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การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักในความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งจะส่ งผลให้
การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยดําเนิ นงานภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ ง
ได้กาํ หนดให้มีการปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุ รกิจของบริ ษทั โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสําหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors
of Listed Companies) ตลอดจนการปฏิบตั ิตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามแนวทางที่ ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยได้ให้ไว้ ซึ่ งส่ วนหนึ่ งของการกํากับดูแลกิจการที่ ดี เพื่อความมัง่ คัง่ สู งสุ ดแก่ผถู้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ในปัจจุบนั บริ ษทั ได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าวต่อไปนี้
1. นโยบายเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายและทิ ศทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิ จ
สู งสุ ดแก่ผูถ้ ื อหุ ้นและการเติ บโตของบริ ษ ทั อย่างยัง่ ยืน โดยกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ ห าร ดําเนิ นการให้เป็ นนโยบายที่ กาํ หนด
รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผล และในปี 2561 เพื่อเป็ นการปฎิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน คณะกรรมการ
ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อ 28 กันยายน 2561 ให้ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ทบทวน
ปรั บ ปรุ งนโยบายกํากับ ดูแลกิ จการที่ ดี (Corporate Governance Policy) เพื่อ ให้ส อดคล้องกับกฎหมายสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั มีดงั นี้
1) คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและนําหลักการกํากับดูแลที่ดีมา
ปรับใช้ในการดําเนิ นงานโดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้ าหมายระยะยาวขององค์กร ตลอดจน
เสริ มสร้างองค์กรให้มีระบบบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะนําไปสู่ การเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
2) คณะกรรมการบริ ษทั เคารพสิ ทธิ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมตลอดจนอํานวยความ
สะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ในการใช้สิทธิในเรื่ องต่าง ๆ
3) คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายและจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ฯเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย อาทิ ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชม สังคม และ สิ่ งแวดล้อม
4) คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ พิจารณาอนุ มตั ิแนวทางการกําหนดกลยุทธ์
นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกํากับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย
ที่กาํ หนดไว้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
5) คณะกรรมการจัด ให้ มี โ ครงสร้ า งองค์ก ร การแบ่ ง แยกหน้าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการชุ ดย่อย และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุ มภายในและการตรวจสอบ
ภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ ยง ระบบการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้ องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
6) คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้จดั ทํางบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รั บ รองทั่ว ไป และมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล สํ า คัญ อย่า งเพี ย งพอและเชื่ อ ถื อ ได้ ตลอดจนจัด ให้ มี ผู้ส อบบัญ ชี ที่ มี
ความสามารถและมีความเป็ นอิสระ
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7)

