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บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีวา่เป็นส่ิงส าคญัที่จะ

ช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชนส์งูสดุต่อผูม้ี
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตัง้แต่พนักงาน ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงไดเ้ห็นควรใหม้ีการ
จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึน้ โดยครอบคลุมเนือ้หาหลักการส าคัญตัง้แต่โครงสรา้ง บทบาท  หนา้ที่ และความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบไดเ้พื่อ
เป็นแนวทางในการบรหิารองคก์รท าใหเ้กิดความเชื่อมั่นวา่การด าเนินงานใดๆ ของบรษิัทเป็นไปดว้ยความเป็นธรรม และค านึงถงึ
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย  

ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทจะยึดมั่นในหลกัการด าเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมั่นและซื่อสตัย์ สจุริต 
โดยมีการก าหนดวิสยัทศัน ์นโยบาย และแนวปฏิบตัิที่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะใชย้ึดถือในการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความ
รบัผิดชอบเพื่อใหม้ีการผลักดันใหเ้กิดวัฒนธรรมในการก ากับดูแลขึน้อย่างต่อ เนื่องและเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน สรา้ง
มลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัท เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องคณะกรรมการบรษิัทท่ีไดว้างโครงสรา้งองคก์รใหม้ีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานไดอ้ย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการที่ดี  ภายใตร้ะเบียบ
ปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หลักการและนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยไดต้ระหนกัถึงบทบาท และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการสรา้งเสริมให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการและสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่ายดว้ยการบรหิารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส คณะกรรมการจึงไดพ้ิจารณาและทบทวนการน าหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลกั CG 
Code ไปปรบัใชต้ามบริบทของธุรกิจของบริษัท ปีละหนึ่ง (1) ครัง้ นอกจากนีบ้ริษัทไดป้ฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Corporate Governance) ส าหรบับรษิัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไวม้ี 5 หมวด  ดงันี ้ 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของบรษิัทและการไดร้บั
ข้อมูลของบริษัทอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกันเพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น
คณะกรรมการบรษิัทจึงมีนโยบาย ดงันี ้ 

1. บริษัทไดแ้ต่งตัง้ใหบ้รษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ท าหนา้ที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษิัท 
เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการด าเนินงานเก่ียวกบังานทะเบียนหลกัทรพัย์ 

2. ในการก าหนดวันประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจะไม่ก าหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดท าการของธนาคาร
พาณิชยโ์ดยจะก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหว่างเวลา 08.30 -17.00 น. และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. สิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ซึ่งจดัใหม้ีปีละหน่ึง (1) ครัง้ ในวนั เวลา และสถานท่ีที่เหมาะสม ภายในเวลา
ไม่เกินส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีของบรษิัท 
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4. ใหบ้ริษัทจดัส่งหนงัสือนดัประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ใหเ้พียงพอ โดยระบุวตัถปุระสงค์

และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอย่างครบถว้น
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบเอ็ด (21) วนั ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้
บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ  เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใช้
หนงัสือมอบฉนัทะที่บรษิัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

5. มีนโยบายในการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยในการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะใชแ้ละจดัเตรียมสถานที่
ที่เดินทางสะดวกโดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผูถื้อหุน้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสมและ
จดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพียงพอ 

6. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดง
ความเห็นรวมทัง้การตัง้ค  าถามใดๆ ต่อที่ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ทัง้นีใ้นระหว่างการประชมุจะเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งค าถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธาน
กรรมการจะจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม และกรรมการและผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื่อตอบ
ค าถามในท่ีประชมุดว้ย  

7. ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัทโดยเปิดเผยข่าวสารต่างๆ และ
รายละเอียดไวท้ี่ website ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ผยแพร่ก่อนวนัประชมุล่วงหนา้
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูระเบียบวาระการประชมุไดอ้ย่างสะดวกและครบถว้นและมีเวลาในการศึกษา
ขอ้มลูประกอบการประชมุล่วงหนา้อย่างเพียงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรูปแบบเอกสารจรงิจากบรษิัท  

8. การจดบนัทึกรายงานการประชมุใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง รวดเรว็ โปรง่ใส และบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คดิเห็นที่ส  าคญั
ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได ้นอกจากนีใ้ห้บริษัทน ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
เผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัทเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณา รวมถึงส่งรายการประชมุดงักล่าวไปยงั  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ภายในสิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชมุผูถื้อหุน้นัน้  

9. เพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการไดร้บัเงินปันผลโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร (ถา้มีการจ่ายเงินปันผล) เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ใหไ้ดร้บัเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คช ารุด สูญหายหรือส่งถึงผูถื้อหุน้  
ล่าชา้ 

