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ส่ วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฎิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ตระหนักในความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ ดี ซึ่ งจะส่งผลให้
การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล โดยดาเนิ นงานภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งได้
กาหนดให้มีการปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริ ษทั ตลอดจนการปฏิ บตั ิตามหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนปี 2560 (Corporate Code
Policy หรื อ CG Code) ตามแนวทางที่ ส านัก งานคณะกรรมการการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ มาก าหนดเป็ น
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ด
แก่ผถู ้ ือหุ ้นและการเติบโตของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน โดยกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หาร ดาเนิ นการให้เป็ นนโยบายที่กาหนด รวมทั้งดูแล
ให้ มี กระบวนการในการประเมิ น ความเหมาะสมของการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล และในปี 2561 เพื่อเป็ นการปฎิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน คณะกรรมการได้มี
มติ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 14/2561 เมื่ อ 28 กัน ยายน 2561 ให้ ท บทวนนโยบายการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี ข องบริ ษ ัท ทบทวน
ปรั บ ปรุ ง นโยบายก ากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี (Corporate Governance Policy) เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ กฎหมายสภาพแวดล้อ มทาง
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั มีดงั นี้
1) คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนยึดมัน่ ในการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและนาหลักการกากับดูแลที่ ดีมา
ปรับใช้ในการดาเนิ นงานโดยบู รณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิ จ กลยุทธ์ และเป้ าหมายระยะยาวขององค์กร ตลอดจน
เสริ มสร้างองค์กรให้มีระบบบริ หารงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะนาไปสู่ การเพิ่มความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุ น
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
2) คณะกรรมการบริ ษทั เคารพสิ ทธิ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมตลอดจนอานวยความ
สะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการใช้สิทธิในเรื่ องต่าง ๆ
3) คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดนโยบายและจริ ยธรรมธุ รกิ จของบริ ษทั ฯเพื่อเป็ นแนวปฏิ บตั ิต่าง ๆ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย อาทิ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชม สังคม และ สิ่ งแวดล้อม
4) คณะกรรมการบริ ษทั มี นโยบายในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และ พิจารณาอนุ มตั ิ แนวทางการกาหนดกลยุทธ์
นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกากับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบาย
ที่กาหนดไว้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
5) คณะกรรมการจัด ให้ มี โ ครงสร้ า งองค์ ก ร การแบ่ ง แยกหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการชุ ดย่อย และฝ่ ายจัด การอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มี ระบบการควบคุ มภายในและการตรวจสอบ
ภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ ยง ระบบการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้ องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
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6)

คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้จดั ทางบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่
รั บ รองทั่ ว ไป และมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ส าคัญ อย่ า งเพี ย งพอและเชื่ อ ถื อ ได้ ตลอดจนจัด ให้ มี ผู ้ส อบบั ญ ชี ที่ มี
ความสามารถและมีความเป็ นอิสระ
7) คณะกรรมการบริ ษ ัท อาจแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยตามความเหมาะสมเพื่ อ ช่ วยพิ จ ารณากลั่น กรองงานที่ มี
ความสาคัญและรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
8) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตาแหน่งบริ หารที่สาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่ งใส
และเป็ นธรรม
นอกจากนี้ เพื่อให้การดาเนิ นธุรกิ จขององค์กรเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืนและเพื่อให้มีแนวทางในการปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนธุ รกิ จ และพัฒนาให้มีความยัง่ ยืนในมิติต่าง ๆ ให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันและสอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิ จของ
บริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 อนุมตั ิกาหนดนโยบายในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืนอีกด้วย
6.1.1 นโยบายและแนวปฎิบัตทิ เี่ กีย่ วกับคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทย่ อย
นโยบายและแนวปฎิบัตทิ เี่ กีย่ วกับคณะกรรมการบริษัท
นโยบายและแนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งเป็ นผูน้ าหรื อผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดขององค์กรสามารถนาไปปรับใช้
ในการกากับดู แลกิ จการเพื่อให้มีผลประกอบการที่ ดีและน่ าเชื่ อถือสาหรับผูถ้ ือหุ ้น และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุ ณค่าให้
กิจการอย่างยัง่ ยืนตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผูล้ งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม คณะกรรมการบริ ษทั ได้
มีมติอนุ มตั ิในการประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 22/2562 เมื่ อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ให้กาหนดเป็ นนโยบายหลักปฏิ บัติของ
คณะกรรมการดังต่อไปนี้
หลักปฏิบตั ิที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้กิจการอย่างยัง่ ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบตั ิที่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ 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 ส่งเสริ 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)
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นโยบายและแนวปฎิบัตทิ เี่ กีย่ วกับคณะกรรมการบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั “CWT” ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลและกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการให้มีความสอดคล้องและเป็ น
หนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็ นเครื่ องมือกากับดูแลบริ ษทั ที่ บริ ษทั ได้เข้าไปถือหุน้ นาไปปฏิบตั ิและผลักดันให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ผ่าน
ผูแ้ ทนบริ ษทั ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้บริ ษทั ในกลุ่ม เติบโตไปด้วยกัน
อย่างโปร่ งใสและยัง่ ยืนต่อไป
การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษ ัท มี ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน (Nomination and Remuneration committee : NRC) เพื่ อ
คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสูงและไม่มีการกาหนดสัดส่ วนของกรรมการที่เป็ นตัวแทนผู ้
ถือหุน้ แต่ละกลุ่มโดยมีวธิ ีการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลาดับลงจะเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งและในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้มีเครื่ องมื อเพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิ บัติงานในหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั ว่าได้ดาเนิ นการตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ ได้
กาหนดไว้และเพื่อทบทวนปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติมติในการประชุมครั้งที่
30/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 25693 อนุมตั ิให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองของคณะกรรมการเป็ นประจาทุกปี โดย
จะใช้แบบประเมินที่บริ ษทั ฯ ปรับปรุ งจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะจัดแบบประเมินขึ้นจานวน 3 ชุด
ดังนี้
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่ อยแบบรายคณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2.2) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2.3) คณะกรรมการสรรหา และ กาหนดค่าตอบแทน
2.4) คณะกรรมการบริ หาร
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
กระบวนการการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และ คณะกรรมการรายบุคคลมีดงั นี้
1) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิและทบทวนแบบประเมินเพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2) เลขานุการบริ ษทั จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริ ษทั ภายในต้นเดือนธันวาคม ของทุกปี
3) กรรมการบริ ษทั ทาแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริ ษทั ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี
4) เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูส้ รุ ปและวิเคราะห์ผลการประเมิน ประสิ ทธิภาพการดาเนินงานของกรรมการบริ ษทั และรายงานผล
การวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อย / คณะกรรมการรายบุคคลครอบคลุม
เนื้อหาดังนี้
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 และต่ากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุ ง