คณะกรรมการบริ ษ ัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อ ยตามความเหมาะสมเพื่ อ ช่ วยพิ จารณากลัน่ กรองงานที่ มี
ความสําคัญและรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
8) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตําแหน่งบริ หารที่สาํ คัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่ งใส
และเป็ นธรรม
การติดติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนั้น คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยผูบ้ ริ หารทุก
ระดับขององค์กรต้องรั บ ผิดชอบและให้ความสําคัญ กับ เรื่ องดังกล่าวเพื่อให้พนักงานในสังกัดถึ งปฏิ บ ัติตามอย่าง
เคร่ งครัด
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนการปฎิบตั ิหน้าที่และความเหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษทั
โดยได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ งที่ 8/2561 เมื่ อ 20 มิ ถุ น ายน 2561 แต่ ง ตั้ง คณะอนุ ก รรมการเพิ่ ม อี ก 2 ชุ ด คื อ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน เพื่ อ เสริ ม สร้ างการปฎิ บ ัติ ห น้าที่ ข อง
คณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล
2. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นโดยจะไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอน
สิ ทธิ รวมถึงได้อาํ นวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ในเรื่ องต่าง ๆ ได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนิ นงานเพื่อสร้างความมัน่ ใจ
ว่าผูถ้ ือหุ น้ จะได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิข้ นั พื้นฐาน ดังนี้
 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่ อบุคคลขึ้นเป็ นกรรมการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการแจ้งเรื่ องไว้ที่เว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ ดําเนินการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผถู้ ือหุ น้ ได้
ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และบริ ษทั ฯ ยังได้เผยแพร่ เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บ
ไซด์ของบริ ษทั ฯ โดยในแต่ละวาระจะต้องมีความเห็นกรรมการประกอบ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
 กรณี ผถู้ ือหุน้ ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นหรื อกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสี ยงได้
 ก่อนเริ่ มประชุมคณะกรรมการจะชี้แจงแก่ผถู้ ือหุน้ ให้ทราบถึงสิ ทธิ ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯการดําเนินการ
ประชุม วิธีการใช้สิทธิ ลงคะแนน และการให้สิทธิ ผถู้ ือหุ น้ ในการตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่า
เทียมกัน
 บริ ษทั จัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการประชุม และเปิ ดเผยให้ที่
ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
การปฎิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญถึงการปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในส่ วนของการเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น
การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเป็ นการปกป้ องสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ สําหรับเรื่ องที่เป็ นสาระสําคัญ โดยได้ปฎิบตั ิบตั ิดงั นี้
 กําหนดวันเวลา และสถานที่ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุมทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน
 กําหนดให้หุน้ 1 หุน้ มีคะแนนเสี ยง 1 เสี ยง
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 จัดให้มีการมอบฉันทะกรณี ผถู้ ือหุ ้นไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเองโดยได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นพร้ อมหนังสื อมอบฉันทะ(แบบข.)ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นภายในระยะเวลาที่ มากพอและเท่าที่ บริ ษทั ฯจะ
สามารถกระทําได้ภายใต้ขอ้ บังคับต่างๆที่ เกี่ ยวข้องโดยผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ และบริ ษทั ได้แสดงแบบฟอร์ มหนังสื อมอบ
ฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสื อเชิญประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ น้ ให้
สามารถดาวโหลดได้
 กําหนดให้มี การลงทะเบี ยนผูถ้ ื อ หุ ้น อย่างน้อ ย 1 ชั่วโมงก่ อ นเริ่ ม ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ ให้มี เวลาในการ
ลงคะแนนที่เพียงพอ
 ได้จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนสําหรับการประชุมแต่ละวาระ
3. สิ ทธิของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษ ัท ได้ให้ค วามสําคัญ ต่อ สิ ท ธิ ของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ไม่ ว่าจะเป็ นผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยภายใน อันได้แ ก่ พนักงานและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยภายนอก เช่น เจ้าหนี้ การค้า ลูกหนี้ การค้า รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
 คู่คา้
: สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่คา้ (ผูข้ าย:บริ ษทั :คู่คา้ ) บนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน
 ลูกค้า
: สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าโดยเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคาที่เหมาะสมการส่ งมอบและ
การบริ การที่ดี
 เจ้าหนี้
: ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง
 ชุมชนและสังคม
: การเข้าสู่ มาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพ ISO เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึง การให้
ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมและสังคม โดยดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
และชุมชน
4. นโยบายและแนวทางปฎิบัตดิ ้ านการไม่ ล่วงละเมิดสิ นทรัพย์ทางปัญญาและลิขสิ ทธิ์
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ของบุคคลภายนอก และได้
กําหนดนโยบายและแนวทางปฎิ บ ัติ ที่ จะปฎิ บ ัติ ต ามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง โดยการนําผลงานหรื อ ข้อ มู ล อัน เป็ นสิ ท ธิ ข อง
บุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรื อจะนํามาใช้ภายในบริ ษทั จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ผูอ้ ื่นดังนี้
 พนักงานต้อ งปฎิ บ ัติต นให้ส อดคล้อ งกับ กฎหมาย ข้อ บังคับ และข้อ ผูกพัน ตามสั ญ ญาทั้งหมดเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ใน
ทรัพย์สินทางปั ญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิ ทธิ์ อื่น ๆ โดยจะไม่
ละเมิดนําสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถกู ต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผดิ
 พนักงานที่นาํ ผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิ ของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรื อที่จะนํามาใช้ในบริ ษทั ฯ จะต้องมีการ
ตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
 พนักงานที่ ใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ ตามข้ออนุ ญาตของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เฉพาะที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริ ษทั เท่านั้น
 เมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน จะต้องส่ งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานต่าง ๆ คืนให้บริ ษทั ไม่วา่
จะเป็ นข้อมูลที่ถกู เก็บในรู ปแบบใด ๆ ก็ตาม
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หากมีคาํ ถามเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลกรรมสิ ทธิ์ หรื อข้อมูลที่มีสิทธิบตั ร รวมถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น
ควรติดต่อสํานักกรรมการผูจ้ ดั การหรื อที่ปรึ กษาทางกฎหมายของบริ ษทั
5. นโยบายและแนวทางการฝึ กอบรมพนักงานในเรื่องสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มีเจตจํานงที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมตามนโยบายดังนี้
 บริ ษทั จะปฎิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
 บริ ษทั จะบริ หารงานโดยมีเป้ าหมายในการป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทบทวนและประเมินผลการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
 บริ ษทั จะส่ งเสริ มให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
 บริ ษทั จะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถกู ต้อง และฝึ กอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่ องสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์กบั หน่วยงานอื่นเพื่อให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุ งการปฎิบตั ิงานให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
6. จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายที่ จะส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม โดยมุ่งเน้นการดําเนิ นธุ รกิจตามหลักจริ ยธรรม
และความโปร่ งใส ดังนั้นเห็นสมควรจัดทําข้อพึงปฎิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมและ/หรื อจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน เพื่อนําไปเป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิให้เหมาะสมต่อไป
นโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฎิบัติในการทํางาน
จริ ยธรรมธุรกิจสําหรับกรรมการ, ผูบ้ ริ หาร
- ปฎิบตั ิหน้าที่ภายใต้กรอบจริ ยธรรม ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการ
ดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
- ปฎิ บตั ิ ตามระเบี ยบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
- คํานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กรด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม
- ต้องไม่หลีกเลี่ยงและให้ความร่ วมมื อในการปฎิ บตั ิตามระเบี ยบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
- ปฎิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นกลาง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยต้องออกจากห้องประชุมและงดการตัดสิ นใจในเรื่ อง
ดังกล่าว
-ไม่นาํ ข้อมูลที่ได้รับมาจากการปฎิบตั ิหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
- ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั
- ไม่รับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั
- ต้องมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสี ยทันทีที่มีรายการเกิดขึ้น โดยมอบหมายให้เลขนุการบริ ษทั มีหน้าที่สาํ รวจและ
รายงานต่อกรรมการเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละครั้ง
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จริ ยธรรมธุรกิจสําหรับพนักงาน
- ปฎิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎระเบียบของบริ ษทั ฯ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
- ยึดมัน่ ในการปฎิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี ปลูกฝังจิตสํานึกที่ดี
- คํานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กรด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม
- มีส่วนร่ วมในการต่อต้านการทุจริ ต รายงานเมื่อพบเจอความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซื้ อขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ
- เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยมีช่องทางการร้องเรี ยนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนหรื อ
ผูแ้ จ้งเบาะแส
การดูแลให้มีการปฎิบตั ิตาม,การทบทวน,การส่ งเสริ ม
บริ ษทั ได้มีการกําหนดข้อพึงปฎิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมและ/หรื อจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และถือเป็ นหน้าที่พ้ืนฐานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับที่จะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ
และปฏิบตั ิหน้าที่ตาม ”นโยบายจริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฎิ บตั ิในการทํางาน” ที่กาํ หนดไว้อย่างเคร่ งครัด มิใช่การปฎิ บตั ิ
ตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฎิบตั ิที่กาํ หนดขึ้น
โดยผูบ้ ริ หารทุ กระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถื อเป็ นเรื่ องสําคัญที่ จะดําเนิ นการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฎิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่พึงปรารถนาที่ จะกระทําการใด ๆ ที่ ผิดกฎหมายขัดกับหลักจริ ยธรรมที่ ดี หากมี การกระทําที่ ผิด
นโยบายจริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฎิ บตั ิในการทํางานที่กาํ หนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่ งครั ด และหากเป็ นการ
กระทําที่เชื่อได้วา่ ผิดกฎหมายของภาครัฐ บริ ษทั ฯจะส่ งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดําเนิ นการต่อไปโดยไม่ชกั ช้า
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริ หาร กําหนดให้มีการทบทวน “นโยบายจริ ยธรรมธุ รกิจ
และข้อพึงปฎิบตั ิในการทํางาน” เป็ นประจําทุกปี
บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานปฎิบตั ิตามนโยบายจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึง
ปฎิบตั ิในการทํางานดังนี้
- การพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนตําแหน่ง หรื อโยกย้าย พนักงาน ให้ใช้พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของพนักงานนั้นพิจารณา
ควบคู่กบั ความรู ้ความสามารถ
- จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีให้กบั พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
- เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นเพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม
- มีมาตรการให้รางวัลหรื อลงโทษ อย่างเป็ นธรรม
- คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร ต้องทําตัวเป็ นแบบอย่างที่ดี
7. ช่ องทางการร้ องเรียน, แจ้ งเบาะแส, และข้ อเสนอแนะ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิ ทธิ์ ของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย การกระทําทุจริ ตรวมถึงการกระทําผิดกฎหมาย ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็ นกรรมการอิสระตามที่อยูด่ งั นี้
คณะกรรมการตรวจสอบอิสระ
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 กรรมการอิสระ
คุณสุ พจน์ ปานน้อย
และ/หรื อ
 เลขานุการบริ ษทั ฯ
คุณวรรณา ฉันทกิจโชคไชย
และ/หรื อส่ งเอกสารผ่านมาที่