10. บริษัทไดดู้แลผู้ถือหุ้น โดยการให้รบัทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอย่าง
สม ่าเสมอและทนัเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยขอ้มลูผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิัท
ยงัไดน้ าขอ้มลูที่ส  าคญัรวมทัง้ข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นปัจจบุนัแสดงไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทคือ www.chewathai.com 

11. บริษัทมีนโยบายเชิญผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมที่สมควรไดร้บัการพิจารณาจากที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุน้เป็นการล่วงหนา้อย่างนอ้ยเกา้สิบ (90) วนั  โดยประกาศผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทคือ www.chewathai.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ส าหรับการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 

  

http://www.chewathai.com/
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หมวดที ่2 การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยใหค้วามส าคญัและเคารพต่อสิทธิแห่งความ

เป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้โดยไม่เอือ้ประโยชนต์่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้จึงสามารถมั่นใจไดว้่า สิทธิ ของตน
จะไดร้บัการคุม้ครองและปฏิบตัิดว้ยดีเสมอ คณะกรรมการบรษิัทมีแนวทางในการรกัษาไวซ้ึ่งสิทธิดังกล่าว ดงันี ้

1. บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเพียงพอ ทันเวลา และทั่วถึง เก่ียวกับผลการด าเนินงาน นโยบายการ
บริหารงาน ข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกันอย่างถูกตอ้งครบถ้วน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ จ าเป็นต่อการ
ตดัสินใจของผูถื้อหุน้ผ่านช่องทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th และเว็บไซตบ์รษิัท
คือ www.chewathai.com ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. มีนโยบายอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้
ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 

3. มีการก าหนดหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจนเป็นการล่วงหนา้เพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอหรือไม่  อย่างไร 
รวมถึงมีการก าหนดวิธีการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

4. ในการประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก าหนดโดยไม่เปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคัญ หรือเพิ่ม
วาระการประชุมที่ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะในวาระส าคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มลู
ก่อนตดัสินใจ 

5. ใหเ้พิ่มการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงหรือใหม้ีกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหน่ึง (1) คน เขา้รว่มประชมุและลงมติแทนได ้และแจง้ รายชื่อ
กรรมการอิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้  

6. ใหป้ฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้
ชาวไทยหรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ  

7. สนบัสนนุใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระเพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ในกรณีที่มีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั
และในวาระการเลือกตัง้กรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน  

8. มีการก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใชข้้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติและไดก้ าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลกัทรพัยต์ามกฎหมาย มีหนา้ที่จดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการ 

9. ในกรณีที่กรรมการและผูบ้ริหารคนใดท าการซือ้ขาย โอนหรือรบัโอนหลักทรัพยข์องบริษัทจะตอ้งแจง้ให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ทราบทุกครัง้ภายใน 3 วนัท าการนบัจาก
วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

10. บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งมีหนา้ที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอ้บังคบั
ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งหากที่ประชมุ
มีมติท ารายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั บริษัทจะท าการเปิดเผยมลูค่า
รายการชื่อคู่สัญญาและบุคคลที่เก่ียวโยงกัน เหตุผลความจ าเป็น และรายละเอียดอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องในการเขา้ท า
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รายการดงักล่าวอย่างถกูตอ้งครบถว้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางเว็บไซตข์อง  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยคือ www.set.or.th และเว็บไซตบ์รษิัทคือ www.chewathai.com 

หมวดที ่3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทตระหนักและรบัรูถ้ึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนักงาน

และผู้มีส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ เจ้าหนี ้คู่แข่ง ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกลเ้คียงที่เก่ียวขอ้ง
เนื่องจากบรษิัทไดร้บัการสนบัสนนุจากผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ ซึ่งสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและสรา้งก าไรใหบ้รษิัท ซึ่งถือว่า
เป็นการสรา้งคณุค่าในระยะยาวใหก้บับรษิัท คณะกรรมการบรษิัทจึงมีนโยบาย ดงันี  ้

1) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมี่ตอ่ผู้ถือหุน้ 
บริษัทตระหนกัดีว่า ผูถื้อหุน้คือเจา้ของกิจการและบริษัทมีหนา้ที่สรา้งมลูค่าเพิ่มแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาวจึงก าหนดให้

พนกังานตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางต่อไปนี ้
▪ ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและ

เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุรายเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้โดยรวม 
▪ ก ากบัดแูลการด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทมีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีดีและมีการ

น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะขอ้มลูทางการเงิน การบญัชีและรายงาน
อื่นๆ โดยสม ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

▪ รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโนม้ในอนาคตของบริษัท ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ 
ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มลูสนบัสนนุและมีเหตมุีผลอย่างเพียงพอ 

▪ ไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบริษัทซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัองคก์ร 

▪ บรษิัทตอ้งปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายเท่าเทียมกนัในการประชมุผูถื้อหุน้ 