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่ อย / คณะกรรมการรายบุคคล ประจาปี 2564 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

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
คะแนน ร้อยละ
3.71
92.83

คะแนน
3.77

ร้อยละ
98.83

คะแนน
3.95

ร้อยละ
98.83

3.70

92.38

3.86

96.62

3.61

3.63
3.97

90.67
99.17

3.72

93.08

3.89

3.89

97.21

รับรองความถูกต้อง :

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
รายบุคคล

คะแนน
3.66

ร้อยละ
96.42

คะแนน
3.50

ร้อยละ
87.50

คะแนน
3.70

ร้อยละ
92.50

90.25

3.33

83.33

3.67

91.67

3.64

91.00

97.25

3.89

97.25

3.56

88.88

3.75

93.75
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
6.1.2 นโยบายและแนวปฎิบัตทิ เี่ กีย่ วกับผู้ถือหุ้น และผู้มสี ่ วนได้ เสีย
 นโยบายเกีย่ วกับผู้ถือหุ้น
การปฎิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญถึงการปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม ไม่วา่ ผูถ้ ือหุ ้นรายนั้นจะเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อนักลงทุนสถาบัน อีกทั้งในส่วนของการเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเป็ น
การปกป้ องสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ สาหรับเรื่ องที่เป็ นสาระสาคัญ โดยได้ปฎิบตั ิบตั ิดงั นี้
- กาหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นโดยคานึ งถึงความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุมทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน
- กาหนดให้หุน้ 1 หุน้ มีคะแนนเสี ยง 1 เสี ยง
- จัดให้มีการมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน เพื่อรักษาสิ ทธิให้ผถู ้ ือหุน้ ให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน เพื่อรักษา
สิ ทธิให้ผถู ้ ือหุน้ กรณี ผถู ้ ือหุน้ ไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเองโดยได้จดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อมอบฉันทะ
(แบบข.)ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ภายในระยะเวลาที่มากพอและเท่าที่บริ ษทั ฯจะสามารถกระทาได้ภายใต้ขอ้ บังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องโดย
ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯได้กาหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ และบริ ษทั ได้แสดง
แบบฟอร์มหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสื อเชิญประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้น
ให้สามารถดาวโหลดได้
- กาหนดให้มีการลงทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อย 1 ชัว่ โมงก่อนเริ่ มประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้มีเวลาในการลงคะแนนที่
เพียงพอ
- ได้จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนสาหรับการประชุมแต่ละวาระ
การส่ งเสริมการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นโดยจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิ ดหรื อริ ดรอน
สิ ทธิ รวมถึงได้อานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ในเรื่ องต่าง ๆ ได้มีการกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อสร้างความมัน่ ใจว่า
ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิข้ นั พื้นฐาน ดังนี้
- บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่ อบุคคลขึ้นเป็ นกรรมการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการแจ้งเรื่ องไว้ที่เว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน และบริ ษทั ฯ ยังได้เผยแพร่ เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ โดยในแต่
ละวาระจะต้องมีความเห็ นกรรมการประกอบ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และมีการบันทึ กการประชุม
อย่างถูกต้องเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
- กรณี ผถู ้ ือหุ ้นไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอานาจให้บุคคลอื่นหรื อกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วม
ประชุมและลงคะแนนเสี ยงได้
- ก่อนเริ่ มประชุมคณะกรรมการจะชี้แจงแก่ผถู ้ ือหุ ้นให้ทราบถึงสิ ทธิตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯการดาเนินการประชุม
วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และการให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ในการตั้งคาถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
- บริ ษทั จัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการประชุม และเปิ ดเผยให้ที่ประชุม
ทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นโยบายการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีนโยบายห้ามผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และหากพบว่ามีการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าวจะมีมาตรการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ตระหนักและเล็งเห็ นถึงความสาคัญ
ต่อการการกับดู แลการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ นไปตามหลักการการกับดูแลกิ จการที่ ดี โดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิ บาล ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต คุณธรรม และจริ ยธรรม ในการดาเนิ นธุ รกิจ และเพื่อให้มน่ั ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริ ษทั จึงได้ กาหนดระเบียบการการกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน และระเบียบ
การซื้ อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความ
โปร่ งใส ในการประกอบธุ รกิ จ เพื่อป้ องกันดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน หรื อไป เปิ ดเผยให้แก่บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์ และยังถือปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบ
ต่างๆ ของสานักงาน คณะกรรมการการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เรื่ องการรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
กรรมการและ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงบริ ษทั ยังได้กาหนดบทลงโทษ สาหรับกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริ ษทั โดยมีโทษตั้งแต่ การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน บริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบาย
การเผยแพร่ ให้พนักงาน ผูบ้ ริ หาร กรรมการ บริ ษทั รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ทุกท่านทราบ และได้อธิบายรายละเอียดใน
ที่ประชุม พนักงานบริ ษทั ประจาปี ด้วย ซึ่งสามารถ สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้้
1) กรรมการ ผู ้ บริ หาร และพนักงานทุกระดับต้ องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ที่มีสาระสาคัญต่อการ เปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ที่ยงั มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริ ษทั
อันนามาซึ่ งผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรื องดการ ซื้ อขายหลักทรัพย์ของ บริ ษทั ในช่วงเวลา 1 เดื อน
ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
2) บริ ษทั มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนิ นงานที่สาคัญของบริ ษทั ให้สาธารณชน ทราบโดยทันที และ
อย่างทัว่ ถึง โดยผ่านสื่ อและวิธีการที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั กาหนดเพื่อให้แน่ ใจว่า ข้อมูล
ข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม
3) กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุก
ไตรมาส
4) บริ ษทั กาหนดให้พนักงานทุกคนยึดมัน่ เกี่ยวกับการปกป้ องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรม ต่างๆ
ในการดาเนินธุรกิจ และห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะหรื อดาเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
5) การกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน : บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการดูแลพนักงาน ผูบ้ ริ หาร และ กรรมการบริ ษทั ใน
การนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนไปเปิ ดเผยให้แก่บุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึง
ยังถือปฏิบตั ิตามกฎของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
ของกรรมการและผูบ้ ริ หารด้วย นอกจากนั้นบริ ษทั ยังสื่ อสารเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อเตือนใจให้ พนักงานทุกท่านทราบ
ตั้งแต่ วันที่ ตดั สิ นใจเป็ นพนักงานของบริ ษทั โดยระบุรายละเอียดที่ สาคัญลงในสัญญาจ้างให้ ลูกจ้างทุกคนรับรู ้ รายละเอียด
สาคัญคือ “ให้คานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ และสัญญาว่าจะไม่อาศัย ตาแหน่ง หน้าที่ในความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่ทาให้บริ ษทั ต้องเสี ยหาย รวมทั้ง จะต้องไม่นาเอาความลับของบริ ษทั และ/หรื อของ
ลูกค้าไปเปิ ดเผยให้คู่แข่งขันหรื อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด”
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นโยบายการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกาหนดนโยบายให้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ้ งขอความเห็ นชอบ
จากที่ประชุมกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งกาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้
ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
ก าหนดให้ ผูบ้ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ต่ อ ส านัก งานก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ห้ามไม่ให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อหน่ วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อ
บุ ค คลที่ ไม่ มี ห น้าที่ เกี่ ย วข้อ งและไม่ ซ้ื อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ในช่ วง 1 เดื อ นก่ อ นที่ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท เผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชน นอกจากนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีของบริ ษทั จดทะเบียนในเรื่ องการบริ หารจัดการข้อมูล
ภายในเพื่อป้ องกันการใช้ขอ้ มูลบริ ษทั บริ ษทั จึ งมี นโยบายและวิธีการดู แลกรรมการและผูบ้ ริ หารเพื่อป้ องกันการนาข้อมูล
ภายในไปใช้ในทางมิชอบ
นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน อันได้แก่ พนักงานและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก เช่น คู่คา้ , ลูกค้า, คู่แข่งขัน, เจ้าหนี้ การค้า ลูกหนี้ การค้า รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
 บุคลากรบริ ษทั
: ให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกระดับ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์และให้เกิด
ประสิ ทธิผลสูงสุด ซึ่งจะทาให้องค์กรพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนตลอดไป
 ลูกค้า
: สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าโดยเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคาที่เหมาะสมการส่งมอบและการ
บริ การที่ดี
 คู่คา้
: สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั คูค่ า้ (ผูข้ าย:บริ ษทั :คู่คา้ ) บนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซ่ ึงกันและกัน
 คู่แข่งขัน
: ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบแห่งกฎหมายหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้าที่ดีไม่
ละเมิด ไม่พยายามทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า
 เจ้าหนี้
: ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง
 ชุมชนและสังคม : การเข้าสู่มาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพ ISO เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึง การให้ความสาคัญกับ
สภาพแวดล้อมและสังคม โดยดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน
นโยบายการบริหารงานบุคคล
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริ ญเติบโต
บริ ษทั ฯ จึงให้ความสาคัญในการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพ การดูแลพนักงาน การรักษา
พนักงานที่มีความรู ้ความสามารถให้อยูก่ บั องค์กรในระยะยาว รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจและความความผูกพันของพนักงาน
ด้วยเชื่ อว่าการบริ ห ารจัดการทรั พยากรบุ คคลอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพจะช่ วยเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขัน ในธุ รกิ จและ
ผลักดันให้องค์กรประสบความสาเร็ จได้ตามเป้ าหมาย ความท้าทายของการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ สู่ การดาเนิ นงานอย่าง
ยัง่ ยืนขององค์กร คือการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรภายใต้
สภาวะการเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ ไ ม่ ห ยุด นิ่ ง ทั้ง ด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้อ มซึ่ งอาจส่ ง ผลต่ อ ทัก ษะ ความรู ้
ความสามารถของพนักงาน รวมถึงการสร้ างความผูกพัน กับพนักงาน โดยในปี 2561 มี การปรับปรุ งโครงสร้ างองค์กรและ
กระบวนการท างาน เพื่อรองรับ การเติ บ โตในธุ รกิ จใหม่ๆและพัฒ นาระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บัติงาน ค่าตอบแทนและ