อีเมล์ที่ supoj@cwt.co.th

อีเมล์ที่ imex@cwt.co.th

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 7037880-1 ต่อ 105
กระบวนการดําเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรี ยน
บริ ษ ัท ฯ เปิ ดโอกาสให้มี ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นและแสดงความเห็ น อย่างเป็ นอิ ส ระ เมื่ อ ได้รั บ ข้อ ร้ อ งเรี ยนแล้ว
เลขานุ การบริ ษทั จะรวบรวมข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้อง รายงานต่อกรรมการอิสระและจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ต่อไป โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็ นความลับและคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
8. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการสื่ อสารข้อมูลแก่ผลู้ งทุนทั้งในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
และไม่ใช่งบการเงิน บริ ษทั จึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลโดยละเอียดและครบถ้วน โปร่ งใสและทันท่วงทีท้ งั ในส่ วนของงบการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งทําให้ผลู ้ งทุนเข้าใจถึงฐานะและประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานของ
บริ ษทั อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งของบริ ษ ัท ยังจัด สรรเวลาเพื่ อ เข้าชี้ แ จงหรื อ ให้ข ้อ มู ล บริ ษ ัท แก่ นักลงทุ น สถาบัน
นั ก วิ เคราะห์ แ ละผู้ถื อ หุ ้ น ทั่ว ไปอย่า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ สื่ อ สารข้อ มู ล แก่ ผู้ถื อ หุ ้ น และนั ก ลงทุ น ทั่ว ไปอย่า งเท่ า เที ย มกัน
ในปี 2560 บริ ษทั มีการนําเสนอผลการดําเนิ นงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน ผูถ้ ือ
หุน้ และมีการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
• นักลงทุนสถาบัน ในประเทศ พบผูบ้ ริ หาร
• ตอบคําถามทางโทรศัพท์ ของผูบ้ ริ หาร
• การเดินทางไปพบผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน ของผูบ้ ริ หาร
9. เปิ ดเผยข้ อมูลลงในเว็บไซต์ ของบริษัท
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูถ้ ือหุน้ ลงในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ สามารถเข้าไปดูได้ที่
www.cwt.co.th
10. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ถือว่า การประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นเหตุการณ์สาํ คัญเพื่อรายงานผลงานและตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ในประเด็น
ต่างๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในปี 2560 ที่ผา่ นมาประธานในที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษทั สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
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11. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
คณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกับผูบ้ ริ หาร เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดแก่ผถู้ ือหุ น้ และการเติบโตของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน ด้วยการใช้หนังทุกฟุต
อย่างคุม้ ค่า ผลิตสิ นค้าตามความต้องการลูกค้า ส่ งมอบครบถ้วนทันเวลา พัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรู ปแบบ
- พัฒนาเทคโนโลยีก่ ารผลิตให้ทนั สมัยและรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต
- สร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เป้ าหมาย
- ความร่ วมมือร่ วมใจกันในทุกระดับชั้นของ คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในการประสานงานให้เป็ นไปตาม
วิสัยทัศน์ที่ได้ต้ งั ไว้ เพื่อความสําเร็ จร่ วมกัน
- วิจยั และพัฒนาด้านวิศวกรรมเบาะหนังรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ที่ผลิตจากหนังแท้ รวมถึงการนําวัตถุดิบ
เหลือใช้จากกระบวนการมาผลิตเป็ นสิ นค้าใหม่ ๆ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจในสิ นค้าและบริ การ
- พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การติดตามดูแล และทบทวน
คณะกรรมการบริ ษ ัท และผูบ้ ริ ห ารทุ ก ระดับ จะต้อ งดู แ ลรั บ ผิด ชอบ และถื อ เป็ นเรื่ อ งสําคัญ ที่ จะดําเนิ น การให้
พนัก งานภายใต้ส ายบังคับ บัญ ชาของตนเข้าใจ และปฎิ บ ัติ ต ามนโยบายการดําเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ(วิสั ย ทัศ น์ ,พัน ธกิ จ ,
เป้ าหมาย) อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและทิศทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั ทุกปี ตลอดจน
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี และแนวปฎิ บตั ิเพื่อสร้างความโปร่ งใสและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
กรรมการ และตะหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าํ ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
ตลอดจนการกําหนดวัต ถุ ป ระสงค์เป้ าหมายหลัก ของกิ จ การที่ เป็ นไปเพื่ อ ความยัง่ ยืน เสริ ม สร้ างการปฎิ บ ัติ ห น้าที่ ข อง
คณะกรรมการที่ มีประสิ ทธิ ผล การสรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู ง และการบริ หารบุคลากร ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบและดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสมจึงให้มีการทบทวนการ
ปฎิบตั ิหน้าที่และความเหมาะสมของคณะกรรมการทุกปี และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั
จดทะเบียนปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อเพื่อปรับปรุ ง, เพิ่มเติม หรื อปรับเปลี่ยนตามภาวะเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู้ ือหุ ้นและ
บริ ษทั ฯ
12. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายให้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ้ งขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้
ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
กําหนดให้ ผูบ้ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ต่ อ สํานัก งานกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
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ห้ามไม่ให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อ
บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
13. การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีท้ งั สิ้ นจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
3 ท่าน
 กรรมการตรวจสอบ
3 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 50 ของกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด
14. การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่ งจะ
ทําให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน
15. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ได้กาํ หนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ให้อยู่ในระดับเดี ยวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยูใ่ นระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผูบ้ ริ หารที่มี
คุณสมบัติที่ตอ้ งการได้และได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้ว
16. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็ น โดยการประชุมแต่ละครั้งบริ ษทั ได้มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งได้มี
การจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมให้
คณะกรรมการบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
17. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญแก่ระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน โดยมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในซึ่ งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกลไกหลักในการสร้างเสริ มระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องที่พบจากการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ ยงในการดําเนิ นธุ รกิจ และ
กลไกหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่ งคือบริ ษทั ได้จดั ให้มีการกําหนดภาระหน้าที่ของฝ่ ายปฏิบตั ิการและของผูบ้ ริ หารไว้อย่าง
ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูต้ ิดตามประเมินผลออกจากกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง
กันอย่างเพียงพอ
18. รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบ
การเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ น
ผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
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19. คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร เพื่อช่วยในการกํากับดูแล
กิจการของบริ ษทั โดยมีการกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารไว้อย่างชัดเจน และ
ในปี 2561 เพื่อ เป็ นการปฎิ บ ัติตามหลักการกํากับ ดูแลกิ จการที่ ดีสําหรั บ บริ ษ ัทจดทะเบี ยนปี 2560 (Corporate Governance
Code : “CG Code”) จึ งได้มี ก ารทบทวนการปฎิ บ ัติ ห น้าที่ แ ละความเหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษ ัท โดยมี ก ารจัด ตั้ง
คณะอนุ กรรมการเพิ่มขึ้นอีก 2 ชุด ตามมติของกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 คือ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
20. ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
บริ ษทั มีนโยบายในการให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง สมํ่าเสมอและ
ทันเวลา ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ให้ความ สําคัญและจะยึดถือปฏิ บตั ิไปโดยตลอด ในส่ วนของนักลงทุนสัมพันธ์น้ ัน
ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ได้มี ก ารกําหนดเจ้าหน้าที่ แ ละบุ ค ลากรเฉพาะขึ้ น เพื่ อ ทําหน้าที่ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ ผูล้ งทุ น ผูถ้ ื อ หุ ้น รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.2

