การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักในความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งจะส่ งผล
ให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล โดยดําเนินงานภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั
ซึ่ งได้ก าํ หนดให้มี ก ารปฏิ บ ัติ ตามข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท กฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ละกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ตลอดจนการปฏิบตั ิตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560
(Corporate Code Policy หรื อ CG Code) ตามแนวทางที่สาํ นักงานคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
มากําหนดเป็ นนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สู งสุ ดแก่ผูถ้ ือหุ ้นและการเติบโตของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน โดยกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หาร ดําเนิ นการให้เป็ นนโยบายที่ กาํ หนด
รวมทั้ง ดู แ ลให้ มี ก ระบวนการในการประเมิ น ความเหมาะสมของการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และในปี 2561 เพื่อเป็ นการปฎิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน
คณะกรรมการได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อ 28 กันยายน 2561 ให้ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษ ัท ทบทวนปรั บ ปรุ งนโยบายกํากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate Governance Policy) เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ กฎหมาย
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั มีดงั นี้
1) คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและนําหลักการกํากับดูแลที่ดี
มาปรั บ ใช้ในการดําเนิ น งานโดยบู ร ณาการกับ วิสั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ กลยุท ธ์ และเป้ าหมายระยะยาวขององค์ก ร
ตลอดจนเสริ มสร้างองค์กรให้มีระบบบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะนําไปสู่การเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู้ ือหุ น้
ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
2) คณะกรรมการบริ ษทั เคารพสิ ทธิ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกันและเป็ นธรรมตลอดจนอํานวย
ความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ในการใช้สิทธิในเรื่ องต่าง ๆ
3) คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายและจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย อาทิ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชม สังคม และ สิ่ งแวดล้อม
4) คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ พิจารณาอนุมตั ิแนวทางการกําหนดกลยุทธ์
นโยบาย แผนธุ รกิ จ และงบประมาณ ตลอดจนกํากับและควบคุ ม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นการให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาํ หนดไว้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
5) คณะกรรมการจัด ให้ มี โ ครงสร้ างองค์ก ร การแบ่ งแยกหน้าที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ ยง ระบบการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้ องกันการใช้
ข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
6) คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้จดั ทํางบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รั บ รองทั่ว ไป และมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล สํ าคัญ อย่า งเพี ย งพอและเชื่ อ ถื อ ได้ ตลอดจนจัด ให้ มี ผูส้ อบบัญ ชี ที่ มี
ความสามารถและมีความเป็ นอิสระ
7) คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยตามความเหมาะสมเพื่อช่ วยพิจารณากลัน่ กรองงานที่ มี
ความสําคัญและรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
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8)