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผลประโยชน์ ตลอดจนมีการเสริ มสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ าของพนักงาน เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนการเติบโตขององค์กร
ต่อไปได้ในอนาคต รวมถึงการสรรหาบุคลการภายในที่มีความพร้อมในการสื บทอดตาแหน่งที่วา่ งลงได้อย่างรวดเร็ ว
การวางแผนสื บทอดตาแหน่ ง (Succession Planning)
บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมความพร้อมของพนักงานในตาแหน่งที่สาคัญเพื่อสื บทอดตาแหน่งที่วา่ งลงจากการเกษียณอายุ หรื อ
เพื่อเข้าดารงตาแหน่งใหม่ที่เกิดขึ้น ตามแผนขยายกิจการ โดยจัดทาแผนการสื บทอดตาแหน่งงานที่สาคัญเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ให้พนักงานสาหรับการดารงตาแหน่งบริ หารอย่างมีระบบ และเพื่อทาให้มนั่ ใจว่าพนักงานจะมีความสามารถและมีความพร้อมที่
จะขึ้ นมาในระดับผูบ้ ริ หารที่ ช่วยผลักดันให้องค์กรเจริ ญเติบโตต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน การดาเนิ นการภายใต้แผนการสื บทอด
ตาแหน่งงานที่สาคัญมีรายละเอียด ดังนี้
1. พิจารณาตาแหน่งที่สาคัญขององค์กร
2. การจัดกลุ่มพนักงานที่มีศกั ยภาพในการดารงตาแหน่งบริ หาร
3. การประเมินสมรรถนะผูบ้ ริ หารของพนักงานที่ครอบคลุมการประเมินสมรรถนะความเป็ นผูน้ าและคุณลักษณะส่ วน บุคคล
(Personal Attribute)
4. การนาผลการประเมินที่ได้นามาใช้ในกาหนดแผนพัฒนารายบุคคลของผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก
5. ติดตามผลการพัฒนาของพนักงานในกลุ่มที่มีศกั ยภาพในการดารงตาแหน่งบริ หาร
นโยบายและแนวทางปฎิบัตดิ ้ านการไม่ ล่วงละเมิดสินทรัพย์ ทางปัญญาและลิขสิทธิ์
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็ นถึงความสาคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ของบุคคลภายนอก และได้
ก าหนดนโยบายและแนวทางปฎิ บัติ ที่ จะปฎิ บัติ ต ามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยการน าผลงานหรื อ ข้อ มู ล อัน เป็ นสิ ท ธิ ข อง
บุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรื อจะนามาใช้ภายในบริ ษทั จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ผูอ้ ื่นดังนี้
- พนักงานต้องปฎิ บัติตนให้ส อดคล้องกับ กฎหมาย ข้อ บังคับ และข้อผูกพัน ตามสัญ ญาทั้งหมดเกี่ ยวกับ สิ ท ธิ ใน
ทรัพย์สินทางปั ญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิ ทธิ์อื่น ๆ โดยจะไม่ละเมิดนาสิ ทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด
- พนักงานที่นาผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรื อที่จะนามาใช้ในบริ ษทั ฯ จะต้องมีการ
ตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น
- 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 นข้อมูลที่ถูกเก็บในรู ปแบบใด ๆ ก็ตาม
หากมีคาถามเกี่ ยวกับการใช้ขอ้ มูลกรรมสิ ทธิ์ หรื อข้อมูลที่ มีสิทธิ บตั ร รวมถึงซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่น
ควรติดต่อสานักกรรมการผูจ้ ดั การหรื อที่ปรึ กษาทางกฎหมายของบริ ษทั
นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานการมีส่วนได้ เสีย
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลและรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของ
บุ คคลใกล้ชิดที่ มีความเกี่ ยวข้อง (ถ้ามี ) เพื่ อให้บ ริ ษทั ฯ มี ขอ้ มูลสาหรับ ใช้ประโยชน์ ภายในบริ ษทั ฯ ในการดาเนิ นการตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่ เกี่ยวโยงกัน และติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทาหน้าที่ ดว้ ยความระมัดระวังและ
ซื่อสัตย์สุจริ ต โดยมีวธิ ีการปฎิบตั ิดงั นี้
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- กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตอ้ งส่ งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร”
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงของ “รายงานการมี ส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ ห าร” กรรมการและผูบ้ ริ ห ารต้อ ง
ปรับปรุ งข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร” โดยทันที หรื อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงรายการ
- เลขานุการบริ ษทั ฯ ส่งสาเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร” ให้กบั ประธาน
คณะกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว
นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่ อสารข้อมูลแก่ผลู ้ งทุนทั้งในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินและ
ไม่ใช่งบการเงิน บริ ษทั จึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลโดยละเอียดและครบถ้วน โปร่ งใสและทันท่วงทีท้ งั ในส่วนของงบการเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งทาให้ผูล้ งทุนเข้าใจถึงฐานะและประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของบริ ษทั
อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ของบริ ษ ัท ยังจัด สรรเวลาเพื่ อ เข้าชี้ แจงหรื อ ให้ ข ้อ มู ล บริ ษ ัท แก่ นัก ลงทุ น สถาบัน
นั ก วิ เคราะห์ แ ละผู ้ถื อ หุ ้ น ทั่ ว ไปอย่า งสม่ า เสมอ เพื่ อ สื่ อ สารข้อ มู ล แก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น และนั ก ลงทุ น ทั่ ว ไปอย่า งเท่ า เที ย มกัน
ในปี 2562 บริ ษทั มีการนาเสนอผลการดาเนิ นงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นักวิเคราะห์ นัก
ลงทุน ผูถ้ ือหุน้ และมีการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
• นักลงทุนสถาบัน ในประเทศ พบผูบ้ ริ หาร
• ตอบคาถามทางโทรศัพท์ ของผูบ้ ริ หาร
• การเดินทางไปพบผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน ของผูบ้ ริ หาร
นอกจากนี้ เมื่ อวัน ที่ 16 กันยายน 2562 ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งบางบริ ษ ัทได้มีการน าเสนอผลการดาเนิ น งานข้อมู ลทาง
การเงิน ในรายการ OPPORTUNITY DAY (บริ ษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
การเปิ ดเผยข้ อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัท
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์สาหรับผูถ้ ือหุน้ ลงในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ สามารถเข้าไปดูได้ที่
www.cwt.co.th
นโยบายการจัดการให้ เป็ นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตามที ่ “พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. ๒๕๖๒” เมื่ อ วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่ ง
กฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สาหรับ หมวด1 คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
และ หมวด4 สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลต่างๆ
จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนดหนึ่ งปี นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ซึ่งหากฝ่ าฝื นจะมีท้ งั โทษจาคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี และโทษปรับตั้งแต่ 5 แสนบาทจนถึง 5 ล้านบาท แล้วแต่ประเภทของข้อมูล
ความผิด
สาหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากปั จจุบนั มีการล่วงละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัว
ของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นจานวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนราคาญ หรื อความเสี ยหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบ
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
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กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทาให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็ นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทาได้
โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ ว ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม สมควรกาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลเป็ นการทัว่ ไปขึ้น เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรื อมาตรการกากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุม้ ครองข้อมูล ส่ วน