2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมี่ตอ่ภาครัฐ 

ในการด าเนินธุรกิจบริษัทให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครฐั
โดยเฉพาะในการกระท าธุรกรรม บริษัทหลีกเล่ียงการกระท าที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐด าเนินการที่ไม่ถูกตอ้ง
เหมาะสม แต่จะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถท าได ้เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะ
ต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบตัิ เป็นตน้ โดยมีหลกัปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

▪ ด าเนินการอย่างถกูตอ้ง เมื่อตอ้งมีการติดต่อเจา้หนา้ที่ หรือหน่วยงานของรฐั 
▪ ตระหนกัอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือขอ้บงัคบัในหน่วยงานภาครฐัต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขัน้ตอน 

หรือวิธีปฏิบตัิที่แตกต่างกนั และบรษิัทพึงรบัรูแ้ละปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั 
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3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมี่ตอ่พนักงาน 

บรษิัทตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานทกุคนเป็นทรพัยากรที่ทรงคณุค่าที่สดุของบรษิัทเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการ
บรรลเุป้าหมายของบรษิัท บรษิัทจึงก าหนดนโยบายใหม้ีการปฏิบตัิที่เป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกยา้ย
ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยไดย้ึดหลกัปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

▪ ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสิทธิส่วนบคุคล 
▪ ดูแลรกัษารกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนกังานอยู่

เสมอ 
▪ การแต่งตัง้และโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าดว้ยความสุจริตใจ และ

ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 
▪ ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ อาทิ 

การจดัอบรมสมัมนา การฝึกอบรม และใหโ้อกาสอย่างทั่วถึงกบัพนกังานทกุคน 
▪ ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม ตามสภาวะอตุสาหกรรม การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะ

ของงาน ผลการปฏิบตัิงาน และความสามารถของบรษิัทในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 
▪ หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหนา้ที่การงานของพนกังาน 
▪ เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือรอ้งทุกขเ์ก่ียวกับการท างาน และก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อเกิด

ประโยชนแ์ก่ทกุฝ่าย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในการท างานรว่มกนั 

4) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมี่ตอ่ลูกค้า 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงคท์ี่จะให้มีการสรา้งสรรค ์น าเสนอ และบริหารจัดการ
ผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารของบรษิัทแก่ลกูคา้อย่างมีมาตรฐานและมีจรยิธรรมภายใตห้ลกัการด าเนินงานดงันี ้ 

▪ มุ่งมั่นท่ีจะจดัหา พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
▪ ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารท่ีมีคณุภาพ ภายใตเ้งื่อนไขที่เป็นธรรม 
▪ ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารท่ีถกูตอ้ง เพียงพอเพื่อใหล้กูคา้มีขอ้มลูในการตดัสินใจโดยไม่

มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทัง้ในการโฆษณาหรือในการส่ือสารช่องทางอื่นๆ กับลกูคา้อนัเป็นเหตุให้
ลกูคา้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปรมิาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคา้หรือบรกิาร 

▪ จดัใหม้ีกระบวนการที่สามารถใหล้กูคา้แจง้ถึงปัญหาหรือการใหบ้ริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้
ป้องกันแกไ้ขปัญหาใหก้บัลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและน าขอ้มลูดงักล่าวไปปรบัปรุงหรือพฒันาผลิตภณัฑ์
และการใหบ้รกิารดงักล่าวต่อไป 

▪ รกัษาขอ้มลูและความลบัของลกูคา้ โดยไม่น าไปเปิดเผยหรือใชป้ระโยชนใ์นทางมิชอบ 
 

5) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมี่ตอ่คู่คา้และคู่สัญญา 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อคู่คา้และคู่สัญญาซึ่งถือเป็นหุน้ส่วนและปัจจยัแห่งความส าเร็จทางธุรกิจที่ส  าคญัประการ
หน่ึงดว้ยความเสมอภาค และค านึงถึงผลประโยชนร์ว่มกนั โดยบรษิัทมีแนวทางปฏิบตัิดงัต่อไปนี  ้



 
 

บริษัท ชวีาทัย จ ากัด (มหาชน) 
 

PC-CWG-001 
 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
Corporate Governance Policy 

แกไ้ขครัง้ที่ : 4  
วนัที่บงัคบัใช ้: 13 พฤศจิกายน 2562 

หนา้ : 8 / 30 

 
▪ บรษิัทประสงคท์ี่จะใหก้ารจดัหาสินคา้และบรกิารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัการดงัต่อไปนี  ้

- มีการแข่งขนับนขอ้มลูที่เท่าเทียมกนั 
- มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สญัญาอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาคู่คา้ที่มี

ประวตัิทางการเงินท่ีเชื่อถือได ้มีศกัยภาพ สามารถผลิตสินคา้หรือใหบ้รกิารท่ีมีคณุภาพตรงตาม
ความตอ้งการ และตรวจสอบคณุภาพได ้

- จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทัง้สองฝ่าย 
- จัดใหม้ีระบบการจัดการและติดตามเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง

ครบถว้น และป้องกนัการทจุรติประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 
- จ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระเงินที่ตกลงกนั 

▪ บรษิัทมุ่งหมายที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืนกบัคูค่า้และคู่สญัญาที่มีวตัถปุระสงคช์ดัเจนใน
เรื่องคณุภาพของสินคา้และบรกิารท่ีคุม้ค่ากบัมลูค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกนัและกนั 

▪ ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม 

▪ ไม่ใชข้อ้มลูที่ไดท้ราบอนัเนื่องมาจากการจดัซือ้ จดัหาเพื่อประโยชนส่์วนตวัหรือผูอ้ื่น 

6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมี่ตอ่เจ้าหนี ้

บรษิัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินยัเพื่อสรา้งความเชื่อถือใหก้บัเจา้หนีโ้ดยบรษิัทไดย้ึดหลกัปฏิบตัิ 
ดงัต่อไปนี ้

▪ ปฏิบตัิต่อเจา้หนีด้ว้ยความซื่อสตัยแ์ละช าระคืนเงินกูย้ืม และดอกเบีย้จ่ายตรงตามก าหนดเวลา รวมทัง้

ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีระบใุนสญัญาเงินกูย้ืมและขอ้ตกลงต่างๆ อย่างเครง่ครดั 

▪ กรณีที่มีเหตกุารณท์ี่อาจส่งผลต่อธนาคาร สถาบนัการเงิน และเจา้หนีเ้งินกูย้ืมของบรษิัท  หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกูย้ืมได ้บริษัทจะจัดท าหนังสือชีแ้จงและส่งใหธ้นาคาร สถาบัน

การเงิน ผูถื้อหุน้กู ้และเจา้หนีเ้งินกูย้ืมเป็นการล่วงหนา้ และหารือตกลงแกไ้ขปัญหารว่มกนัทกุครัง้ 

7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมี่ตอ่คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจโดยประสงคท์ี่จะประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนและเป็นบริษัทชัน้น าในธุรกิจภายใตก้ารแข่งขนั
ในอตุสาหกรรมอย่างมีคณุธรรมและจรยิธรรม โดยมีหลกัการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ ดงันี ้

▪ ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
▪ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการคา้ ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรื อไม่เหมาะสม เพื่อ

ผลประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
▪ ไม่กล่าวหาในทางรา้ย หรือมุ่งท าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการคา้ 
▪ ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่นหรือคู่แข่งทางการคา้ 
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8) การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมี่ตอ่สังคมส่วนรวม 

บริษัทใหค้วามส าคญักบัชุมชนและสงัคมโดยรอบดว้ยตระหนกัดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสงัคมที่จะร่วมกา้ว
เดินไปสู่การพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงไดด้  าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสงัคมอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจ ภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี  ้

▪ มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั และปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มที่บงัคบัใชอ้ยู่อย่างเครง่ครดั 

▪ มีนโยบายการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชดัเจน และยึดถือปฏิบตัิกนัภายใน
องคก์ร 

▪ ส่งเสรมิใหพ้นกังานของบรษิัท มีจิตส านึกและความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
▪ เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ่นท่ีบรษิัทเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
▪ ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสรา้งสรรคส์ังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหชุ้มชนที่บริษัท

ตัง้อยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ทั้งที่ด  าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครฐั ภาคเอกชน และ
ชมุชน 

▪ ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพืน้ที่ที่บริษัทเขา้ไปด าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่
กรณี 

▪ ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณท์ี่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน ชีวิตและ
ทรพัยสิ์น อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษิัท โดยใหค้วามร่วมมืออย่างเต็มที่กบัเจา้หนา้ที่ภาครฐั
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนีผู้ม้ีส่วนไดเ้สียสามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้รอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย 
ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสจะไดร้บัการคุม้ครองและเก็บไวเ้ป็นความลับ
โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบขอ้มลู และหาแนวทางแกไ้ข (ถา้มี) และจะรายงานตอ่
คณะกรรมการบรษิัทต่อไป 

ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดเ้สียในการเสริมสรา้งผลการด าเนินงาน

ของบริษัทเพื่อสรา้งความมั่นคงยั่งยืนให้แก่บริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินธุรกิจให้ผูม้ีส่วน

ไดเ้สียไดร้ับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส นอกจากนีบ้ริษัทจัดให้มีช่องทางส าหรับผู้มีส่วนไดเ้สีย ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน 

สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งขอ้รอ้งเรียน แจ้งการถูกละเมิดสิทธิ แจ้งเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย ความ

ถูกตอ้งของรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัผ่านกรรมการอิสระ

หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได ้โดยบริษัทเปิดช่องทางให้ผู ้มีส่วนไดเ้สียภายนอก ติดต่อคณะกรรมการบริษัทหรือ

ผู้บริหารระดับสูงผ่านช่องทาง ดังนี ้ 
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1. โทรศพัท ์ Call Center 1260  