คณะกรรมการบริ ษ ัท จัด ให้มี ระบบการคัด สรรบุ ค ลากรในตําแหน่ งบริ ห ารที่ สําคัญ ทุ ก ระดับ อย่างเหมาะสม
โปร่ งใส และเป็ นธรรม
การติ ดติ ดตามดูแลให้มี การปฏิ บ ัติตามนั้น คณะกรรมการบริ ษ ทั กําหนดให้เป็ นหน้าที่ และความรั บ ผิดชอบของ
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยผูบ้ ริ หารทุกระดับของ
องค์กรต้องรับผิดชอบและให้ความสําคัญกับเรื่ องดังกล่าวเพื่อให้พนักงานในสังกัดถึงปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
คณะกรรมการได้มีการทบทวนการปฎิ บตั ิหน้าที่และความเหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษทั โดยได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อ 20 มิถุนายน 2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อเสริ มสร้างการปฎิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิให้คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูน้ าํ หรื อผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดขององค์กรสามารถนําไป
ปรับใช้ในการกํากับดูแลกิจการเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีและน่ าเชื่ อถือสําหรับผูถ้ ือหุ ้นและเพื่อประโยชน์ในการสร้าง
คุ ณ ค่ า ให้ กิ จ การอย่า งยัง่ ยื น ตรงตามความมุ่ ง หวัง ของทั้ง ภาคธุ ร กิ จ ผู้ล งทุ น ตลอดจนตลาดทุ น และสั ง คมโดยรวม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ให้กาํ หนดเป็ น
นโยบายหลักปฏิบตั ิของคณะกรรมการดังต่อไปนี้
หลักปฏิบตั ิที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าํ องค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้กิจการอย่างยัง่ ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบตั ิที่ 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบตั ิที่ 3 เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบตั ิที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
หลักปฏิบตั ิที่ 5 ส่ งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsible Business)
หลักปฏิบตั ิที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบตั ิที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบตั ิที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ โดยจะไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอน
สิ ทธิ รวมถึงได้อาํ นวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ในเรื่ องต่าง ๆ ได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนิ นงานเพื่อสร้ างความ
มัน่ ใจว่าผูถ้ ือหุน้ จะได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน ดังนี้
 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลขึ้นเป็ นกรรมการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการแจ้งเรื่ องไว้ที่เว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุ มพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน และบริ ษทั ฯ ยังได้เผยแพร่ เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
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โดยในแต่ละวาระจะต้องมีความเห็นกรรมการประกอบ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และมีการ
บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องเพื่อให้ผถู้ ือหุ น้ สามารถตรวจสอบได้
 กรณี ผถู้ ือหุ ้นไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นหรื อกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วม
ประชุมและลงคะแนนเสี ยงได้
 ก่อนเริ่ มประชุมคณะกรรมการจะชี้แจงแก่ผถู้ ือหุ น้ ให้ทราบถึงสิ ทธิ ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯการดําเนินการประชุม
วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และการให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ในการตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริ ษทั จัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการประชุม และเปิ ดเผยให้ที่ประชุม
ทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
การปฎิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญถึงการปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม ไม่วา่ ผูถ้ ือหุ ้นรายนั้นจะเป็ นผูถ้ ือ
หุ น้ รายย่อย ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อนักลงทุนสถาบัน อีกทั้งในส่ วนของการเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น การจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น และ
เพื่อเป็ นการปกป้ องสิ ทธิของผูถ้ ือหุ น้ สําหรับเรื่ องที่เป็ นสาระสําคัญ โดยได้ปฎิบตั ิบตั ิดงั นี้
 กําหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุมทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน
 กําหนดให้หุน้ 1 หุน้ มีคะแนนเสี ยง 1 เสี ยง
 จัดให้มีการมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน เพื่อรักษาสิ ทธิ ให้ผถู้ ือหุ น้ ให้ผอู้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน เพื่อรักษา
สิ ท ธิ ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น กรณี ผูถ้ ื อ หุ ้น ไม่ ส ะดวกมาประชุ ม ด้วยตนเองโดยได้จัดส่ งหนังสื อ เชิ ญ ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น พร้ อ ม
หนังสื อมอบฉันทะ(แบบข.)ส่ งให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นภายในระยะเวลาที่ มากพอและเท่าที่ บริ ษทั ฯจะสามารถกระทําได้
ภายใต้ขอ้ บังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯได้กาํ หนดให้กรรมการ
อิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ และบริ ษทั ได้แสดงแบบฟอร์ มหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสื อเชิญประชุมไว้
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ น้ ให้สามารถดาวโหลดได้
 กําหนดให้มีการลงทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อย 1 ชัว่ โมงก่อนเริ่ มประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้มีเวลาในการลงคะแนนที่
เพียงพอ
 ได้จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนสําหรับการประชุมแต่ละวาระ
สิ ทธิของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญ ต่อสิ ทธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ี ส่วนได้เสี ยภายใน อันได้แก่ 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 การให้ความสําคัญกับ
สภาพแวดล้อมและสังคม โดยดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน
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นโยบายและแนวทางปฎิบัตดิ ้ านการไม่ ล่วงละเมิดสิ นทรัพย์ทางปัญญาและลิขสิ ทธิ์
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ของบุคคลภายนอก และ
ได้กาํ หนดนโยบายและแนวทางปฎิ บตั ิที่จะปฎิ บตั ิตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง โดยการนําผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิ ของ
บุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรื อจะนํามาใช้ภายในบริ ษทั จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ของผูอ้ ื่นดังนี้
 พนักงานต้อ งปฎิ บ ัติตนให้ส อดคล้องกับ กฎหมาย ข้อ บังคับ และข้อ ผูกพันตามสัญ ญาทั้งหมดเกี่ ยวกับ 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 งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานต่าง ๆ คืนให้บริ ษทั ไม่
ว่าจะเป็ นข้อมูลที่ถกู เก็บในรู ปแบบใด ๆ ก็ตาม
หากมีคาํ ถามเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลกรรมสิ ทธิ์ หรื อข้อมูลที่มีสิทธิบตั ร รวมถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่น
ควรติดต่อสํานักกรรมการผูจ้ ดั การหรื อที่ปรึ กษาทางกฎหมายของบริ ษทั
นโยบายและแนวทางการฝึ กอบรมพนักงานในเรื่องสิ่ งแวดล้อม
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
จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายที่จะส่ 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
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
- ปฎิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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- คํานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กรด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม
- ต้องไม่หลีกเลี่ยงและให้ความร่ วมมือในการปฎิ บตั ิตามระเบี ยบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
- ปฎิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นกลาง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยต้องออกจากห้องประชุ มและงดการตัดสิ นใจใน
เรื่ องดังกล่าว
-ไม่นาํ ข้อมูลที่ได้รับมาจากการปฎิบตั ิหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
- ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั
- ไม่รับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั
- ต้องมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสี ยทันทีที่มีรายการเกิดขึ้น โดยมอบหมายให้เลขนุ การบริ ษทั มี หน้าที่สํารวจ
และรายงานต่อกรรมการเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละครั้ง
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 ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยมีช่องทางการร้องเรี ยนและรับฟั งความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน
หรื อผูแ้ จ้งเบาะแส
การดูแลให้มีการปฎิบตั ิตาม,การทบทวน,การส่ งเสริ ม
บริ ษ ทั ได้มี การกําหนดข้อพึ งปฎิ บ ัติเกี่ ยวกับ จริ ยธรรมและ/หรื อจรรยาบรรณสําหรั บ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ
พนักงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และถือเป็ นหน้าที่พ้ืนฐานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับที่จะต้องรับทราบ
ทําความเข้าใจ และปฏิบตั ิหน้าที่ตาม ”นโยบายจริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฎิบตั ิในการทํางาน” ที่กาํ หนดไว้อย่างเคร่ งครัด
มิใช่การปฎิบตั ิตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฎิบตั ิที่กาํ หนดขึ้น
โดยผูบ้ ริ หารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่จะดําเนิ นการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฎิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่พึงปรารถนาที่จะกระทําการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายขัดกับหลักจริ ยธรรมที่ดี หากมีการกระทําที่ผิด
นโยบายจริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฎิบตั ิในการทํางานที่กาํ หนดไว้ จะได้รับโทษทางวินยั อย่างเคร่ งครัด และหากเป็ นการ
กระทําที่เชื่อได้วา่ ผิดกฎหมายของภาครัฐ บริ ษทั ฯจะส่ งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดําเนินการต่อไปโดยไม่ชกั 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 ยธรรมธุ รกิจและข้อ
พึงปฎิบตั ิในการทํางานดังนี้
- การพิ จารณาแต่ งตั้ง เลื่ อ นตําแหน่ ง หรื อ โยกย้าย พนัก งาน ให้ใช้พ ฤติ ก รรมทางจริ ยธรรมของพนัก งานนั้น
พิจารณาควบคูก่ บั ความรู้ความสามารถ
- จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีให้กบั พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
- เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นเพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม
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- มีมาตรการให้รางวัลหรื อลงโทษ อย่างเป็ นธรรม
- คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร ต้องทําตัวเป็ นแบบอย่างที่ดี
ช่ องทางการร้ องเรียน, แจ้ งเบาะแส, และข้ อเสนอแนะ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิ ทธิ์ของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย การกระทําทุจริ ตรวมถึงการกระทําผิดกฎหมาย ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็ นกรรมการอิสระตามที่อยูด่ งั นี้
คณะกรรมการตรวจสอบอิสระ
 กรรมการอิสระ
คุณสุ พจน์ ปานน้อย
อีเมล์ที่ supoj@cwt.co.th
และ/หรื อ
 เลขานุการบริ ษทั ฯ
คุณวรรณา ฉันทกิจโชคไชย
อีเมล์ที่ imex@cwt.co.th
และ/หรื อส่ งเอกสารผ่านมาที่
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 ทั ฯ เปิ ดโอกาสให้มี ช่อ งทางการร้ อ งเรี ยนและแสดงความเห็ น อย่างเป็ นอิ ส ระ เมื่ อได้รับ ข้อร้ องเรี ยนแล้ว
เลขานุการบริ ษทั จะรวบรวมข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้อง รายงานต่อกรรมการอิสระและจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ต่อไป โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็ นความลับและคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการสื่ อสารข้อมูลแก่ผลู้ งทุนทั้งในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
และไม่ใช่งบการเงิน บริ ษทั จึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลโดยละเอียดและครบถ้วน โปร่ งใสและทันท่วงทีท้ งั ในส่ วนของงบการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งทําให้ผลู้ งทุนเข้าใจถึงฐานะและประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งของบริ ษ ทั ยังจัดสรรเวลาเพื่ อเข้าชี้ แจงหรื อให้ขอ้ มู ลบริ ษ ทั แก่ นักลงทุ นสถาบัน
นัก วิเคราะห์ แ ละผูถ้ ื อ หุ ้ น ทั่ว ไปอย่า งสมํ่าเสมอ เพื่ อ สื่ อ สารข้อ มู ล แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น และนั ก ลงทุ น ทั่ว ไปอย่างเท่ าเที ย มกัน
ในปี 2562 บริ ษทั มีการนําเสนอผลการดําเนิ นงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นกั วิเคราะห์ นัก
ลงทุน ผูถ้ ือหุ น้ และมีการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
• นักลงทุนสถาบัน ในประเทศ พบผูบ้ ริ หาร
• ตอบคําถามทางโทรศัพท์ ของผูบ้ ริ หาร
• การเดินทางไปพบผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน ของผูบ้ ริ หาร
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ผูบ้ ริ หารระดับสู งบางบริ ษทั ได้มีการนําเสนอผลการดําเนิ นงานข้อมูลทาง
การเงิน ในรายการ OPPORTUNITY DAY (บริ ษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
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เปิ ดเผยข้ อมูลลงในเว็บไซต์ ของบริษัท
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูถ้ ือหุ น้ ลงในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ สามารถเข้าไปดูได้ที่
www.cwt.co.th
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นปี ละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของ
บริ ษทั ทั้งนี้ ในปี 2563 บริ ษทั ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10
ชั้น 2 ของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ โดยครั้งนี้ มีการเลื่อนกําหนดการประชุมจากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เป็ น วันพุธที่ 22