คณะกรรมการชุ ดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริ หาร
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอํานาจหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
9.2.1

คณะกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
รองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการ
4. นายสุ พจน์
ปานน้อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายชัชนนท์
โสภาจันทร์
กรรมการ และกรรมการอิสระ
6. นายธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
กรรมการ และกรรมการอิสระ
โดยมีนางสาววรรณา ฉันทกิจโชคไชย เป็ นเลขานุการบริ ษทั
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั (อํานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั )
กรรมการซึ่ งมีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั คือ นายวีระพล ไชยธี รัตต์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของ
บริ ษทั หรื อกรรรมการอื่นสองคน ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และ ประทับตราสําคัญของบริ ษทั
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ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริ ษทั
1) เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2) มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับบริ ษทั ฯ สนันสนุ นและเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3) สนับ สนุ นและส่ งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ปฎิ บตั ิ ห น้าที่ อย่างเต็ม ความสามารถตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4) ดูแล ติ ดตาม การบริ ห ารงานของคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ และคณะกรรมการชุ ดย่อ ยอื่ น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุป ระสงค์ที่
กําหนดไว้
5) เป็ นผูล้ งคะแนนชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยงทั้งสองฝ่ ายเท่ากัน
ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าที่จดั การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อบริ คณห์
สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยสรุ ปอํานาจหน้าที่ที่สาํ คัญได้ดงั นี้
1) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั ครบรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั
2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3) จัดให้มี การจัดทํางบดุ ลและงบกําไรขาดทุ น ของบริ ษ ัท ณ. วัน สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญ ชี ของบริ ษ ัท ซึ่ งผูส้ อบบัญ ชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หาร กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใด ปฏิบตั ิการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกล่าวต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริ หาร กรรมการคนหนึ่ ง
หรื อหลายคนหรื อบุ คคลอื่นใดสามารถพิจารณาและอนุ มตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้งมี ส่วนได้เสี ยหรื อมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด) กับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
กรรมการบริ ษทั มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่น้ ีหมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ของปี ที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี ถัดไป กรรมการบริ ษทั ซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
เสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้
การแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั
1. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออก
ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
2. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะต้องพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
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- ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535
- ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ลงมติให้ออกตามข้อ 18
- ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกถึง
บริ ษทั
4. ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลหนึ่งซึ่ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน มติของกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3ใน 4 ของ
จํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
5. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
คุณสมบัติของกรรมการ
1. กรรมการต้องปฎิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อเข้าเป็ นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง
3. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที่ทาํ กับบริ ษทั หรื อถือหุน้ หรื อ
หุน้ กูเ้ พิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
4. เป็ นบุคคลไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535
การปฐมนิเทศกรรมการ
สําหรับกรรมการที่เข้ารับตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้จดั
ให้มีการปฐมนิ เทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผูถ้ ือ
หุน้ ผลการดําเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายในบริ ษทั รวมทั้งกฎหมาย กฏเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่ งมอบคู่มือสําหรับ
กรรมการ ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สาํ หรับการเป็ นกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการประกอบด้วย
คู่มอื กรรมการ
1. พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริ ษทั
4. หนังสื อรับรองบริ ษทั
5. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั
6. ข้อบังคับบริ ษทั
7. ระเบียบบริ ษทั
8. คู่มือกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน
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ข้ อมูลสํ าหรับกรรมการ
1. Presentation แนะนําการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยกรรมการผูจ้ ดั การ
2. รายชื่อคณะกรรมการ และผังโครงสร้างการจัดการ
3. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริ ษทั จดทะเบียน
4. รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน
5. ข้อแนะนําการให้สารสนเทศสําหรับผูบ้ ริ หารจดทะเบียน
6. Company Profile บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
7. รายงานประจําปี
8. รายงานทางการเงิน
การพัฒนากรรมการ บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
 การอบรม / สัมมนา
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสําคัญต่อการเข้าร่ วมอบรมสัมมนาหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฎิ บตั ิหน้าที่ กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) โดย
กรรมการ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป ส่ วนใหญ่มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD) แล้ว โดยบริ ษทั ให้การสนับสนุนและดําเนิ นการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ องตลอดปี รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการได้ดู
งานจากหน่วยงาน หรื อองค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทําให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็ นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กบั ธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ
ในปี 2561 มีกรรมการเข้ารับการอบรม / สัมมนา ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา
นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
- หลักสูตร 2 MORROW SCALER ที่ C asean อาคาร Cyber World
- ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ที่โรงกําจัดขยะผลิตไฟฟ้ าเพื่อสิ่ งแวดล้อมศูนย์กาํ จัด
ขยะมูลฝอยเขตหนองแขม กทม.
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
1. นายสุ พจน์
ปานน้อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัชนนท์
โสภาจันทร์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่ มีความรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถือของงบการเงิน คื อ
นายสุ พจน์ ปานน้อย โดยสําเร็ จการศึกษา 1. ระดับปริ ญญาตรี สาขาตรวจสอบบัญชี จาก มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุ งเทพ
2. ระดับปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจ จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3. Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็ นผูท้ ี่มี
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเป็ นอย่างดี
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- คณะกรรมการตรวจสอบ (นายธี ระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และ นายชัชนนท์ โสภาจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
25/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และ นายสุ พจน์ ปานน้อย ได้รับการแต่งตั้งจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
16/2560 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ จํานวน 2 ท่าน ดังนี้คือ 1. นายสุ พจน์ ปานน้อย 2. นางสาวณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
อนึ่ ง บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2562 ของบริ ษทั ล่วงหน้าทางเว็บไซด์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 23 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียบกัน ปรากฎว่า ไม่มีผู้
ถือหุน้ เสนอเรื่ องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด
ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้า
ดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง คือ นายสุ พจน์ ปานน้อย และ นางสาวณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ เข้ารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั โดยการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 จะมีข้ ึนในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินที่ถกู ต้องและเพียงพอ
สอบทานให้ บ ริ ษ ัท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ผล
สอบทานให้บ ริ ษ ทั ปฏิ บ ัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ ข้อ กําหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าว ต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่ องต่างๆ ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรื อคณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมาย

ทั้งนี้ นายสุ พจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูท้ ี่ มี ความรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานงบ
การเงินเป็ นอย่างดี
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่น้ ี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นของปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในปี ถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้
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9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบนั บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
ประธานกรรมการบริ หาร
นางสาวณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
กรรมการบริ หาร
นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการบริ หาร
นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
กรรมการบริ หาร
นางณฐวรรณ์
ไชยธี รัตต์
กรรมการบริ หาร
นายธนกร
ชัยวรโสภณ
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริ หาร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 23/2560
ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริ หาร

1) บริ ห ารจัด การและควบคุ ม ดู แ ลการดําเนิ น กิ จ การที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การบริ ห ารงานทั่วไปของบริ ษ ัท เพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั
2) พิจารณาแผนการลงทุนในธุ รกิจต่าง ๆ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ต่อไป
3) มีอาํ นาจในการทํานิติกรรมผูกพันบริ ษทั ตามขอบเขตที่กาํ หนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฎิบตั ิของบริ ษทั เรื่ องอํานาจ
อนุมตั ิดาํ เนินการ
4) การดําเนินงานใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
5) เป็ นผูน้ าํ และปฎิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 มี มติให้มีการกําหนดบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการบริ หารดังนี้
1) เรื่ องนโยบายและแผนงาน
- วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริ หารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด
- กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ
- อนุมตั ิควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
2) เรื่ องการเงินการลงทุน
- อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี
- ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ทางธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ดบัญชี การให้กยู้ มื การกูย้ มื การจัดหา
วงเงิ น สิ น เชื่ อ รวมถึ งการให้ห ลักประกัน จํานํา จํานอง คํ้าประกัน และการอื่ น ๆ รวมถึ งการซื้ อขายและจดทะเบี ยน
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิน ใด ๆ ตามวัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ประโยชน์ ในการดําเนิ น กิ จ การของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งต้อ งผ่านการอนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั
- พิจารณาผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ทุกไตรมาส และเปรี ยบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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3) เรื่ องบริ หารทัว่ ไป
- มีอาํ นาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอัตราค่าจ้างให้บาํ เหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงิน
โบนัส ของพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร ตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป
- พิจารณาขั้นตอนการปฎิบตั ิงานต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามและสอดคล้องกับกฎหมายกําหนด
- ปฎิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ทั้งนี้ อาํ นาจของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิการเข้าทํารายการที่ทาํ ให้คณะกรรมการ
บริ หารหรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้
เสี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ อื่ น ใด (ตามข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท และตามที่ สํานัก งานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด) กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ซึ่ งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุ มคณะกรรมการและ/หรื อที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น เพื่ อ พิ จารณาและอนุ ม ัติรายการดังกล่าวตามข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท หรื อ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
1) ดําเนิ นการหรื อปฎิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และ /
หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั
2) มีอาํ นาจออกคําสั่ง ระเบี ยน ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฎิ บตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั และ
เพื่อรักษาระเบียบวินยั การทํางานภายในองค์กร
3) มีอาํ นาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
4) อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินงานของบริ ษทั
5) เป็ นผูร้ ั บ มอบอํานาจของบริ ษ ทั ในการบริ หารกิ จการของบริ ษ ทั ให้เป็ นตามวัตถุป ระสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบี ยบ
ข้อกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หาร ทุกประการ
ทั้งนี้ การมอบอํานาจให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผูจ้ ดั การเห็นควร จะ
ไม่รวมถึงอํานาจและ/หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด) กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ซึ่ งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
การกําหนดอํานาจอนุมตั ิวงเงิน
การกําหนดอํานาจอนุมตั ิวงเงินสําหรับ การชําระ หรื อใช้จ่ายเพื่อธุ รกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี้
วงเงินอนุมตั ิ
กรรมการผูจ้ ดั การ
80 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ หาร
150 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ ษทั
ไม่จาํ กัดวงเงิน
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9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายธีระวัฒน์
2. นายวีระพล
3. นางวนิดา