กด 3 ติดต่อนกัลงทนุสมัพนัธ ์หรือ กด 4 แจง้รอ้งเรียน 

2. จดหมาย จดัส่งทางไปรษณีย ์หรือยื่นส่งโดยตรงที่ 

บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

 1168/80 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูิตดี  

ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร 10120 

3. อีเมล    auditcommittee@chewathai.com 

4. เว็บไซต ์ www.chewathai.com 

ทัง้นี ้ขอ้มลูรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสจะไดร้บัการคุม้ครองและเก็บไวเ้ป็นความลับโดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการ

ตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบขอ้มลู และหาแนวทางแกไ้ข (ถา้มี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทต่อไป 

โดยในส่วนพนกังาน บรษิัทไดเ้ปิดช่องทางใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็น รอ้งเรียน หรือรายงานการกระท าที่ไม่ถกูตอ้ง
ผ่านช่องทาง Whistleblower ของบรษิัท 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บรษิัทมีนโยบายในการใหข้อ้มลูเปิดเผยแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างโปรง่ใส ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้ ลกูคา้ หรอืพนกังาน เป็นตน้ 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้ 

บรษิัทมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศ อาทิ ขอ้มลูทางการเงิน ขอ้มลูทั่วไปท่ีส าคญัเก่ียวกบัธุรกิจและผล
ประกอบการของบรษิัทท่ีตรงกบัความเป็นจรงิ ครบถว้น เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกนั โดยไดเ้ผยแพร่
ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะห ์และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ ไดร้บัทราบผ่านช่องทางต่างๆ  โดยมีฝ่ายนกั
ลงทุนสัมพนัธ ์ในการใหบ้ริการขอ้มลูและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ นักวิเคราะห ์และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
อาทิ 

- การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
- เว็บไซตข์องบรษิัทคือ www.chewathai.com 
- ส่ือมวลชนตา่งๆ ทัง้ดา้นหนงัสือพิมพแ์ละวารสารธุรกิจ โทรทศัน ์

ทัง้นีผู้ถื้อหุน้รายย่อย นกัลงทุนทั่วไป และนกัวิเคราะหท์ี่ตอ้งการขอ้มลูที่เก่ียวกบับริษัทสามารถติดต่อกบัฝ่ายนกัลงทนุ
สมัพนัธข์องบรษิัทไดโ้ดยตรง ซึ่งเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกนั โดยเจา้หนา้ที่ของบรษิัทจะตัง้มั่นอยู่บนพืน้ฐานของ
การเปิดเผยข้อมูลที่เท่าเทียมกันบริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน โดย
คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดท ารายงานทางการเงินที่มีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รบัรอง

mailto:auditcommittee@chewathai.com
http://www.chewathai.com/
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ทั่วไป รวมทัง้การเปิดเผยสารสนเทศส าคญัที่มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท
ต่อการตดัสินใจลงทนุ โดยการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. 
และหน่วยงานอื่นๆ ของรฐัอย่างเคร่งครดัและติดตามแกไ้ข เปล่ียนแปลงอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑม์ี
ความทนัสมยั และเป็นหลกัประกนัใหผู้ถื้อหุน้เชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา 

2. ลกูคา้ 

บรษิัทมชี่องทางการเปิดเผยขอ้มลูโครงการต่างๆ ของบรษิัทใหล้กูคา้ไดร้บัทราบผ่านช่องออนไลน ์ไดแ้ก่ 
www.chewathai.com  และ www.facebook.com/CHEWATHAI รวมทัง้ช่องทาง Call center 1260 ของบรษิัท  

3. พนกังาน 
พนกังานของบรษิัท ไม่ว่าจะเป็นพนกังานที่ประจ าที่ส  านกังานใหญ่หรือตามโครงการต่างๆ จะไดร้บัการดแูลและไดร้บั

ขอ้มูลโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ การติดประกาศที่บอรด์ของบริษัทและที่โครงการต่างๆ การ
ส่ือสารผ่านกลุ่มของฝ่ายต่างๆ ในรูปแบบ Chewathai club Intranet และ Line ซึ่งจะมีผู้บริหารระดับสูงอยู่ด้วยโดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อใหพ้นกังานไดร้บัรูข้่าวสารต่างๆ ของบรษิัท ดงันี  ้

- นโยบาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิัท 
- ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบรษิัท 
- ข่าวหรือขอ้มลูที่เก่ียวกบัสวสัดิการต่างๆ 
- ข่าวเก่ียวกับพนักงานในเรื่องต่างๆ เช่น การเล่ือนต าแหน่ง การปรบัต าแหน่ง พนักงานเขา้ใหม่ หรือ พนักงาน

ลาออกและอื่นๆ เป็นตน้  
- ข่าวที่เป็นความรูแ้ก่พนกังาน เช่น ข่าวเก่ียวกบัภาษี ข่าวเก่ียวกบัประกนัสงัคม เป็นตน้ 