กรกฎาคม 2563 เนื่ องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริ ษทั ได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการ
ล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดที่ เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซด์ของบริ ษทั ที่
www.cwt.co.th
อย่างไรก็ตาม ไม่ มี ผูถ้ ื อหุ ้น เสนอวาระการประชุ ม และไม่ มีการเสนอชื่ อ บุ คคลเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการใน
ระยะเวลาดังกล่าว ซึ่ งเลขานุการบริ ษทั ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบแล้ว
การแจ้ งเชิญประชุมล่วงหน้ า
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้มี ม ติ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 12/2563 เมื่ อ วัน ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ให้มี การ
จัดการจัดประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยได้เปิ ดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบ
วาระการประชุมและแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผถู้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้าในวันที่
คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุม โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั จะเป็ น ผูด้ าํ เนิ นการจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบ
ที่สาํ คัญและจําเป็ นสําหรับการตัดสิ นใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมที่ผา่ นมาซึ่ งมีรายละเอียดครบถ้วน
รายงานประจําปี พร้ อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ ตอ้ งใช้ในกํารมอบฉันทะ โดยจัดส่ งให้ผถู้ ือหุ ้นล่วงหน้า
มากกว่า 14 วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น หนังสื อ เชิ ญ ประชุ ม ส่ งออกวัน ที่ 3 กรกฎาคม 2563 และได้การประกาศลงใน
หนังสื อพิมพ์รายวัน 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วัน (ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 1 กรกฏาคม 2563)
ในการประชุ ม สามัญ สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั .ได้นําข้อมูลหนังสื อเชิ ญ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและเอกสารประกอบ
เปิ ดเผยใน เว็บไซต์ ของบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน (เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 15 มิ ถุนายน 2563) นอกจากนี้
บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยส่ งคําถามก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นโดยมี รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการส่ ง
คําถาม และแจ้งวันเวลาที่เปิ ดรับคําถามตั้งแต่วนั ที่ 17 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
การมอบฉันทะ
เพื่อรักษาสิ ทธิ ให้ผถู้ ือหุ ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจําปี 2563 ด้วยตนเอง ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ื่น
หรื อ กรรมการอิสระ ของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั จะระบุ รายชื่ อไว้ในหนังสื อ มอบฉันทะตามแบบที่ กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่าง ๆ บน เว็บไซต์ของบริ ษทั
ล่วงหน้าก่อนวัน ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
การดําเนินการประชุ มผู้ถือหุ้น
ก่อนเริ่ มการประชุมผูถ้ ือหุ น้ แต่ละครั้ง ตัวแทนบริ ษทั จะกล่าวแนะนํา คณะกรรมการการ คณะผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และที่ปรึ กษากฎหมายซึ่ งทําหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี ยง ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกา
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ทั้งหมดรวมถึงวิธีนับ คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่ตอ้ งลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริ ษทั รวมถึงการใช้สิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนในแต่ ล ะวาระ อย่างชัด เจน และเมื่ อ มี ก ารให้ ข ้อ มู ล ตามระเบี ย บวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุ กรายแสดงความคิ ดเห็ น ข้อเสนอแนะ ถามคําถามในแต่ละวาระและให้เวลาอภิ ปรายอย่างเหมาะสม
เพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผูบ้ ริ หารจะตอบข้อ ซักถามอย่างชัดเจน และให้ความสําคัญกับทุกคําถาม แล้วจึงให้ที่ประชุม
ออกเสี ยงลงมติในวาระนั้นๆ สําหรับวาระ การเลือกตั้งกรรมการประธานจะดําเนินการให้ผถู้ ือหุ น้ ลงมติเป็ นรายบุคคล
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี 2563 ได้กาํ หนดการประชุมเวลา 14.00 น.โดยเริ่ มรับลงทะเบียนเวลา 13.00
น. โดย ณ ตอนเปิ ดประชุม มีผถู้ ือหุ ้นเข้าร่ วมการประชุมรวมทั้งสิ้ น 33 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 18 ราย และรับมอบ
ฉันทะ 15 ราย รวมจํานวนหุ น้ ทั้งสิ้ น 282,569,277 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 44.84 ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่ งมี จํานวนทั้งสิ้ น 630,103,128 หุน้
การเปิ ดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2563 บริ ษทั ได้จดั ส่ งสรุ ปผลการลงมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาด
หลัก หลักทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็ จสิ้ นการประชุม (วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) และจัดส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่ งจด บันทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุจาํ นวนผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุม และข้อซักถามของผูถ้ ือหุ น้ และข้อ
ชี้แจง ของคณะกรรมการ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกําหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่ รายงานประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ไว้แล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้มี การกําหนดนโยบายให้รายการที่ อ าจมี ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ตอ้ งขอความ
เห็ นชอบจากที่ ประชุ มกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทั้งกําหนดนโยบายและ
วิธีการดูแลไม่ให้ผบู้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
กําหนดให้ผูบ้ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อครองหลักทรั พ ย์ต่อ สํานักงานกํากับ หลักทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ห้ามไม่ให้ผบู้ ริ หารของบริ ษทั หรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อ
บุ คคลที่ ไม่มีหน้าที่ เกี่ ยวข้องและไม่ซ้ื อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั ในช่ วง 1 เดื อนก่อนที่ งบการเงินของบริ ษทั เผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน นอกจากนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั จดทะเบี ยนในเรื่ องการบริ หารจัดการ
ข้อมูลภายในเพื่อป้ องกันการใช้ขอ้ มูลบริ ษทั บริ ษทั จึงมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริ หารเพื่อป้ องกันการนํา
ข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ 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
การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่ ง
จะทําให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ได้กาํ หนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ให้อยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยูใ่ นระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผูบ้ ริ หารที่มี
คุณสมบัติที่ตอ้ งการได้และได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็ น โดยการประชุมแต่ละครั้งบริ ษทั ได้มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งได้มี
การจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษทั พร้อม
ให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร เพื่อช่วยในการกํากับดูแล
กิจการของบริ ษทั โดยมี การกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารไว้อย่างชัดเจน
และในปี 2561 เพื่ อ เป็ นการปฎิ บ ั ติ ต ามหลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สํ า หรั บ บริ ษัท จดทะเบี ย นปี 2560 (Corporate
Governance Code : “CG Code”) จึงได้มีการทบทวนการปฎิบตั ิหน้าที่และความเหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีการ
จัด ตั้ง คณะอนุ ก รรมการเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 2 ชุ ด ตามมติ ข องกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 8/2561 เมื่ อ วัน ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2561 คื อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
บริ ษทั มีนโยบายในการให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง สมํ่าเสมอ
และทันเวลา ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ให้ความ สําคัญและจะยึดถือปฏิบตั ิไปโดยตลอด ในส่ วนของนักลงทุนสัมพันธ์
นั้น ปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีการกําหนดเจ้าหน้าที่และบุคลากรเฉพาะขึ้น เพื่อทําหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุ ้นรวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริ หาร
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอํานาจหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
ประธานกรรมการ
2. ดร.ณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
รองประธานกรรมการ
3. นางวนิ ดา
สิ กขมาน
กรรมการ
4. นายสุ พจน์
ปานน้อย
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
5. นายชัชนนท์
โสภาจันทร์
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
6. นายธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
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
ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริ ษทั
1) เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2) มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับบริ ษทั ฯ สนันสนุนและเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3) สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ปฎิ บตั ิหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4) ดูแล ติดตาม การบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุ ดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้
5) เป็ นผูล้ งคะแนนชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยงทั้งสองฝ่ ายเท่ากัน
ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการมี อ าํ นาจและหน้าที่ จัดการบริ ษ ัท ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ป ระสงค์ที่ กาํ หนดไว้ในหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยสรุ ปอํานาจหน้าที่ที่สาํ คัญได้ดงั นี้
1) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั ครบรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั
2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3) จัดให้มีการจัดทํางบดุ ลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ณ. วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษทั ซึ่ งผูส้ อบบัญ ชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หาร กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใด ปฏิบตั ิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกล่าวต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริ หาร กรรมการคนหนึ่ ง
หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดสามารถพิจารณาและอนุ มตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื อมี
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั และตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด) กับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
กรรมการบริ ษทั มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่น้ ี หมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นของปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในปี ถัดไป กรรมการบริ ษทั ซึ่ งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระอาจ
ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้
การแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั
1. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง
ออกส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
2. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะต้องพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรื อมี ลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ 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
บุคคลหนึ่ งซึ่ งมี คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน มติของกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
3ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
5. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ น้ 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 นกรรมการในนิ ติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง
3. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที่ทาํ กับบริ ษทั หรื อถือหุน้ หรื อ
หุน้ กูเ้ พิม่ ขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
4. เป็ นบุคคลไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535
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การปฐมนิเทศกรรมการ
สําหรับกรรมการที่เข้ารับตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้
จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน
ผูถ้ ือหุ น้ ผลการดําเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายในบริ ษทั รวมทั้งกฎหมาย กฏเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่ งมอบคู่มือ
สําหรับกรรมการ 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
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 วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฎิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) โดย
กรรมการ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป ส่ วนใหญ่มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD) แล้ว โดยบริ ษทั ให้การสนับสนุนและดําเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการได้ดู
งานจากหน่วยงาน หรื อองค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทําให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็ นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ
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กรรมการเข้ารับการอบรม / สัมมนา ดังนี้
ปี