ชื่อ-สกุล
ภู่ไพบูลย์
ไชยธี รัตต์
สิ กขมาน

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee : RMC) ให้จดั ตั้งขึ้ นเพื่อให้มีขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
ระบบบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่ งถือเป็ นเครื่ องมือสําคัญประการหนึ่ งของการบริ หารจัดการของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบตั ิการในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งอาศัยหลักการ
พื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่ อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
เป้ าหมายขององค์ก ร และให้ มี ก รอบการบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งองค์ก รตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk
Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร และปลูกฝั ง
ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กรสามารถเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า
การดําเนิ นงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ มุ่งไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
2. องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั และประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หาร
อย่างน้อย 3 คน
2. โดยกรรมการอิสระ เป็ น ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
3.2 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม
3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะพ้นตําแหน่งเมื่อ
1. ลาออก
2. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
3.4 คณะกรรมการบริ ษ ัท มี อ าํ นาจในการแต่ งตั้ง กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประโยชน์ ในการ
ดําเนิ นการตามวัตถุประสงค์ หรื อเพื่อทดแทน กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ที่พน้ จากตําแหน่งตามข้อ 3.1 หรื อ
3.3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็ น กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยูใ่ นตําแหน่ง
ได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งตนแทนเท่านั้น
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4. ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. พิจารณาสอบทาน และนําเสนอนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยง ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อรับทราบ
3. กํากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบตั ิตามนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้กลุ่ม
บริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพทัว่ ทั้งองค์กรและมีการปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อติดตามความเสี่ ยงที่มีสาระสําคัญ และดําเนินการเพื่อให้มนั่ ใจว่าองค์กรมี
การจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สําคัญ และมีหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูส้ อบ
ทานเพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ ยง รวมทั้งการนําระบบการ
บริ หารความเสี่ ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทัว่ ทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความเสี่ ยงและและการจัดการความเสี่ ยงที่สาํ คัญอย่างสมํ่าเสมอ
7. ให้คาํ แนะนําและคําปรึ กษากับคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM)และ/
หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการ
แก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงพิจารณาแต่งตั้งอนุ กรรมการและ/หรื อบุคลากร
เพิ่มเติมหรื อทดแทนในคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารความเสี่ ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกําหนด บทบาทหน้าที่ ความรั บ ผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ทั้งนี้ ผบู้ ริ หาร และ/หรื อคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อผูต้ รวจสอบภายใน และ/หรื อผูส้ อบบัญชี จะต้องรายงานหรื อนําเสนอข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ให้บรรลุตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. การรายงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. การประชุม
1. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และมีอาํ นาจในการ
เรี ยกประชุมเพิ่มได้ตามความจําเป็ น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุ กท่ านควรเข้าร่ วมประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ยกเว้น มี เหตุ จ าํ เป็ นไม่ อ าจเข้าร่ วมประชุ ม ได้ ควรแจ้งให้ ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทราบล่วงหน้า
3. ให้ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ที่ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ไม่อยู่
ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ที่มาประชุมเลือก กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง คนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
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4. มีการประชุมเป็ นการเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร และ/หรื อคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อผูต้ รวจสอบภายใน และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชี อย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. การลงมติของ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง กระทําได้โดยถือเสี ยงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ผูท้ ี่มีส่วน
ได้เสี ยใดๆ ในเรื่ องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่ วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น
6. การจัด ส่ ง หนั ง สื อเชิ ญ ประชุ ม ให้ แ ก่ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง ให้ จัด ส่ ง ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีเวลาในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ หรื อเรี ยกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้
หนังสื อเชิญประชุมจะต้องมี รายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุ ม โดยวาระการประชุ มจะ
ครอบคลุมเรื่ องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นหรื อเร่ งด่วน จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุ การคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นผู้
บันทึกรายงานการประชุม
7. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สามารถเชิ ญผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อชี้ แจงข้อเท็จจริ งต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทราบได้
9.2.5

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่ าตอบแทน

ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ปัจจุบนั บริ ษทั มีคณะกรรมการสรรหา และ กําหนดค่าตอบแทน จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายชัชนนท์
2. นางสาวณัฏฐ์สิชา
3. นางสาววิศวาณี

ชื่อ-สกุล
โสภาจันทร์
ภาภัคธนานันท์
ไชยวัฒนสกุล

ตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหา และ กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และ กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และ กําหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จัดตั้งขึ้ น เพื่ อ
ส่ งเสริ ม หลักการกํากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี โดยรั บ ผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุ คคลที่ เหมาะสมให้ดาํ รงตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริ ษทั ตลอดจนปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี
2. องค์ ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ได้รั บ การแต่ งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษ ัท และประกอบด้ว ย
กรรมการและผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 3 คน
2. กรรมการอิสระ ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
3.2 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีกตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม
98