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิัท มีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบรษิัท การก ากบัดแูลกิจการใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

1)   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น 
วิศวกรรมศาสตร ์บรหิารธุรกิจ กฎหมาย บญัชี การเงิน เป็นตน้ ซึ่งกรรมการทกุคนผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั้งนี ้คณะบุคคลดังกล่าวนีม้ีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการด าเนินงานทั้งระยะสัน้และระยะยาว  ตลอดจน
ก าหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององคก์ร มีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแลตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของบรษิัท รวมถึงผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารระดบัสงูใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ย่างเป็นอิสระ 

โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิัทในปี 2561 ประกอบดว้ยคณะกรรมการทัง้หมดจ านวน 6 คณะ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบรษิัท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

http://www.facebook.com/CHEWATHAI
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3. คณะกรรมการบรหิาร 
4. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
5. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
6. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

บริษัทมีการก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไวอ้ย่างชดัเจน โดยในการพิจารณาตดัสินใจในเรื่อง
ส าคัญ จะตอ้งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีหนา้ที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรบัทราบ เพื่อถ่วงดลุและสอบทานใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นธรรมต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวนเจ็ด (7) ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหารจ านวนสาม (3) ท่าน 
(Executive Directors) และกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวนส่ี (4) ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการท่ีมี
คุณสมบตัิเป็นอิสระส่ี (4) ท่าน ซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินรอ้ยละหา้สิบ (50) ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้คณะอนัจะท าใหเ้กิดการ
ถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
ไม่เกินสาม (3) ปีตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนดโดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเกา้ (9) ปี เวน้แต่
คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนัน้สมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบรษิัทต่อไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัท  
นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท สามารถเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบรษิัทในเครือหรือบรษิัทอื่นได ้
แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต.คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้
รบัทราบดว้ย 

 

 2)  การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
2.1) หลักเกณฑก์ารเลือกตั้ง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งโดยกรรมการตอ้งมีเวลาอย่างเพียงพอ อุทิศความรูค้วามสามารถปฏิบัติหนา้ที่ใหแ้ก่
บริษัท โดยบริษัทมีหลกัเกณฑใ์น การคดัเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตามขอ้บงัคบัของบริษัท โดยสรุป
ดงันี ้
1.) กรรมการทกุคนตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัของบรษิัท 
2.) ตอ้งส าเรจ็การศกึษาอย่างนอ้ยชัน้ปรญิญาตรีในสาขาใดก็ได ้
3.) เป็นผูม้ีความรูใ้นกิจการของบรษิัทและสามารถอทุิศเวลาไดอ้ย่างเพียงพอ ตลอดจนใชค้วามรูค้วามสามารถที่

มีเพื่อประโยชนข์องบรษิัท 
4.) เป็นผูม้ีความซื่อสตัยส์จุรติและมีคณุธรรมสงู 
5.) กรรมการตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่าห้า (5) บริษัท ในกรณีที่

กรรมการคนใดคนหนึ่งมีต  าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่าห้า ( 5) บริษัท 
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คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงาน
เหตุผลในการแต่งตัง้กรรมการดงักล่าวไวใ้นรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏ
ตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

6.) กรรมการบริษัทไดร้บัการแต่งตัง้ เลือกตัง้ และถอดถอนโดยที่ประชุมผูถื้อหุน้มีวาระการด ารงต าแหน่งตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัทและเมื่อครบวาระแลว้อาจไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้ีก เวน้แต่ใน
กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทนจะท าหนา้ที่พิจารณาสรรหาบคุคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพื่อแต่งตัง้
บคุคลเขา้เป็นกรรมการในต าแหน่งที่ว่างลงตามขอ้บงัคบับรษิัท 

7.) ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดออกจาก
ต าแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจ านวนกรรมการทัง้หมดออกเป็นสามส่วนเท่ากนัได ้ใหก้รรมการท่ีออกมีจ านวน
ใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้ 
 

นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
1) เสียชีวิต 
2) ลาออก (โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัจดหมายลาออก) 
3) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของ กฎหมาย หรือตาม

ขอ้บงัคบับรษิัท 
4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

8.) การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผูส้รรหาเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ก่อนเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและเลือก 

9.) ในการเลือกตัง้กรรมการ ใหใ้ชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผูถื้อหุน้มีสิทธิเลือกตัง้
บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได  ้

10.) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้โดยกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ อาจไดร้บัการเลือกตัง้เขา้มาใหม่ได  ้

11.) ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2.2 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
บรษิัทก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการคราวละ 3 ปี แต่อย่างไรก็ตามบรษิัทเชื่อว่าอายหุรือระยะเวลา 