รายชื่อกรรมการ

หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา

ปี 2548
ปี 2556

คุณวีระพล ไชยธีรัตต์

- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2548
- หลักสูตรกรรมการDCPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2556

ปี 2554
ปี 2559

ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์

- หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2554
- FSD - Financial Statements for Directors ปี 2559
- ACPG - Anti-Corruption : The Practical Gide ปี 2559
- การจัดหาเงินทุนสําหรับกิจการเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนด้วยเครื่ องมือ
ตลาดทุน ปี 2559
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่ นที่ 8 ปี 2562
- หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่ นที่ 1 ปี 2563

ปี 2549

คุณวนิดา สิ กขมาน

- หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2549

ปี 2550
ปี 2558
ปี 2560

คุณสุ พจน์ ปานน้อย

- Certified Public Accountant (CPA)สภาวิชาชีพบัญชีฯ ปี 2550
- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2558
- Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT)
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในฯ ปี 2560
- หลักสูตรกรรมการตรวจสอบAACPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2560
- หลักสูตรกรรมการตรวจสอบAACP สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2560

ปี 2559
ปี 2561

คุณชัชนนท์ โสภาจันทร์

- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2559
- หลักสูตรวุฒิบตั รสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และ
กฏหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ ปี 2561
- หลักสูตรวุฒิบตั รสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2561

ปี 2556

คุณธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์

- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2556

ปี 2562
ปี 2563

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
ตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั “CWT”
1. นายสุ พจน์
ปานน้อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
2. นายชัชนนท์
โสภา
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
จันทร์
3. นายธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถือของงบการเงิน คือ
นายสุ พจน์ ปานน้อย โดยสําเร็ จการศึกษา 1. ระดับปริ ญญาตรี สาขาตรวจสอบบัญชี จาก มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุ งเทพ
2. ระดับปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3. Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็ นผูท้ ี่
มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเป็ นอย่างดี
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
1. ถื อหุ ้นไม่เกิ น 1 % ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษ ทั * ทั้งนี้ ให้นับ รวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่ เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมายของกรรมการรายอื่ น
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั * ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั *
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั * และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู้ อบบัญชีของบริ ษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิ น ซึ่ งได้รับ ค่าบริ การเกิ น กว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษ ทั * และไม่ เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้นที่ มี นัย ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ ม หรื อ
หุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่างเดี ย วกัน และเป็ นการแข่ งขัน ที่ มี นัยกับ กิ จการของบริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ย
หรื อ ไม่ เป็ นหุ ้น ส่ วนที่ มี นัยในห้างหุ ้น ส่ วน หรื อ เป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมบริ ห ารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ป รึ ก ษาที่ รับ
เงิ นเดื อนประจา หรื อถือหุ ้นเกิน 1%ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่ มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
* รวมถึงบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษ ทั ซึ่ งนิ ยามดังกล่าวเท่ ากับ
ข้อกําหนดที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาํ หนดไว้
- คณะกรรมการตรวจสอบ (นายธี ระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และ นายชัชนนท์ โสภาจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
25/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และ นายสุ พจน์ ปานน้อย ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
16/2560 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 4/2563 เมื่ อ วัน ที่ 28 กุม ภาพัน ธ์ 2563 มี ก รรมการที่ ต ้อ งออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ จํานวน 2 ท่าน ดังนี้คือ 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์ 2. นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
อนึ่ ง บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจําปี 2563 ของบริ ษทั ล่วงหน้าทางเว็บไซด์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียบกัน ปรากฎว่า
ไม่มีผถู้ ือหุ น้ เสนอเรื่ องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด
ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้า
ดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง คือ นายวีระพล ไชยธี รัตต์ และ นายธี ระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ เข้ารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
โดยการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 จะมีข้ ึนในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ ระบาดของ
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดประชุมตามกําหนดได้ จึงได้มีการกําหนดวันจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ใหม่เป็ นวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินที่ถกู ต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริ ษ ทั มี ระบบการควบคุ มภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ผล และเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง ผูต้ รวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าว ต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่ องต่างๆ ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรื อคณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมาย
ทั้งนี้ นายสุ พจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูท้ ี่ มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบ
การเงินเป็ นอย่างดี
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่น้ ี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นของปี ที่ ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในปี ถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตําแหน่ งตาม
วาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปั จจุบนั บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
ตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั “CWT”
นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ ษทั
ดร.ณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
กรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ ษทั
นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
กรรมการบริ หาร
นางณฐวรรณ์
ไชยธี รัตต์
กรรมการบริ หาร
นายธนกร
ชัยวรโสภณ
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริ หาร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 23/2560
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1)
2)
3)
4)
5)