บุคคลที่เป็ นหลักการทัว่ ไป จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
ทั้ง นี้ พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 ได้ป ระกาศใช้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ท้ ัง ฉบับ ในวัน ที่ 28
พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ฯ ในฐานะที่เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายนี้
ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงได้พิจารณาหลักการของกฎหมายในเบื้องต้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ก. การเก็บรวบรวม การใช้และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข. การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ค. การเก็บรักษาและการทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
ง. การใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
จ. การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฉ. การจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ช. โทษตามกฎหมาย และผลอันอาจเกิดขึ้นในเชิงภาพลักษณ์ขององค์กรหากมีเหตุละเมิดกฎหมาย
จากการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
2563 โดยแต่งตั้งให้ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ของบริ ษทั รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูต้ รวจสอบรายละเอียดของข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ บริ ษทั ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย สอบทานและ
วิเคราะห์วตั ถุประสงค์และฐานกฎหมายที่ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์
นั้นต่อไปได้ รวมถึงตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การส่งต่อข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังภายนอก
องค์กร การส่ งออกข้อมูลไปยังต่างประเทศ โดยให้เก็บรวบรวมจากทุ กแผนกภายในบริ ษทั ฯ เพื่อวิเคราะห์ และจัดทา Data
Inventory, Data Flow Diagram, Record of Data Processing ให้เป็ นไปตามกฎหมายต่อไป
2. เป็ นผูป้ ระเมิ น ผลกระทบทางกฎหมายจากกระบวนการทางานของหน่ วยงานต่างๆตั้งแต่การออกแบบวิธีการ
ดาเนิ นงาน ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทั้งที่ มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่ จะดาเนิ นการใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งวิเคราะห์วา่ การดาเนิ นการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายข้อมูลคุม้ ครองส่วนบุคคล
หรื อไม่ อย่างไร และจัดทาแผนงานในการปิ ดประเด็นที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมายและจัดให้มีมาตรการ หรื อมาตรฐานรองรับใน
การดาเนินการ โดยให้จดั ทาเป็ นรายงานนาเสนอต่อคณะกรรมการ
3. เป็ นผูด้ าเนิ น การประสานงานกับ หน่ ว ยงานต่ างๆ ทั้งภายในบริ ษ ัท ภายนอกบริ ษ ัท และในต่ างประเทศ เพื่ อ
ดาเนิ นการปรับปรุ งนโยบาย เอกสารภายใน สัญญา และข้อกาหนดต่างๆ เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงการดาเนินการตาม
แผนงานที่ ได้จดั ทาไว้ในข้อ 1. และข้อ. 2 ได้แก่ การดาเนิ นการเพื่อปิ ดช่องว่างทางกฎหมายโดยจัดทาเอกสารที่ เกี่ ยวข้องเพื่อ
ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น การจัดทานโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทา
เอกสารแจ้งเตือนข้อมูลส่ วนบุคคล การจัดทาตัวอย่างหนังสื อให้ความยินยอม การจัดทามาตรฐานสัญญาการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล การกาหนดช่องทางการใช้สิทธิ์ถอนความยินยอม และการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบเป็ น
ต้น
4. เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดเตรี ยมสื่ อประชาสัมพันธ์ และจัดหลักสู ตรซักซ้อมความเข้าใจและจัดการอบรมให้ความรู ้ความ
เข้าใจพนักงานและหน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
5. เป็ นเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อควบคุมและดูแล รายงาน รวมถึงให้คาแนะนาบริ ษทั ฯ ให้ดาเนิ นการ
เป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป รวมถึงดาเนินการจัดการความเสี่ ยงด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
6. ให้รายงานความคื บหน้าของการทางานให้กับคณะกรรมการทราบเป็ นระยะ รวมถึงปั ญ หาและอุปสรรคต่างๆ
เพื่อให้คณะกรรมการสัง่ การต่อไป
นโยบายและแนวทางการฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มีเจตจานงที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมตามนโยบายดังนี้
- บริ ษทั จะปฎิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
- บริ ษทั จะบริ หารงานโดยมีเป้ าหมายในการป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทบทวนและประเมินผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
- บริ ษทั จะส่งเสริ มให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
- บริ ษทั จะให้ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และฝึ กอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่ องสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู ้
และประสบการณ์กบั หน่วยงานอื่นเพื่อให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุ งการปฎิบตั ิงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
ช่ องทางการร้ องเรียน, แจ้ งเบาะแส, และข้ อเสนอแนะ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิ ทธิ์ของผูม้ ีส่วนได้
เสี ย การกระทาทุจริ ตรวมถึงการกระทาผิดกฎหมาย ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็ นกรรมการอิสระตามที่อยูด่ งั นี้
คณะกรรมการตรวจสอบอิสระ
 กรรมการอิสระ
คุณสุพจน์ ปานน้อย
อีเมล์ที่ supoj@cwt.co.th
และ/หรื อ
 เลขานุการบริ ษทั ฯ
คุณวรรณา ฉันทกิจโชคไชย
อีเมล์ที่ imex@cwt.co.th
และ/หรื อส่งเอกสารผ่านมาที่
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 7037880-1 ต่อ 105
กระบวนการดาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรี ยน
บริ ษ ัท ฯ เปิ ดโอกาสให้ มี ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นและแสดงความเห็ น อย่างเป็ นอิ ส ระ เมื่ อ ได้รั บ ข้อ ร้ อ งเรี ย นแล้ว
เลขานุการบริ ษทั จะรวบรวมข้อเท็จจริ งที่ เกี่ ยวข้อง รายงานต่อกรรมการอิสระและจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ต่อไป โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็ นความลับและคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
นโยบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “CWT”) มุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุ จริ ต โปร่ งใส ยึดมัน่ ในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งไม่สนับสนุ นการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชัน่ ที่ทาลาย การแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม
ทั้งยังก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็ นเป็ นการสมควรที่ จะกาหนด “
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิในการดาเนินการของบริ ษทั ฯ
ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ พนักงาน ทุกคนยึดถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริ ษทั มีนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ อย่างสิ้นเชิง เพื่อกาหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบตั ิเพื่อ
ป้ อ งกัน มิ ให้บ ริ ษ ัท พนัก งานของบริ ษ ัท ตลอดจนบุ ค คลอื่ น (เช่ น บุ ค คลที่ ส าม) ที่ ต ้อ งปฏิ บัติ ห น้าที่ ที่ เกี่ ยวข้องกับ CWT
ฝ่ าฝื นกฎหมายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงกาหนดขั้นตอนการสอบทาน และการกากับดูแล เพื่อให้มน่ั ใจว่ามีการปฏิบตั ิตาม
นโยบายฉบับนี้
การคอร์ รัปชั่น
การคอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้คามัน่ สัญญา
การให้ การรับหรื อการเรี ยกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็ นสิ่ งจูงใจ (เช่น เงิ น ของกานัล เงิ นให้กูย้ ืม รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยง
รับรอง หรื อผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้บุคคลกระทาอย่างหนึ่ ง อย่างใดที่ ผิดกฎหมาย หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนการใช้
อานาจที่ได้มาโดยตาแหน่ ง หน้าที่ และ/หรื อการใช้ขอ้ มูลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ การงานของบริ ษทั ไปกระทาการใดๆที่
เป็ นการเอื้อประโยชน์ให้กบั ตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่น เพื่อให้ได้มาซึ่ ง เงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิ จ
หรื อผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทาใดๆ ที่ ขดั หรื อแย้งกับหลัก
จริ ยธรรม ยกเว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้า
ให้กระทาได้
ขอบเขต
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และเจ้าหน้าที่ ทุ กคน (รวมเรี ยกว่า “พนักงาน”) ของบริ ษ ัท ด าเนิ น การหรื อยอมรั บ การ
คอร์ รัป ชั่น ทุ กรู ป แบบ ทั้งทางตรง หรื อทางอ้อม โดยครอบคลุมธุ รกิ จในทุ กประเทศ และทุ กหน่ วยงานที่ เกี่ ยว ข้องบริ ษ ัท
คาดหวังให้ตวั แทน และตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรื อกระทาในนามบริ ษทั ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่พิจารณาและอนุมตั ินโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และสนับสนุนการต่อต้าน
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนาเอามาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิ
2. คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี่ ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ ยงของธุรกิจ เพื่อระบุถึงการดาเนินงานที่มีความเสี่ ยง
ว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กาหนดแนวทางในการดาเนิ นการเพื่อป้ องกันและ ลดความเสี่ ยง ทั้งมี
การติดตามและประเมินผล
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มี หน้าที่ สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ทั้ง
รายงานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หากตรวจสอบพบหรื อมี ขอ้ สงสัยว่ามีการทุจริ ต ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั ฯ ประเมิ นได้ว่า
ข้อกาหนดต่างๆ ที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นบรรลุผลสาเร็ จมากน้อยเพียงใด
4. ผูจ้ ดั การมีหน้าที่ดาเนิ นการให้มีระบบที่ส่งเสริ มนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานและผู ้
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ให้ได้รับการเสริ มสร้างจิตสานึก ทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
แนวทางการปฏิบัตกิ ารต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
1. กรรมการบริ ษ ัท ฯ ผู ้บ ริ ห ารและพนัก งานของบริ ษ ัท ฯ ต้อ งปฏิ บัติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้านการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั่น และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด ดังต่อไปนี้
1.1 ไม่เรี ยกรับและจ่ายสิ นบนกับบุคคลอื่นใด ที่ตนได้เข้าไปติดต่องานกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์
ในทางมิชอบ
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1.2 ละเว้นการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรื อเงินสนับสนุ นจากลูกค้า หรื อคู่คา้ ที่ มีมูลค่าสู งเกินความจาเป็ นหากมี
ความจาเป็ นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้
พนักงานรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบและนาส่งบริ ษทั ฯ ต่อไป
1.3 บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในป้ องกันมิให้มีการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
กาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ผูม้ ีอานาจในการอนุมตั ิจ่ายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบต้องเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับบริ ษทั ฯ
โดยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชดั เจน
1.4 พนักงานต้องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทาที่ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อส่อไปในทางทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่
มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาและกรรมการผูอ้ านวยการทราบทันที หรื อแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส
ตามที่ ได้ กาหนดไว้ในนโยบายนี้ ซึ่ งพนักงานและผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ยวข้องที่ แจ้งเบาะแสการกระทาทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะได้รับการ
คุม้ ครองจากบริ ษทั ฯ
2. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดาเนิ นการในเรื่ องที่มีความเสี่ ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชัน่ พนักงานของ CWT ทุกระดับต้อง
ปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่ องที่กาหนดไว้ในข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4 ดังต่อไปนี้
2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงินสิ่ งของ และ/หรื อ
การเข้าร่ วมกิ จกรรม ตลอดจนการส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมกิ จกรรมทางการเมื องในนามของบริ ษทั เพื่อให้ได้มาซึ่ งความ
ได้เปรี ยบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมตามสิ ทธิเสรี ภาพส่วนบุคคล แต่ จะต้องไม่แอบอ้าง
ความเป็ นพนักงาน หรื อนาทรั พย์สิน อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อใดๆ ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการใดๆ ในทาง
การเมือง CWT มีนโยบายดาเนิ นธุ รกิจอย่างเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ทางการเมืองหรื อนักการเมืองมืออาชี พที่ สังกัดพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่ ง บริ ษทั จะไม่สนับสนุนทางการเงินหรื อสิ่ งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรื อผูส้ มัครรับเลือกทาง
การเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็ นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
ให้กบั บริ ษทั
2.2 การบริ จาคเพื่อการกุศล อาจทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อบริ ษทั เนื่ องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอาจจะใช้เป็ นข้ออ้างหรื อเส้นทางสาหรับการคอร์รัปชัน่ และเพื่อไม่ให้การบริ จาค เพื่ อ ก าร
กุศลมีวตั ถุประสงค์แอบแฝง CWTจึ งกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการบริ จาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน
และรายละเอียดการควบคุมไว้ดงั ต่อไปนี้
- การบริ จาคนั้นต้องพิสูจน์ได้วา่ มีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริ ง และมีการดาเนิ นการเพื่อสนับสนุน
ให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริ งหรื อเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
- การบริ จาคนั้นต้องพิสูจน์ได้วา่ เป็ นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั
บุคคลใด หรื อหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนี ยมปฏิบตั ิทว่ั ไป เช่น การติดตราสัญญลักษณ์ (Logo) การ
ประกาศรายชื่อCWT ณ สถานที่จดั งาน หรื อในสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
2.3 เงินสนับสนุนเป็ นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั ทางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริ จาค เพื่อการกุศล โดย
อาจกระทาได้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสิ นค้า หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ซึ่งมีความเสี่ ยงอยูเ่ นื่องจากเป็ นการจ่ายเงินสาหรับ
การบริ การหรื อผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตามเงินสนับสนุน ยังอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสิ นบน CWTจึง
กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุนกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดงั ต่อไปนี้
- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้วา่ ผูข้ อเงินสนับสนุนได้ทากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริ งและเป็ นการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริ ง หรื อเพื่อเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
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- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้วา่ การให้เงินสนับสนุนหรื อประโยชน์อื่นใดที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น การ
ให้ที่พกั และอาหาร เป็ นต้น ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรื อหน่ วยงานใด ยกเว้น การ
ประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ ไป
- ในการเป็ นผูใ้ ห้เงินสนับสนุ น จะต้องทาจัดทาใบบันทึ กคาขอระบุชื่อผูร้ ับเงินสนับสนุ นและวัตถุประสงค์ของการ
สนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผมู ้ ีอานาจอนุมตั ิของบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิตามระดับอานาจอนุมตั ิของ
บริ ษทั
2.4 ของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น บริ ษทั ตระหนักดีวา่ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจ
เป็ นสิ่ งที่ ส าคัญ ที่ จ ะน ามาซึ่ งความส าเร็ จอย่างต่อ เนื่ องของบริ ษ ัท พนัก งานสามารถให้ หรื อรั บ ของขวัญ (Gifts) และ/หรื อ
ค่าบริ การต้อนรับ (Hospitality) และ/หรื อในรู ปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้
- ไม่เป็ นการกระทาโดยตั้งใจ เพื่อครอบงา ชักนา หรื อตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความได้เปรี ยบใดๆ ผ่าน
การกระทาไม่เหมาะสม หรื อเป็ นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรื อแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
- เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เป็ นการให้ในนามบริ ษทั ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
- ไม่เป็ นของขวัญที่อยูใ่ นรู ปของเงินสดหรื อสิ่ งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรื อบัตรกานัล)
- เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุ ษจีน หรื อปี ใหม่ ซึ่ งถือเป็ น
ธรรมเนียมปกติ
- ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่นในกรณี ที่บริ ษทั อยูร่ ะหว่างจัดให้มีการ
ประกวดราคาพนักงานจะต้องไม่รับของขวัญหรื อค่าบริ การต้อนรับจากบริ ษทั ที่เข้าร่ วมการประกวดราคานั้นๆ
- เป็ นการให้อย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
การประเมินความเสี่ยง
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงด้วยตนเอง ซึ่ งครอบคลุมความเสี่ ยงอาจเกิ ดจากการทุจริ ต
หรื อการคอร์รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ ยงที่ใช้อยูใ่ ห้มีความเหมาะสมที่จะป้ องกันความเสี่ ยงให้
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั จะนานโยบายฉบับ นี้ มาใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการบริ ห ารงานบุ คลากรของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึ งการสรรหา การ
ฝึ กอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทนและการเลื่อนตาแหน่ง
การอบรมและการสื่ อสาร
พนักงาน :
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู ้เกี่ ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิในการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ และส่งเสริ มให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึง
การจัดให้มีการอบรมให้กบั ผูบ้ ริ หารเพื่อให้ตระหนึกถึงความสาคัญของนโยบายฉบับนี้
ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า/ผูใ้ ห้บริ การ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง :
บริ ษทั จะสื่ อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ให้แก่ตวั แทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า หรื อผูใ้ ห้ บริ การ
ตลอดจนบุ คคลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องทราบ ตั้งแต่เริ่ มต้นความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จและในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั
สนับสนุ น ให้ตวั แทน ตัวกลางทางธุ รกิ จ ผูจ้ ัดจาหน่ ายสิ น ค้า/ผูใ้ ห้บริ การ และบุ คคลอื่ น ที่ เกี่ ยวข้องยึดมัน่ ในมาตรฐานการ
รับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริ ษทั
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การกากับติดตามและสอบทาน
ฝ่ ายทรั พยากรบุ คคลและธุ รการของบริ ษทั จะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกากับ และติดตามการนานโยบายฉบับนี้ ไปปฏิบตั ิและให้
คาแนะนาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุ งใดๆ ต้องดาเนินการโดยเร็ วที่สุด
การแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดมีแนวทางดาเนิ นการที่ ชดั เจนกับผูท้ ี่ ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยผ่านทาง
เว็ปไซด์ หรื อแผนกบุ คคล หรื อรายงานตรงต่อผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ ซึ่ งหากเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับพนักงานระดับบริ หารจะถูก
นาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ สัง่ การให้พิจารณา
เรื่ องทีร่ ับแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรียน
1. การกระทาที่ทุจริ ตที่เกี่ยวกับองค์กร
2. การกระทาที่ ผิดขั้นตอนตามระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ที่ อาจจะเป็ น
ช่องทางในการทุจริ ต ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง
3. การกระทาที่ทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยผลประโยชน์ หรื อกระทบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
4. การกระทาที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. การรายงานสถานะทางการเงินที่ไม่ถูกต้องและไม่โปร่ งใส
ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรียนการทุจริต
พนักงาน หรื อผูร้ ้องเรี ยน ต้องระบุรายละเอียดของเรื่ องที่แจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ต พร้อมชื่อนามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมาตามที่อยูข่ องบริ ษทั ฯ
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
บริ ษทั ฯ ให้การคุม้ ครองสิ ทธิของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริ ต โดยจะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรื อข้อมูล
ใดๆ ไว้เป็ นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ ไม่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ ที่
กฎหมายกาหนด
มาตรการดาเนินการ / กระบวนการลงโทษ
ผูท้ ี่กระทาการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฎิบตั ิการกากับดูแลกิจการ จะมีโทษตามระเบียบว่าด้วย
วินยั พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริ ษทั ฯ มีการจัดทา “คู่มือจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิ จ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งถือเป็ นการกาหนดมาตรฐาน
การดาเนิ นงานและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร และการกากับดูแลวัฒนธรรมองค์กรที่สาคัญโดยคู่มือจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ระบุถึงแนวทางประพฤติปฎิบตั ิที่ดีที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตสานัก ความรับผิดชอบ ความมีจริ ยธรรม และ
ความโปร่ งใสในการปฎิ บตั ิหน้าที่ และเป็ นการช่วยสนับสนุ นวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประพฤติ ตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผูน้ า สนับสนุ น ส่ งเสริ ม ให้มีกลไกในการสร้างและขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรที่ ยึดมัน่ ในจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณธุ รกิ จในการทางาน (รายละเอียด “คู่มือจรรยาบรรณในการดาเนิ น
ธุรกิจ” ฉบับเต็ม (ตามเอกสารแนบ 5)
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 6.3 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฎิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการในรอบปี ทีผ่ ่านมา

