ประสบการณ์ สามารถสร้างผลงานที่ดีเลิศให้องค์กร มีทศันคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร รวมทัง้มี
ความเหมาะสมด้านวยัวฒุทิี่พร้อมจะด ารงต าแหนง่ที่วา่งลง รวมทัง้มีการจดัท าแผนพฒันารายบคุคล เพื่อเตรียมบคุลากร
ให้มีความส าหรับต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู 

10.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

ภายหลงัจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหา
แนวทางในการปรับปรุงประสทิธิภาพในการท างานของคณะกรรมการในปีตอ่ๆ ไป 

11.  ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทาง
ในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดเป็น
นโยบายประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกนั 

2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น 
3. ประโยชน์ที่คาดวา่บริษัทจะได้รับจากกรรมการแตล่ะทา่น 
4. คา่ตอบแทนที่ก าหนดขึน้นัน้จะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัความจ าเป็นและ

สถานการณ์ของบริษัทมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้ 

12.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัการพฒันากรรมการ โดยสนบัสนนุให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลกัสตูร
ตา่งๆหรือเข้าร่วมการสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ โดยเลง็เห็นถึงประโยชน์ของการศกึษา/การ
อบรมว่าจะเป็นการพฒันากรรมการให้ได้ความรู้ที่ทนัต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขนัอยู่ตลอดเวลา และมี
นโยบายพฒันาศกัยภาพบุคลากรท่ีเป็นผู้บริหาร โดยการจดัฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุ่งสูก่ารเป็น
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่ส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ก าหนดให้
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลกัสตูร ได้แก่ Director Accreditation Program 
(DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่ก าหนดแล้ว กรรมการบริษัทยังให้
ความส าคัญในการเข้าร่วมรับการอบรมหลกัสูตรอื่นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) เช่น 
หลกัสตูร Company Secretary ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพความ
เป็นผู้น าที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขบัเคลื่อนองค์กร
เพื่อน าไปสูก่ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

13.  ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่
กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้ารับต าแหนง่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ทนัที โดยมีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ประสานงาน
ในด้านตา่งๆ ดงันี ้

1. ประสานงานในการให้ข้อมูลเก่ียวกบับริษัทในด้านกฎหมายและอื่นๆ เช่น ข้อบงัคบับริษัท คู่มือกรรมการ 
กฎบตัรคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายบริษัทท่ีส าคญั เป็นต้น 

2.  จดัให้มีการพบปะกบัประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
ของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

14.  ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาและในปี 2561 บริษัทไม่มีกรณีของการกระท าที่เป็นการขดัต่อกฎระเบียบ กฎหมาย
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน หรือ
กฎหมายต่างๆ อาทิ การที่บริษัทไม่สง่งบการเงินตามก าหนด ไม่มีรายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัทไม่มี ช่ือเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจาก
ประเด็นเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทไม่มีกรณีที่มีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้าน
แรงงาน การจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขนัทางการค้า หรือถกูด าเนินการใดๆ อนัเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้
ประกาศข้อมลูที่เป็นเหตกุารณ์ส าคญัภายในระยะเวลาที่หนว่ยงานของราชการก าหนด 

อนึง่ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไมม่ีการกระท าที่เป็นการขดัตอ่กฎระเบียบ กฎหมายตา่งๆ ไมว่่า
จะเป็นกฎหมายตามพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน หรือกฎหมายตา่งๆ 
ทัง้ทางแพ่ง และทางอาญา รวมทัง้ไม่มีการกระท าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี ้กรรมการ
บริษัทและผู้บริหารของบริษัท ไมม่ีการกระท าดงัตอ่ไปนี ้

1. ไมม่ีการกระท าที่เป็นการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน 

2. ไมม่ีการกระท าผิดด้านการทจุริตหรือการกระท าผิดด้านจริยธรรม 
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15.  การรายงานการถอืหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมหีน้าที่รายงานการถือหลกัทรัพย์และรายงานการเปลีย่นแปลงการ
ถือหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบั
จากวนัที่ซือ้ขาย โอนหรือรับโอนต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ห้ามการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนนอกจากนัน้ บริษัทมีนโยบายว่า ใน
การประชมุคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการรายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทซึง่นบัรวมถึงการถือหุ้นของ
คูส่มรส และผู้บริหาร 4 รายแรก นบัตอ่จากกรรมการผู้จดัการ โดยรวมถึงผู้จดัการฝ่ายบญัชีและผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

16.  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 
และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหารและ
บคุคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีสว่นได้เสียของตน หรือของ
บคุคลที่มีความเก่ียวข้องซึง่เป็นสว่นได้เสยีของตน หรือของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง บริษัทจึงได้ปฏิบตัิตามนโยบายว่า
ด้วยการรายงานการมีสว่นได้เสยี 