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริ หาร
บริ หารจัดการและควบคุ ม ดูแลการดําเนิ น กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับ การบริ ห ารงานทั่วไปของบริ ษ ทั เพื่ อ ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั
พิจารณาแผนการลงทุนในธุ รกิจต่าง ๆ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
มี อาํ นาจในการทํานิ ติกรรมผูกพันบริ ษทั ตามขอบเขตที่ กาํ หนดไว้ในนโยบายและระเบี ยบวิธีปฎิ บตั ิของบริ ษทั เรื่ อง
อํานาจอนุมตั ิดาํ เนินการ
การดําเนินงานใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เป็ นผูน้ าํ และปฎิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 มีมติให้มีการกําหนดบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการบริ หารดังนี้
1) เรื่ องนโยบายและแผนงาน
- วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิ ศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริ หารงานหลักในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด
- กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ
- อนุมตั ิควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
2) เรื่ องการเงินการลงทุน
- อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี
- ดําเนิ นการกําหนดหลักเกณฑ์ทางธุ รกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ดบัญชี การให้กูย้ ืม การกูย้ ืม การ
จัด หาวงเงิ น สิ น เชื่ อ รวมถึ งการให้ห ลักประกัน จํานํา จํานอง คํ้าประกัน และการอื่ น ๆ รวมถึ งการซื้ อ ขายและจด
ทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งต้องผ่านการอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั
- พิจารณาผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ทุกไตรมาส และเปรี ยบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3) เรื่ องบริ หารทัว่ ไป
- มี อาํ นาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอัตราค่าจ้างให้บาํ เหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน
เงินโบนัส ของพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร ตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป
- พิจารณาขั้นตอนการปฎิบตั ิงานต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามและสอดคล้องกับกฎหมายกําหนด
- ปฎิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ทั้ง นี้ อํา นาจของคณะกรรมการบริ หารดัง กล่ า วข้า งต้น จะไม่ ร วมถึ ง การอนุ ม ั ติ ก ารเข้า ทํา รายการที่ ท ํา ให้
คณะกรรมการบริ หารหรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุ มตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งหรื อมี ส่ วนได้เสี ยหรื ออาจมี ค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ อื่นใด (ตามข้อ บังคับของบริ ษทั และตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด) กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ซึ่ งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะ
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการและ/หรื อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกําหนด
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
1) ดําเนิ นการหรื อปฎิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และ /
หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั
2) มีอาํ นาจออกคําสั่ง ระเบียน ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฎิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั และ
เพื่อรักษาระเบียบวินยั การทํางานภายในองค์กร
3) มีอาํ นาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั
4) อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินงานของบริ ษทั
5) เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจของบริ ษทั ในการบริ หารกิ จการของบริ ษทั ให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบี ยบ
ข้อกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หาร ทุกประการ
ทั้งนี้ การมอบอํานาจให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผูจ้ ดั การเห็นควร
จะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั และตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พ ย์กาํ หนด) กับ บริ ษ ทั หรื อบริ ษ ทั ย่อ ย ซึ่ งการอนุ ม ัติรายการในลัก ษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกําหนด
การกําหนดอํานาจอนุมตั ิวงเงิน
การกําหนดอํานาจอนุมตั ิวงเงินสําหรับ การชําระ หรื อใช้จ่ายเพื่อธุ รกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี้
วงเงินอนุมตั ิ
กรรมการผูจ้ ดั การ
80 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ หาร
150 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ ษทั
ไม่จาํ กัดวงเงิน
9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
ตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั “CWT”
1. นายธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นายวีระพล
ไชยธี รัตต์ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการ
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee : RMC) ให้จดั ตั้งขึ้นเพื่อให้มีขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
ระบบบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่ งถือเป็ นเครื่ องมือสําคัญประการหนึ่ งของการบริ หารจัดการของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะให้การสนับสนุ นและปฏิ บ ัติการในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งอาศัย
หลักการพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการขององค์กรที่ ดี (Good Corporate Governance) โดยมี การเชื่ อมโยงกับวิสัยทัศน์
ภารกิจ และเป้ าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise
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Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร และ
ปลูก ฝั งให้เป็ นส่ ว นหนึ่ งของวัฒ นธรรมของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ ผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ขององค์ก รสามารถเชื่ อ มั่น อย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดําเนิ นงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ มุ่งไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ 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 นาจในการแต่งตั้ง กรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง เพิ่ ม เติ ม เพื่ อประโยชน์ ในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ 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
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 ใจว่าองค์กร
มีการจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สาํ คัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูส้ อบ
ทานเพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ ยง รวมทั้งการนําระบบ
การบริ หารความเสี่ ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทัว่ ทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความเสี่ ยงและและการจัดการความเสี่ ยงที่สาํ คัญอย่างสมํ่าเสมอ
7. ให้คาํ แนะนําและคําปรึ กษากับคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM)
และ/หรื อ หน่ ว ยงาน และ/หรื อ คณะทํางานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมทั้งพิ จ ารณาแนวทางที่
เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงพิจารณาแต่งตั้งอนุ กรรมการ
และ/หรื อบุ คลากรเพิ่ มเติ มหรื อทดแทนในคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อหน่ วยงาน และ/หรื อ
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คณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกําหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ทั้งนี้ ผบู้ ริ หาร และ/หรื อคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทํางานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อผูต้ รวจสอบภายใน และ/หรื อผูส้ อบบัญชี จะต้องรายงานหรื อนําเสนอข้อมูลและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ให้บรรลุ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. การรายงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. การประชุม
1. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และมีอาํ นาจใน
การเรี ยกประชุมเพิ่มได้ตามความจําเป็ น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ไม่น้อยกว่ากึ่ ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุ กท่ านควรเข้าร่ วมประชุ ม ทุ กครั้ ง ยกเว้นมี เหตุจาํ เป็ นไม่ อาจเข้าร่ วมประชุ ม ได้ ควรแจ้งให้ ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทราบล่วงหน้า
3. ให้ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ที่ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ไม่อยู่
ในที่ ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้ ให้ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ที่ มาประชุมเลือก กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง คนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
4. มีการประชุมเป็ นการเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร และ/หรื อคณะอนุ กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง และ/หรื อหน่ วยงาน และ/หรื อคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อผูต้ รวจสอบภายใน
และ/หรื อผูส้ 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 อ เชิ ญ ประชุ ม ให้ แ ก่ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ให้ จัด ส่ ง ล่ ว งหน้ าก่ อ นการประชุ ม เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีเวลาในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ หรื อเรี ยกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้
หนังสื อเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะ
ครอบคลุมเรื่ องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นหรื อเร่ งด่วน จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุ การคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
7. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สามารถเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ งต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทราบได้
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9.2.5 คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปัจจุบนั บริ ษทั มีคณะกรรมการสรรหา และ กําหนดค่าตอบแทน จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
1. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
2. ดร.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
3. นางสาววิศวาณี ไชยวัฒนสกุล

ตําแหน่ง
ตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั “CWT”
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหา และ กําหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหา และ กําหนดค่าตอบแทน
-

1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จัดตั้งขึ้น เพื่อ
ส่ งเสริ มหลักการกํากับ ดูแลกิ จการที่ ดี โดยรั บ ผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดาํ รงตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริ ษทั ตลอดจนปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. องค์ ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รับ การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษ ทั และประกอบด้วย
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
3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะพ้นตําแหน่งเมื่อ
1. ลาออก
2. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
3.4 คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์
ในการดําเนิ นการตามวัตถุป ระสงค์ หรื อเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ที่ พ น้ จาก
ตํา แหน่ ง ตามข้อ 3.1 หรื อ 3.3 ได้ โดยบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง เข้า เป็ น กรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยู่ในตําแหน่ งได้เพียงเท่ าวาระที่ ยงั เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ซึ่ งตนแทนเท่านั้น
4. ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ปฏิ บตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมี
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
4.1. การสรรหา
1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของจํา นวน โครงสร้ าง และองค์ป ระกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการ เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
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2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ เหมาะสมให้ดาํ รงตําแหน่ ง กรรมการบริ ษทั ที่ ครบวาระ และ/หรื อ มี
ตําแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
4. ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทราบเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
4.2. การกําหนดค่ าตอบแทน
1. จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. กําหนดค่าตอบแทนที่จาํ เป็ นและเหมาะสมทั้งที่ เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล
โดยการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ผลงาน และเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในธุ รกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน้าที่ให้คาํ ชี้ แจง ตอบคําถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายโดยฝ่ ายบริ หาร และ
หน่ วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรื อนําเสนอข้อมูลและเอกสารที่ เกี่ ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
5. การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. การประชุม
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และ
มี อาํ นาจในการเรี ยกประชุ มเพิ่มได้ตามความจําเป็ น โดยองค์ประชุ มประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุ กท่ านควรเข้าร่ วมประชุ ม ทุ กครั้ ง ยกเว้นมี เหตุจาํ เป็ นไม่ อาจเข้าร่ วมประชุ ม ได้ ควรแจ้งให้ ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทราบล่วงหน้า
3. ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ที่ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ไม่อยูใ่ นที่ ประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ ได้ ให้ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ที่มาประชุมเลือก กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
4. การลงมติของ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กระทําได้โดยถือเสี ยงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสี ยใดๆ ในเรื่ องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่ วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้นๆ
5. การจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้จดั ส่ งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้น
แต่ในกรณี จาํ เป็ นหรื อเร่ งด่วน จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื่น หรื อกําหนดวันประชุ มให้เร็ วกว่านั้นได้ โดยให้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
6. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สามารถเชิ ญผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุ มเพื่อชี้ แจงข้อเท็จจริ งต่างๆ
ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทราบได้
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9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration committee : NRC) เพื่อ
คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสูงและไม่มีการกําหนดสัดส่ วนของกรรมการที่เป็ นตัวแทน
ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละกลุ่มโดยมีวธิ ีการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่ งเสี ยง
2. ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงจะเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งและในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับลงมา มี คะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
9.4 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้มีเครื่ องมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ว่าได้ดาํ เนิ นการตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่
ได้กาํ หนดไว้และเพื่อทบทวนปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติมติในการประชุม
ครั้ งที่ 30/2563 เมื่ อวันที่ 4 ธัน วาคม 25693 อนุ มตั ิ ให้มี การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติงานของตนเองของคณะกรรมการเป็ น
ประจําทุกปี โดยจะใช้แบบประเมินที่บริ ษทั ฯ ปรับปรุ งจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยจะจัดแบบ
ประเมินขึ้นจํานวน 3 ชุดดังนี้
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่ งประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2.2) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2.3) คณะกรรมการสรรหา และ กําหนดค่าตอบแทน
2.4) คณะกรรมการบริ หาร
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
กระบวนการการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และ คณะกรรมการรายบุคคล
มีดงั นี้
1) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิและทบทวนแบบประเมินเพื่อให้ถกู ต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด
2) เลขานุการบริ ษทั จัดส่ งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริ ษทั ภายในต้นเดือนธันวาคม
ของทุกปี
3) กรรมการบริ ษทั ทําแบบประเมินผลและส่ งคืนเลขานุการบริ ษทั ภายในสิ้ นเดือนธันวาคม ของทุกปี
4) เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูส้ รุ ปและวิเคราะห์ผลการประเมิน ประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานของกรรมการบริ ษทั และ
รายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
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หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อย / คณะกรรมการรายบุคคล
ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
หัวข้อการประเมิน
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ
2. การประชุมกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ ายบริ หาร
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและ
การพัฒนาผูบ้ ริ หาร

คณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการรายบุคคล





















×

×



×

×

ทั้งนี้การประเมินผลจะคิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อโดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก,
ช่วงร้อยละ 75-85 = ดี, ช่วงร้อยละ 65-75 = ค่อนข้างดี, ช่วงร้อยละ 50-65 = พอใช้ และตํ่ากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุ ง
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ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุ ดย่อย / คณะกรรมการรายบุคคล ประจําปี 2563 มีดงั นี้
คณะกรรมการชุดย่อย
หัวข้อการประเมิน
ค่าเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมกรรมการ
4. ความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและ
การพัฒนาผูบ้ ริ หาร

คณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
คะแนน ร้อยละ
4
100

คะแนน
3.91

ร้อยละ
97.71

คะแนน
3.90

ร้อยละ
97.58

3.82

95.56

3.81

95.25

3.94

3.71
3.97

92.71
99.17

3.78

94.42

3.83

3.92

97.92
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คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
รายบุคคล

คะแนน
3.62

ร้อยละ
90.50

คะแนน
3.48

ร้อยละ
86.92

คะแนน
3.44

ร้อยละ
86.11

98.58

3.33

83.33

3.42

85.38

3.74

93.50

95.83

3.45

86.17

3.42

85.42

3.68

91.88

9.5 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
กลไกการกํากับดูแล
บริ ษทั “CWT” ได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลและกําหนดแนวทางการบริ หารจัดการให้มีความสอดคล้องและ
เป็ นหนึ่ งเดียวกัน เพื่อเป็ นเครื่ องมื อกํากับดูแลบริ ษทั ที่ บริ ษทั ได้เข้าไปถือหุ ้น นําไปปฏิ บตั ิ และผลักดันให้เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน ผ่านผูแ้ ทนบริ ษทั ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฏิ บตั ิงาน เพื่อให้บริ ษทั ในกลุ่ม
เติบโตไปด้วยกันอย่างโปร่ งใสและยัง่ ยืนต่อไป
กรอบการบริ หารจัดการบริ ษทั ในกลุ่มจะประกอบไปด้วยหลักดังนี้
1. การกําหนดตําแหน่ งงานหลักในการส่ งผูบ้ ริ ห ารและพนักงานไปปฏิ บ ัติงาน โดยเป็ นไปตามข้อ ตกลงตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจ
2. ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกําหนด และนโยบาย รวมถึงคําสั่งต่าง ๆ เป็ นหนึ่ งในหลักการกํากับดูแลเพื่อขับเคลื่อนให้
เกิ ดความเชื่ อมโยงระหว่าง การกํากับ ดูแลตามนโยบายของกลุ่มบริ ษทั และ การนํานโยบายการกํากับดูแลไปปฏิ บตั ิ ให้
บรรลุ ผลสําเร็ จ โดยข้อ บังคับ ระเบี ยบ ข้อ กําหนด นโยบายรวมถึ งคําสั่ งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ ผูแ้ ทนบริ ษ ัท ซึ่ งได้รับ
มอบหมายให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิ บตั ิงาน ในบริ ษทั ที่ บริ ษทั ฯ ถือหุ ้น นําไปปฏิ บตั ิและ
ผลักดันให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่มบริ ษทั
3. การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน โดยบริ ษทั ในกลุ่ม ต้องรายงานความคืบหน้า
การดําเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ต่อฝ่ ายจัดการของบริ ษทั และ /หรื อ คณะกรรมการบริ ษทั
4. การกํากับดูแลตามลําดับชั้น ดําเนินการผ่านการถ่ายทอดแนวทางการบริ หารจัดการแบบกลุ่มบริ ษทั จาก บมจ.
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป สู่ บริ ษทั ที่ บริ ษทั ถือหุ ้นทางตรง และมีอาํ นาจในการกํากับดูแล ผ่านผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ที่ปฏิบตั ิงาน
เป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่ บริ ษทั ถือหุน้
5. คณะกรรมการจัด การ ซึ่ งถื อ เป็ นส่ ว นสํ า คัญ ในการขับ เคลื่ อ นการบริ หารจัด การให้ บ รรลุ ผ ลอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องด้วยเป็ นคณะที่สาํ หรับการปรึ กษาหารื อ และกําหนดทิศทางการดําเนิ นงานร่ วมกันโดยกําหนดให้มีการ
รายงานผลการดําเนิ น งานตามแนวทางการบริ ห ารจัด การของบริ ษ ัท ในกลุ่ม ต่อ คณะกรรมการจัด การกลุ่ ม บริ ษ ัท อย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อติดตามประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลการดําเนินงาน
นโยบายการไปดํารงตําแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในปี 2563 บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป มีบริ ษทั ในกลุ่มที่ไปลงทุน และถือหุ ้นรวม 12 บริ ษทั ดังนี้ บริ ษทั จึ ง
ได้ให้ความสําคัญและกําหนดรู ปแบบการบริ หารจัดการ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินธุรกิจ
ร่ วมกัน โดยแต่งให้ให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในแต่ละกลุ่มธุ รกิจ เพื่อกํากับ
ดูแลให้บริ ษทั ดังกล่าวกําหนดนโยบายและดําเนิ นธุ รกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่นมีดงั นี้
1. เพื่อกํากับดูแลการบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ในกลุ่ม และ ติดตาม ประเมินผลภาพรวมการ
ดําเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กับบริ ษทั และ มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
2. เป็ นการสร้างการทํางานร่ วมกันให้กบั ธุรกิจของบริ ษทั ในกลุ่ม เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อนําประสบการณ์ความสามารถไปช่วยเหลือธุรกิจ ให้เติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็ง และเพื่อเป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
4. ถือเป็ นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
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ที่ผา่ นมามีบริ ษทั ได้เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ร่ วม มีหน้าที่ดาํ เนินการ
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วมนั้น ๆ และบริ ษทั ได้กาํ หนดให้บุคคลที่ ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับ
อนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่ จะไปลงมติ หรื อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องสําคัญ ในระดับเดี ยวกันกับที่ ตอ้ งได้รับ
อนุมตั ิ
ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้นต้องดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่ องการทํา
รายการเกี่ ยวโยง การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อ การทํารายการสําคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วน
ถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั
รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบและรวบรวมมา
จัดทํางบการเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้พิจารณาส่ งกรรมการเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย โดยมี รายละเอี ยดตามเอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ,ผูบ้ ริ หาร ของบริ ษทั ที่ดาํ รงตําแหน่งในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยส่ งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเข้า
ไปเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อยและควบคุมบริ ษทั ย่อยทางด้านการเงินและบัญชี โดยฝ่ ายบัญชีการเงินของบริ ษทั และควบคุม
การจัดซื้ อด้วยงบดําเนิ นงานและงบลงทุน ซึ่ งต้องผ่านคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั นอกจากนี้ หากบริ ษทั ย่อยมี การ
ดําเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ บริ ษทั ย่อยต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ก่อน
9.6 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีนโยบายห้ามผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย นําข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และหากพบว่ามีการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าวจะมี มาตรการลงโทษตามระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ตระหนักและเล็งเห็ นถึ ง
ความสําคัญต่อการการกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ นไปตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิ
บาล ความซื่ อสัตย์สุจริ ต คุณธรรม และจริ ยธรรม ในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อให้มนั่ ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริ ษทั จึงได้ กําหนดระเบียบการการกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
และระเบียบการซื้ อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ
มุ่งเน้นความโปร่ งใส ในการประกอบธุ รกิจ เพื่อป้ องกันดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานนําข้อมูลภายในของ
บริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรื อไป เปิ ดเผยให้แก่บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์ และยังถือปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบต่างๆ ของสํานักงาน คณะกรรมการการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เรื่ องการรายงานการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของกรรมการและ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงบริ ษทั ยังได้กาํ หนดบทลงโทษ สําหรับกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นในการนําข้อมูล
ภายในของบริ ษทั ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริ ษทั โดยมีโทษตั้งแต่ การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจาก
งาน บริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายการเผยแพร่ ให้พนักงาน ผูบ้ ริ หาร กรรมการ บริ ษทั รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ทุกท่าน