6.3.1 การเปลีย่ นแปลง พัฒนา และการทบทวนนโยบายแนวปฎิบัติ
การทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดินสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน คณะกรรมการได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ 14/2561 เมื่ อวันที่ 28 กันยายน 2561 ให้ทบทวนนโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ ดีของบริ ษ ัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
นโยบายการรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรที่ สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน ได้มีมติใน
การประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้ให้นโยบายคานึ งถึงความปลอดภัยของสังคม
และสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยอนุมตั ิบริ ษทั สมัครเข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุ มชนอย่างยัง่ ยืน (CSR-DIW) ภายใต้โครงการพัฒ นาเมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ นอกจากนี้
บริ ษ ัท ได้เข้าร่ ว มโครงการอุ ตสาหกรรมสี เขี ยว ที่ จัด โดยกรมโรงงานอุต สาหกรรม กระทรวงอุต สาหกรรมเพื่ อ ให้ ส ถาน
ประกอบการมีความรู ้เชิงลึกในการบริ หารจัดหารผลิตเพื่อสิ่ งแวดล้อม และเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการดาเนินธุรกิจในยุคสังคม
คาร์ บ อนต่ า และเพื่ อ เสริ มสร้ างความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ ความหมายและความส าคัญ ของคาร์ บ อนเครดิ ต มาตรการด้าน
สิ่ งแวดล้อม มาตรการด้านภาษีรวมถึงการช่วยธุ รกิจลดก๊าซเรื อนกระจกตามนโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ของบริ ษทั ได้จดั อบรมในหัวข้อ Carbon Credit โอกาสทางธุรกิจในยุดเศรษฐกิจสี เขียว ให้กบั ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั เพิ่มเติมในปี
2564 นี้ดว้ ย
นโยบายการจัดการให้ เป็ นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย “พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562 เนื่ องจากปั จจุบนั มีการล่วงละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นจานวนมาก จนสร้างความ
เดื อดร้อนราคาญ หรื อความเสี ยหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทาให้การเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล อันเป็ นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทาได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ ว ก่อให้เกิดความ
เสี ยหายต่อเศรษฐกิ จโดยรวม สมควรกาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นการทัว่ ไปขึ้น เพื่อกาหนด
หลักเกณฑ์ กลไก หรื อมาตรการกากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุม้ ครองข้อมูล ส่ วนบุคคลที่ เป็ นหลักการทัว่ ไป จึงจาเป็ นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ ี พ.รบ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็ นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องข้อมูลส่ วนบุคคลของ
เราทุกคนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน อายุ E-mail เบอร์ โทรศัพท์ เป็ นต้น คณะกรรมการ
บริ ษทั จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งให้ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ของบริ ษทั รับผิดชอบใน
เรื่ องดังกล่าว นอกจากนี้เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจและเตรี ยมความพร้อมให้กบั องค์กรเพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว ได้จดั ให้
มีการอบรมเพิ่มเติมในปี 2564 ในหัวข้อ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สาหรับผูบ้ ริ หารอีกด้วย
นโยบายการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษ ัท ตระหนัก และเล็งเห็ น ถึ งความส าคัญ ต่อ การการกับ ดู แลการใช้ขอ้ มู ลภายในให้เป็ นไปตาม
หลักการการกับดูแลกิจการ ที่ดี โดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริ ต คุณธรรม และจริ ยธรรม ในการดาเนินธุรกิจ
และเพื่อให้ มัน่ ใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที จึงมีมติใน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 26/2563 เมื่อ 16 ตุลาคม 2663 ในเรื่ องการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั
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นโยบายการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ในการกากับดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมัน่ คง และยัง่ ยืนในระยะยาว จะต้องมีการติดตามผลการปฏิบตั ิและ
ทบทวนนโยบายอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม รวม 12 บริ ษทั เห็นควรให้ทบทวนนโยบาย
การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 26/2563 เมื่อ 16
ตุลาคม 2663 ในเรื่ องการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เกี่ยวกับ
- กลไกการกากับดูแล
- กรอบการบริ หารจัดการบริ ษทั ในกลุ่ม
- นโยบายการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
นโยบายเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตะหนักว่าในสังคมโลกเป็ นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย หรื อนิ ติรัฐ แต่ละ
ประเทศที่ บ ริ ษทั เข้าไปลงทุ น หรื อข้องเกี่ ยวมี ระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ที่ แตกต่างกัน แต่ก็ยึดถื อหลักสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนสากลเป็ นหลักปฏิ บัติร่วมกัน บริ ษ ัทและบุ คลากรทุ กคนจึ งต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลักสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนสากล รวมทั้ง ยืน หยัด ท าในสิ่ งที่ ถู ก ต้อ ง เป็ นธรรม และถู ก กฎหมาย และเพื่ อ ให้ การปฏิ บัติ ง านในหน้าที่ ข อง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดาเนิ นการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 30/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 อนุ มตั ิกาหนดนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิ ทธิ มนุษยชนสากล ของบริ ษทั
ดังนี้
1. บุคลากรของบริ ษทั ต้องทาความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถว้ น
และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด หากไม่แน่ใจ ให้ขอคาปรึ กษาจากฝ่ ายกฎหมาย ห้ามปฏิบตั ิไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มี
คาแนะนา
2. บุคลากรของบริ ษทั ที่ตอ้ งไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้แน่ ใจว่าสิ นค้า ตัวอย่างสิ นค้า และอุปกรณ์ที่นาไปด้วย เอกสารในการเดิ นทาง
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบตั ิงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
3. บริ ษทั ควรจัดรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อให้ บุคลากรของบริ ษทั ศึกษา
และให้การอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของบริ ษทั อย่างเหมาะสม พอควร
4. บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากลอย่างเคร่ งครัด ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน
สากลแก่พนักงานเพื่อนาไปปฏิบตั ิเป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
นโยบายและระยะเวลาการให้ สินเชื่ อการทา “Credit Term”
กลุ่มผลิตภัณฑ์