1. ด้านการรายงาน 

ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

และผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรก นบัต่อจากกรรมการผู้จดัการลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผู้

ด ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่ 4 ทกุราย รวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารสงูสดุในสายงานบญัชีหรือการเงิน

รายงานให้บริษัทได้รับทราบถึงการมีสว่นได้เสยีของตนและบคุคลที่เก่ียวข้อง 

2. วิธีการรายงาน 

จดัท ารายงานและสง่ให้เลขานกุารบริษัท รวมตลอดถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูให้จดัท ารายงานสง่ให้

เลขานกุารบริษัททกุครัง้ภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูที่ได้รายงานไป 

3. การรายงานคณะกรรมการบริษัท 

เลขานกุารบริษัทจะต้องรายงานการมีสว่นได้เสยีให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัท

ประจ าไตรมาส 

17.  การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยบริษัทเห็นว่าหลกัการดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์
กับบริษัทในการพัฒนาองค์กร ทัง้นีบ้ริษัทได้น าหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาปฏิบตัิ 

นโยบายทางด้านทรัพย์สนิทางปัญญา 

บริษัทมีนโยบายชดัเจนที่จะไมก่ระท าการใดๆ ท่ีจะเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา ไม่วา่จะเป็นทางด้าน
ลขิสทิธ์ิ สทิธิบตัรหรือเคร่ืองหมายการค้า โดยบริษัทมีแนวทางในการด าเนินการท่ีชดัเจน เช่น ทางด้านลิขสทิธ์ิ บริษัทมี
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การก าหนดนโยบายในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทโดยมีการตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการท างานของพนกังานเพ่ือป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิหรือท่ีไม่เก่ียวข้องกับการ
ท างาน เป็นต้น 

นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนกัและให้ความเคารพในศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันของบคุคล โดยไม่
เลือกปฏิบตัิต่อพนกังานของบริษัทบริษัทย่อย และบริษัทคู่ค้าทกุคนด้วยความเหมือนหรือความแตกตา่ง เนื่องจากเชือ้
ชาติ ศาสนา สญัชาติ เพศ อายุ พืน้ฐานการศึกษา หรือภาวะทางร่างกายและจิตใจ รวมตลอดถึงไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพสว่นบคุคลทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม ทัง้นี ้พนกังานของบริษัทต้องปฏิบตัิต่อกนัและปฏิบตัิตอ่บคุคลอื่นด้วย
ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทัง้ปฏิบตัิตนอย่างเหมาะสมกบัหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบงัคบัของ
บริษัทและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี โดยไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ของบริษัท 

18.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดแนวทางในเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยปฏิบตัิตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของ
บริษัท และถือเป็นหน้าที่ของบคุลากรทกุระดบัที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางประโยชน์อยา่งรอบคอบยึด
หลักความซื่อสตัย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผย ข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส าคญั 

19. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและเพื่อความโปร่งใสและปอ้งกนั
การแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้ก าหนด
นโยบายการใช้ข้อมลูของบริษัท ดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็น
ระดบัรองผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไปหรือเทียบเท่าเก่ียวกบัหน้าที่ที่ต้องจดัท าและสง่รายงานการถือ
หลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน
ที่เป็นระดบัรองผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไปหรือเทียบเท่า จดัท าและน าสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์
ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะส่งผ่านมายงัเลขานุการของบ ริษัท ก่อนน าส่ง
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัและตลาดหลกัทรัพย์ทกุครัง้ โดยให้จดัท าและน าสง่ภายใน 30 วนั
นบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลีย่นแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 สามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซือ้ ขายโอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ รวมถึง
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การจัดท าบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพย์ ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อ
น าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการ
และผู้บริหารระดบัสงูประสงค์ที่จะซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท บริษัทได้ก าหนดให้
บคุคลดงักลา่วด าเนินการแจ้งความประสงค์วา่จะด าเนินการดงักลา่ว ต่อเลขานกุารบริษัทอยา่งน้อย 1 
วนัก่อนด านินการดงักลา่ว 

3. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่
เป็นระดบัรองผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องที่ได้รับทราบ
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซือ้
หลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงินและ
สถานะของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ
และผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับรองผู้ ช่วย
กรรมการผู้ จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า งดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์
อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่าง
น้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูที่เป็น
สาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

4. บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์สว่นตนซึง่เร่ิมตัง้แต่
การตกัเตือนเป็นหนงัสอื ตดัคา่จ้าง พกังานชัว่คราวโดยไมไ่ด้รับคา่จ้างหรือให้ออกจากงานซึง่การลงโทษ
จะพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ 

  