3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะพ้นตําแหน่งเมื่อ
1. ลาออก
2. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
3.4 คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ใน
การดําเนิ นการตามวัตถุประสงค์ หรื อเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ที่พน้ จากตําแหน่ง
ตามข้อ 3.1 หรื อ 3.3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็ น กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทดแทน
ตามข้อ 3.3 จะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่ งตน
แทนเท่านั้น
4. ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมี
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
4.1. การสรรหา
1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
จํานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลื อ ก และเสนอบุ ค คลที่ เหมาะสมให้ดาํ รงตําแหน่ ง กรรมการบริ ษ ทั ที่ ครบวาระ และ/หรื อ มี
ตําแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
4. ประเมิ นผลการปฏิ บ ัติงานของผูบ้ ริ ห ารสู งสุ ดของบริ ษ ัท ฯ เพื่อ เสนอต่อ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ทราบเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
4.2. การกําหนดค่ าตอบแทน
1. จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. กําหนดค่าตอบแทนที่จาํ เป็ นและเหมาะสมทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล โดย
การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน
และเปรี ย บเที ย บกับ บริ ษ ัท ในธุ ร กิ จ ที่ ค ล้ายคลึ งกัน และประโยชน์ ที่ ค าดว่าจะได้รั บ จากกรรมการ เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
3. รับ ผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมี หน้าที่ ให้คาํ ชี้ แจง ตอบคําถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. ปฏิ บตั ิการอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับการกําหนดค่าตอบแทนตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายโดยฝ่ ายบริ หาร และ
หน่ วยงานต่างๆ จะต้อ งรายงานหรื อนําเสนอข้อ มูลและเอกสารที่ เกี่ ยวข้อ งต่อ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
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5. การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. การประชุ ม
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และมี
อํานาจในการเรี ย กประชุ ม เพิ่ ม ได้ต ามความจําเป็ น โดยองค์ป ระชุ ม ประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุ กท่ านควรเข้าร่ วมประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ยกเว้น มี เหตุ จ าํ เป็ นไม่ อ าจเข้าร่ วมประชุ ม ได้ ควรแจ้งให้ ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทราบล่วงหน้า
3. ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นประธานที่ ประชุม ในกรณี ที่ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ที่มา
ประชุมเลือก กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
4. การลงมติของ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กระทําได้โดยถือเสี ยงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสี ยใดๆ ในเรื่ องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่ วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิ ออก
เสี ยงลงมติในเรื่ องนั้นๆ
5. การจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้จดั ส่ งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้น
แต่ ในกรณี จาํ เป็ นหรื อ เร่ งด่ วน จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื่ น หรื อ กําหนดวัน ประชุ ม ให้เร็ วกว่านั้น ได้ โดยให้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
6. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สามารถเชิ ญ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องเข้าร่ วมประชุ มเพื่ อชี้ แจงข้อเท็จจริ งต่างๆ
ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทราบได้
9.3

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษ ัท มี ค ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน (Nomination and Remuneration committee : NRC) เพื่ อ
คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งและไม่มีการกําหนดสัดส่ วนของกรรมการที่เป็ นตัวแทนผู้
ถือหุน้ แต่ละกลุ่มโดยมีวธิ ีการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่ งเสี ยง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงจะเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งและในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่
จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
การควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั ควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อย โดยส่ งกรรมการเข้าไปเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อยและควบคุมบริ ษทั ย่อยทางด้าน
การเงินและบัญชี โดยฝ่ ายบัญชีการเงินของบริ ษทั และควบคุมการจัดซื้ อด้วยงบดําเนิ นงานและงบลงทุน ซึ่ งต้องผ่านคณะ
กรรมการบริ หารของบริ ษทั นอกจากนี้ หากบริ ษทั ย่อยมีการดําเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ บริ ษทั ย่อยต้องขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ก่อน
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9.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีนโยบายห้ามผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย นําข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และหากพบว่ามีการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าวจะมีมาตรการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
9.6

การเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานการมีส่วนได้ เสี ย
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลและรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อ
ของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีขอ้ มูลสําหรับใช้ประโยชน์ภายในบริ ษทั ฯ ในการดําเนิ นการตาม
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทําหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังและ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต โดยมีวธิ ีการปฎิบตั ิดงั นี้
- กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตอ้ งส่ งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร”
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงของ “รายงานการมี ส่ วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ ห าร” กรรมการและผูบ้ ริ หารต้อง
ปรับปรุ งข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร” โดยทันที หรื อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่
มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
- เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ฯ ส่ ง สํ า เนาแบบ “รายงานการมี ส่ ว นได้เสี ย ของกรรมการและผู้บ ริ ห าร” ให้ กับ ประธาน
คณะกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานฉบับ
ดังกล่าว
9.7

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี (Audit Fee)
สําหรับปี 2561 บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูส้ อบบัญชี ได้แก่ นายสุ รชัย ดําเนิ นวงศ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน
4721 แห่ งบริ ษ ัท อาร์ เอสเอ็ม ออดิ ท เซอร์ วิส เซส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ในรอบปี 2561 โดยมี
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีรวม 5,660,000.-. บาท (ห้าล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
2. ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
คิดเป็ นจํานวนเงิน 445,122.- บาท
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