ด ารงต าแหน่งมิไดเ้ป็นอปุสรรค หากเปรียบเทียบกบัความรูค้วามสามารถและประสบการณอ์นัทรงคุณค่าที่แต่ละคนมี
และพรอ้มที่จะน ามาก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษิัท 
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2.3  จ านวนบริษัททีก่รรมการด ารงต าแหน่ง 

บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทในบรษิัทจดทะเบียนไดค้นละไม่เกินหา้ (5) 
แห่ง แต่มิไดก้ าหนดนโยบายการจ ากดัจ านวนการเป็นกรรมการบรษิัทในบรษิัทย่อยของบรษิัทจดทะเบียนอื่น 

2.4  การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า เพื่อใหบ้ริษัทไดร้บัประโยชนส์งูสดุในการที่กรรมการผู้จดัการจะสามารถ
อทุิศเวลาส าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการผูจ้ดัการไดอ้ย่างมี ประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายว่า หา้ม
มิใหก้รรมการผูจ้ดัการด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการผูจ้ัดการในบรษิัทจดทะเบียนอื่น  

  คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสรา้งในส่วนคณะกรรมการบรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ
ชดุย่อยจ านวน 5 คณะ ไดแ้ก่ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการบรหิาร 
3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
4. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
5. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 3)  บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
    บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิัท มีดงันี ้

3.1) บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัิหนา้ที่ของตนใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ 

2. ก าหนดรายละเอียด ใหค้วามเห็นชอบ และพิจารณาทบทวน วิสยัทศัน ์กลยทุธ ์ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย 
เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายบริหาร
จัดท า และก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งไดร้ับ
มอบหมายใหท้ าหนา้ที่ดงักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

3. ติดตามผลการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 
4. ด าเนินการใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยน าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช ้รวมทัง้จดัใหม้ี

ระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 
5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเส่ียง และติดตามผลการปฏิบตัิงาน 
6. จัดใหม้ีนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าว

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท 

8. แต่งตั้งผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัท เช่น  กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานบริหารองคก์ร (Executive Vice President) รองกรรมการูจ้ัดการสายงานบัญชีและ
การเงิน (Executive Vice President – Accounting & Corporate Finance) และผูบ้รหิารระดบัสงูในสาย
งานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นจ าเป็นและสมควร 

9. แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม 
11. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบรษิัทไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารนัน้ 
12. ตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานของตนเป็นประจ าทกุปี 
13. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎบตัรฉบบันี ้
14. ด าเนินการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

3.2)   บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

1. สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจา้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละหน่ึง (1) ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย  ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท ซึ่งรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้
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▪ ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 
▪ ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
▪ จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
▪ ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร 

(charter) 
▪ รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนีค้ณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทตามหนา้ที่ที่คณะกรรมการของ
บริษัทมอบหมายให ้ในขณะที่ความรบัผิดชอบส าหรบักิจกรรมทั้งหมดของบริษัทต่อบุคคลภายนอกนั้น
ยงัคงเป็นของคณะกรรมการบรษิัททัง้คณะ 

3.3) บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้ค าแนะน าเก่ียวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ และแผนการด าเนินงานประจ าปี และ
งบประมาณของบรษิัท 

2. ด าเนินการจดัการใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิัทเป็นไปตามแผนการ วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

3. ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม และรายงานให้
คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบทกุเดือน 

4. เสาะหา และประเมินโอกาสใหม่ๆ ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

5. ตรวจสอบ และใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทแก่คณะกรรมการบรษิัท 

6. ตรวจสอบ และอนุมตัิธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุน หรือการขายสินทรพัยข์องบริษัท การจดัการ
ทรพัยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัท ภายใตข้อบเขตอ านาจการอนมุตัิที่คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาก าหนดไว้ 

7. พิจารณาและตรวจสอบการจดัการความเส่ียง และระบบการควบคมุความเส่ียงของบรษิัท 

8. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงใหผู้บ้ริหาร หรือพนักงานปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนไดต้าม
ความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารจะตอ้งไม่
กระท าการหรืออนุมตัิรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้กับตน อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจ
ไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัท (ตามที่นิยามไวใ้น
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ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 
ทัง้นี ้การอนมุตัิรายการดงักล่าว ตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบาย และหลกัการต่างๆ ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
บรษิัท และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

9. จดัหาที่ปรกึษา หรือบคุคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อใหค้วามเห็นหรือค าแนะน า ตามความจ าเป็น 

10. รอ้งขอใหผู้บ้ริหาร หรือพนกังานเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องที่มีการ
อภิปรายกนัในที่ประชมุคณะกรรมการบรหิาร 

11. รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบรหิารด าเนินการภายใตอ้ านาจหนา้ที่ของ
คณะกรรมการบริหารอย่างสม ่าเสมอ ทั้งนี ้ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จ  าเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้
คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ 

12. ตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานของตนเป็นประจ าทกุปี 

13. ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท
พิจารณาแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎบตัร 