ทราบ และได้อธิบายรายละเอียดในที่ประชุม พนักงานบริ ษทั ประจําปี ด้วย ซึ่ งสามารถ สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้้
1) กรรมการ ผู ้ บริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดับ ต้ องไม่ ใ ช้ข ้อ มู ล ภายในของบริ ษ ัท ที่ มี ส าระสํ า คัญ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรั พย์ที่ยงั มิ ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เพื่อการซื้ อขาย
หลักทรั พย์ของบริ ษทั อันนํามาซึ่ งผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ื่ น โดยให้หลีกเลี่ยงหรื องดการ ซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
2) บริ ษทั มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนิ นงานที่สําคัญของบริ ษทั ให้สาธารณชน ทราบโดยทันที
และอย่างทัว่ ถึง โดยผ่านสื่ อและวิธีการที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั กําหนดเพื่อให้แน่ ใจว่า
ข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม
3) กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นประจําทุกไตรมาส
4) บริ ษทั กําหนดให้พนักงานทุกคนยึดมัน่ เกี่ยวกับการปกป้ องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ ในการดําเนิ นธุ รกิจ และห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อดําเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
5) การกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน : บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการดูแลพนักงาน ผูบ้ ริ หาร และ กรรมการบริ ษทั
ในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนไปเปิ ดเผยให้แก่บุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์
รวมถึงยังถือปฏิบตั ิตามกฎของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องการรายงานการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารด้วย นอกจากนั้นบริ ษทั ยังสื่ อสารเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อเตือนใจให้ พนักงานทุก
ท่านทราบ ตั้งแต่ วันที่ตดั สิ นใจเป็ นพนักงานของบริ ษทั โดยระบุรายละเอียดที่สําคัญลงในสัญญาจ้างให้ ลูกจ้างทุกคนรับรู้
รายละเอียดสําคัญคือ “ให้คาํ นึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสําคัญ และสัญญาว่าจะไม่อาศัย ตําแหน่ ง หน้าที่ ในความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่ทาํ ให้บริ ษทั ต้องเสี ยหาย รวมทั้ง จะต้องไม่นาํ เอาความลับของ
บริ ษทั และ/หรื อของลูกค้าไปเปิ ดเผยให้คู่แข่งขันหรื อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด”
9.7 การจัดการให้ เป็ นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตามที่ “พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. ๒๕๖๒” เมื่ อ วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่ ง
กฎหมายฉบับดังกล่าวจะมี ผลบังคับใช้เมื่ อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สําหรั บ หมวด1 คณะกรรมการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล และ หมวด4 สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลต่างๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนดหนึ่ งปี นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28
พฤษภาคม 2563 ซึ่ งหากฝ่ าฝื นจะมี ท้ งั โทษจําคุ กตั้งแต่ 6 เดื อนถึง 1 ปี และโทษปรั บ ตั้งแต่ 5 แสนบาทจนถึ ง 5 ล้านบาท
แล้วแต่ประเภทของข้อมูลความผิด
สําหรั บ เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คื อ เนื่ องจากปั จจุ บ ันมี การล่วงละเมิ ดสิ ท ธิ ความเป็ น
ส่ วนตัวของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นจํานวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนรําคาญ หรื อความเสี ยหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทําให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล อันเป็ นการล่วง
ละเมิดดังกล่าว ทําได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ ว ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม สมควรกําหนดให้มีกฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นการทัว่ ไปขึ้น เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรื อมาตรการกํากับดูแลเกี่ยวกับการให้
ความคุม้ ครองข้อมูล ส่ วนบุคคลที่เป็ นหลักการทัว่ ไป จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
ทั้งนี้ พระราชบัญ ญัติ คุ ม้ ครองข้อ มู ลส่ วนบุ ค คล พ.ศ. 2562 ได้ป ระกาศใช้ มี ผลบังคับ ใช้ท้ ังฉบับ ในวัน ที่ 28
พฤษภาคม 2563 บริ ษ ัท ฯ ในฐานะที่ เป็ นผูเ้ ก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลมี ความจําเป็ นต้อ งปฏิ บ ัติตาม
กฎหมายนี้ ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงได้พิจารณาหลักการของกฎหมายในเบื้องต้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ก. การเก็บรวบรวม การใช้และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ข. การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ค. การเก็บรักษาและการทําลายข้อมูลส่ วนบุคคล
ง. การใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
จ. การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ฉ. การจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล
ช. โทษตามกฎหมาย และผลอันอาจเกิดขึ้นในเชิงภาพลักษณ์ขององค์กรหากมีเหตุละเมิดกฎหมาย
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จากการพิ จ ารณาประเด็น ต่ างๆ ดังกล่ าว คณะกรรมการจึ งได้มี ม ติ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 20/2563 เมื่ อ วัน ที่ 31
กรกฎาคม 2563 โดยแต่งตั้งให้ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ของบริ ษทั รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูต้ รวจสอบรายละเอียดของข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย สอบทานและ
วิเคราะห์ วตั ถุ ป ระสงค์แ ละฐานกฎหมายที่ ท ําให้ บ ริ ษ ัท ฯ สามารถเก็ บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลตาม
วัตถุประสงค์น้ นั ต่อไปได้ รวมถึงตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล การส่ งต่อข้อมูลส่ วน
บุ คคลไปยังภายนอกองค์กร การส่ งออกข้อมูลไปยังต่างประเทศ โดยให้เก็บรวบรวมจากทุ กแผนกภายในบริ ษ ทั ฯ เพื่ อ
วิเคราะห์และจัดทํา Data Inventory, Data Flow Diagram, Record of Data Processing ให้เป็ นไปตามกฎหมายต่อไป
2. เป็ นผูป้ ระเมินผลกระทบทางกฎหมายจากกระบวนการทํางานของหน่ วยงานต่างๆตั้งแต่การออกแบบวิธีการ
ดําเนินงาน ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทั้งที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และที่จะดําเนินการใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งวิเคราะห์วา่ การดําเนินการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลในปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายข้อมูลคุม้ ครองส่ วน
บุคคลหรื อไม่ อย่างไร และจัดทําแผนงานในการปิ ดประเด็นที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมายและจัดให้มีมาตรการ หรื อมาตรฐาน
รองรับในการดําเนินการ โดยให้จดั ทําเป็ นรายงานนําเสนอต่อคณะกรรมการ
3. เป็ นผูด้ าํ เนิ นการประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ ทั้งภายในบริ ษทั ภายนอกบริ ษทั และในต่างประเทศ เพื่อ
ดําเนิ นการปรับปรุ งนโยบาย เอกสารภายใน สัญญา และข้อกําหนดต่างๆ เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงการดําเนิ นการ
ตามแผนงานที่ได้จดั ทําไว้ในข้อ 1. และข้อ. 2 ได้แก่ การดําเนินการเพื่อปิ ดช่องว่างทางกฎหมายโดยจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดําเนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น การจัดทํานโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
การจัดทําเอกสารแจ้งเตื อนข้อมูลส่ วนบุ คคล การจัดทําตัวอย่างหนังสื อให้ความยินยอม การจัดทํามาตรฐานสัญ ญาการ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล การกําหนดช่องทางการใช้สิทธิ์ ถอนความยินยอม และการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูล
ส่ วนบุคคลรับทราบเป็ นต้น
4. เป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดเตรี ยมสื่ อประชาสัมพันธ์ และจัดหลักสู ตรซักซ้อมความเข้าใจและจัดการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจพนักงานและหน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
5. เป็ นเจ้าหน้ าที่ คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เพื่ อ ควบคุ ม และดู แ ล รายงาน รวมถึ ง ให้ ค าํ แนะนําบริ ษ ัท ฯ ให้
ดําเนิ นการเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลต่อไป รวมถึงดําเนินการจัดการความเสี่ ยงด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย
6. ให้รายงานความคืบหน้าของการทํางานให้กบั คณะกรรมการทราบเป็ นระยะ รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ
เพื่อให้คณะกรรมการสั่งการต่อไป
9.8 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี (Audit Fee)
สําหรับปี 2563 บริ ษทั ได้วา่ จ้างผูส้ อบบัญชี ได้แก่ นายสุ รชัย ดําเนิ นวงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน
4721 แห่ งบริ ษ ทั อาร์ เอสเอ็ม ออดิ ท เซอร์ วิส เซส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ทั ในรอบปี 2563 โดยมี
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีรวม 6,196,000.- บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
2. ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
คิดเป็ นจํานวนเงิน 303,483.- บาท (สามแสนสามพันสี่ ร้อยแปดสิ บสามบาทถ้วน)
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9.9 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 นการ
ตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทําหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง
และซื่ อสัตย์สุจริ ต โดยมีวธิ ีการปฎิบตั ิดงั นี้
- กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตอ้ งส่ งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร”
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- เมื่ อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร” กรรมการและผูบ้ ริ หารต้อง
ปรับปรุ งข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร” โดยทันที หรื อภายใน 7 วันทําการ นับจาก
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
- เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ฯ ส่ งสําเนาแบบ “รายงานการมี ส่ ว นได้เสี ย ของกรรมการและผูบ้ ริ ห าร” ให้ กับ ประธาน
คณะกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานฉบับ
ดังกล่าว
9.10 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญของนโยบายแนวปฏิบัติ และ ระบบการกํากับดูแลกิจการทีผ่ ่านมา
การทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
เพื่อเป็ นการปฏิ บตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดินสําหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยน คณะกรรมการได้มีมติในการ
ประชุ ม ครั้ งที่ 14/2561 เมื่ อ วัน ที่ 28 กัน ยายน 2561 ให้ ท บทวนนโยบายการกํากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษ ัท เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับกฎหมายสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
การรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน ได้มีมติ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้ให้นโยบายคํานึงถึงความปลอดภัยของ
สั งคมและสิ่ ง แวดล้อ มและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน โดยอนุ ม ัติ บ ริ ษ ัท สมัค รเข้าร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม โรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยัง่ ยืน (CSR-DIW) ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิ เวศ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เข้าร่ วมโครงการอุตสาหกรรมสี เขียว ที่จดั โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อให้สถานประกอบการมีความรู้เชิงลึกในการบริ หารจัดหารผลิตเพื่อสิ่ งแวดล้อม
นโยบายการจัดการให้ เป็ นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย “พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 เนื่องจากปั จจุบนั มีการล่วงละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นจํานวนมาก จนสร้าง
ความเดือดร้อนรําคาญ หรื อความเสี ยหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทําให้
การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อ มูลส่ วนบุ ค คล อัน เป็ นการล่วงละเมิ ดดังกล่าว ทําได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ ว
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม สมควรกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นการทัว่ ไป
ขึ้น เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรื อมาตรการกํากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุม้ ครองข้อมูล ส่ วนบุคคลที่เป็ นหลักการ
ทัว่ ไป จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี พ.รบ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็ นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของเราทุกคนโดยตรง ไม่วา่ จะเป็ นชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน อายุ E-mail เบอร์ โทรศัพท์
เป็ นต้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งให้ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ของบริ ษทั รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว
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การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและเล็งเห็ นถึงความสําคัญต่อการการกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ นไปตาม
หลักการการกับดูแลกิจการ ที่ดี โดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล ความซื่ อสัตย์สุจริ ต คุณธรรม และจริ ยธรรม ในการดําเนิ น
ธุรกิจ และเพื่อให้ มัน่ ใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที จึง
มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 26/2563 เมื่อ 16 ตุลาคม 2663 ในเรื่ องการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริ ษทั
นโยบายการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ในการกํากับดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมัน่ คง และยัง่ ยืนในระยะยาว จะต้องมีการติดตามผลการปฏิบตั ิ
และทบทวนนโยบายอย่างสมํ่าเสมอ เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม รวม 12 บริ ษทั เห็นควรให้ทบทวน
นโยบายการกํากับ ดูแลการดําเนิ น งานของบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วม จึ งมี ม ติ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่
26/2563 เมื่อ 16 ตุลาคม 2663 ในเรื่ องการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เกี่ยวกับ
- กลไกการกํากับดูแล
- กรอบการบริ หารจัดการบริ ษทั ในกลุ่ม
- นโยบายการไปดํารงตําแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
นโยบายเคารพกฎหมายและหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตะหนักว่าในสังคมโลกเป็ นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย หรื อนิติรัฐ แต่
ละประเทศที่บริ ษทั เข้าไปลงทุน หรื อข้องเกี่ยวมีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ที่แตกต่างกัน แต่ก็ยดึ ถือหลักสิ ทธิ
มนุ ษยชนสากลเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน บริ ษทั และบุคลากรทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลักสิ ทธิ
มนุ ษ ยชนสากล รวมทั้ง ยืนหยัดทําในสิ่ งที่ ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย และเพื่ อให้การปฏิ บ ัติงานในหน้าที่ ของ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั จึ งมี มติในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้ งที่ 30/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 อนุ มตั ิกาํ หนดนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากล
ของบริ ษทั ดังนี้
1. บุคลากรของบริ ษทั ต้องทําความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่
ถ้วน และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด หากไม่แน่ใจ ให้ขอคําปรึ กษาจากฝ่ ายกฎหมาย ห้ามปฏิบตั ิไปตามความเข้าใจของตนเอง
โดยไม่มีคาํ แนะนํา
2. บุ ค ลากรของบริ ษ ัท ที่ ตอ้ งไปปฏิ บ ัติงานในต่างประเทศ ควรศึ กษากฎหมาย ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และ
วัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่าสิ นค้า ตัวอย่างสิ นค้า และอุปกรณ์ที่นาํ ไปด้วย เอกสารใน
การเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบตั ิงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
3. บริ ษทั ควรจัดรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อให้ บุคลากรของบริ ษทั
ศึกษาและให้การอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของบริ ษทั อย่างเหมาะสม พอควร
4. บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ มนุษยชนสากลอย่างเคร่ งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิ ทธิ มนุษยชน
สากลแก่พนักงานเพื่อนําไปปฏิ บตั ิเป็ นส่ วนหนึ่ งในการดําเนิ นงาน และไม่สนับสนุ นกิ จการที่ ละเมิ ดหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน
สากล
นอกจากนี้ ที่ ผ่านมาบริ ษทั ได้นาํ หลักการกับดูแลกิ จการที่ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนมาปรับปรุ งนโยบาย แนว
ปฏิบตั ิ และระบบการกํากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่ องดังจะเห็ นได้จากผลคะแนนรวมของ โครงการสํารวจการกํากับดูแล
กิจการของบริ ษทั จดทะเบียนไทย (CGR) ที่มีการพัฒนาขึ้นตามลําดับดังนี้
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ผลสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนไทย (CGR)
ของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ปี

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้

84% 86%

91%

94% 94%

98%

96%

การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

96% 94%

94%

87% 94%

94%

96%

การคํานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย

41% 75%

76%

84% 86%

87%

90%

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส

61% 61%

65%

82% 74%

74%

79%

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั

46% 46%

51%

57% 51%

65%

69%

เฉลีย่ รวม

58% 64% 68% 74% 72% 78% 81%

นโยบายและระยะเวลาการให้ สินเชื่อการทํา “Credit Term”
กลุ่มผลิตภัณฑ์

Credit Term

ฟอกหนัง

30 – 60 วัน

ของเล่นสุ นขั

30 – 60 วัน

เฟอร์นิเจอร์หนัง

30 – 60 วัน

เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์

30 – 60 วัน
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