Credit Term

ฟอกหนัง

30 – 60 วัน

ของเล่นสุนขั

30 – 60 วัน

เฟอร์นิเจอร์หนัง

30 – 60 วัน

เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสาหรับรถยนต์

30 – 60 วัน

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รับรองความถูกต้อง :
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับการกาหนดแนวทางการดาเนินธุรกิจขององค์กรเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืนและเพื่อให้มี
แนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจ และพัฒนาให้มีความยัง่ ยืนในมิติต่าง ๆ ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
2564 อนุมตั ิกาหนดนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืนดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
3. การจ้างงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
4. การจัดการพลังงาน สภาพภูมิอากาศ น้ า และ ของเสี ย
5. การลงทุนธุรกิจที่สร้างผลตอบแทน โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านนวัตกรรมเพื่อความยัง่ ยืน
6. การประเมินด้านความยัง่ ยืนสาหรับธุรกิจใหม่อย่างรอบด้าน
7. การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชน สังคม สิ่ งแวดล้อม
ปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ได้มีการส่ งเสริ มให้บริ ษทั จดทะเบี ยนต่าง ๆ มี การรายงานการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกและเพื่อเป็ นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรและเพื่อให้ทราบถึงการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร บริ ษทั ฯ มีแผนที่
จะจัดทารายงานการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกขององค์กรสาหรับปี 2565 ตามขอบเขตที่เหมาะสมอีกด้วย
นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์ คุณภาพของบริษัท
เนื่ องจากบริ ษทั มีแผนในการจัดทาระบบมาตรฐานคุณภาพตามความต้องการของมาตรฐานกลุ่มผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยาน
ยนต์ โดยการดาเนิ นงานตามระบบโดยจะเริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่ปี 2565 เป็ นต้นไปเพื่อแสดงถึงความตั้งใจและเป้ าหมายที่ชดั เจน
ของบริ ษทั จึงได้มีการกาหนดนโยบาย และเป้ าหมายคุณภาพของบริ ษทั ฯ ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันมีกาหนดนโยบาย
ไว้ดงั นี้
1. มุ่งมัน่ รักษา พัฒนาคุณภาพสิ นค้า
2. เทคโนโลยีล่ ้ าหน้า สู่มาตรฐานสากล
3. เป็ นมิตรต่อชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
4. ตอบสนองความพึงพอใจ ของลูกค้า
5. ด้วยความร่ วมมือร่ วมใจ ของทุกภาคส่วน
6.3.2 การปฎิบัตใิ นเรื่ องอื่น ๆ ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษทั ได้นาหลักการกับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนมาปรับปรุ งนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบการกากับ
ดูแลกิจการอย่างต่อเนื่ องดังจะเห็นได้จากผลคะแนนรวมของ โครงการสารวจการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนไทย
(CGR) ที่มีการพัฒนาขึ้นตามลาดับดังนี้

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผลสารวจโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)
ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ปี

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้

84% 86% 91% 94% 94% 98%

96% 98%

การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

96% 94% 94% 87% 94% 94%

96% 94%

การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย

41% 75% 76% 84% 86% 87%

90% 92%

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส

61% 61% 65% 82% 74% 74%

79% 82%

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั

46% 46% 51% 57% 51% 65%

69% 74%

เฉลีย่ รวม

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

58% 64% 68% 74% 72% 78% 81% 84%

รับรองความถูกต้อง :
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