14. ด าเนินการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

3.4) บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท กรรมการผูจ้ัดการ และผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อน าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
แต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการ
บรษิัท กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท 

3. ใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิ โดย
คณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูอ้นมุตัิค่าตอบแทนและผลประโยชนข์อง กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงู 
ส าหรบัค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการบริษัท ใหค้ณะกรรมการบริษัทน าเสนอที่ประชุมผูถื้อ
หุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 

3.5)   บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบรษิัท
ต่อบคุคลภายนอก 
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2. พิจารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบตัิเก่ียวกบั จรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิ

ตามระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบรษิัท และฝ่ายจดัการ เพื่อก าหนดเป็นระเบียบปฏิบตัิ
ขององคก์ร ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิขององคก์รที่ไดม้าตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถกูตอ้ง 

3.   ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น ของบรษิัท 
4. ก ากบัดแูลใหค้  าปรกึษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพฒันาและยกระดบั ระบบการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทสู่มาตรฐานสากล 
5. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

 

3.6)  บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนการจดัการบรหิาร และก ากบัดแูลการบรหิารความเส่ียงของบรษิัท 
2. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงใหม้ีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ 

ลกัษณะความเส่ียงแต่ละดา้นของธุรกรรมที่บรษิัทด าเนินการ 
3. ติดตามและใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผิดปกติทัง้หลายที่อาจเกิดขึน้ รวมถึง

รายงานผลการด าเนินการบรหิารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบรษิัท 
4. ให้ข้อเสนอแนะในด้านที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ 

นโยบายและกลยทุธข์องบรษิัท 

4)  การประชุมคณะกรรมการ 

4.1)  คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้ต่อปีและมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ยเจ็ด (7) วัน และการประชุมทุกครัง้
จะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์
ประชมุ ในส่วนของการประชมุคณะกรรมการบรษิัทนัน้ ก าหนดใหอ้งคป์ระชมุในขณะลงมติตอ้งมีกรรมการ
ไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

4.2)  มีการก าหนดความชดัเจนไวล่้วงหนา้ โดยกรรมการผูจ้ดัการ โดยการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการ
บริษัท จะร่วมกันพิจารณาก าหนดวาระการประชมุเป็นการล่วงหนา้ ทัง้นี ้ เลขานุการบริษัท มีหนา้ที่ดูแลให้
กรรมการไดร้บัเอกสารการประชมุล่วงหนา้ก่อนการประชมุเป็นเวลาเพียงพอส าหรบัการศกึษาและพิจารณา
เรื่องเพื่อการใหค้วามเห็นและการออกเสียงลงคะแนน 

4.3)  คณะกรรมการบริษัทไดร้บัขอ้มูลที่เพียงพอ ครบถว้น ต่อเนื่องและทันเวลาก่อนการประชุมทุกครัง้ ทั้งนี ้  
กรรมการบรษิัทสามารถติดตอ่เลขานกุารบรษิัทไดโ้ดยตรงอย่างอิสระ เลขานกุารบรษิัทมีหนา้ที่ใหค้  าปรกึษา
แก่คณะกรรมการบรษิัทในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ 

4.4)  กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ที่จดัสรรเวลาใหอ้ย่างเพียงพอที่ผ่ายจดัการจะเสนอเอกสารขอ้มลูเพื่อการอภิปราย
และเพียงพอส าหรบัคณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นส าคญั เปิดโอกาสและสนบัสนุนใหก้รรมการแต่
ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ไดจ้ากที่ประชมุ 
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4.5)  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม

ความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย
และควรแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการ ทราบถึงผลการประชมุดว้ย 

4.6)  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ัดการเชิญผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผูป้ฏิบตัิงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสท า
ความรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูส าหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

4.7)  ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและ
ตอ้งไม่อยู่ในท่ีประชมุในวาระดงักล่าว 

4.8)  การประชุมทุกครัง้ ตอ้งมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิัท พรอ้มใหค้ณะกรรมการและผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

  การประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

     คณะกรรมการบริษัททก าหนดใหค้ณะกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารไดม้ีการประชุมร่วมกนัตามความ
เหมาะสมเป็นประจ าในทุกปี โดยในการประชุมดังกล่าวจะไม่มีกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารเข้าร่วมดว้ย เพื่อเปิด
โอกาสใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารได้อภิปรายประเด็นและปัญหาต่างๆ ทั้งที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท เช่น กล
ยทุธก์ารบรหิารงาน แนวทางการเติบโต หรือเรื่องอื่นๆ ท่ีอยู่ในความสนใจ   

  การวางแผนกลยุทธข์องบริษัทและการน าไปปฏิบัติ 

     ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ 
ภารกิจและกลยทุธป์ระจ าปี รวมทัง้วางแผนกลยทุธล่์วงหนา้ และภายหลงัจากนัน้คณะกรรมการจะติดตามว่าฝ่าย
จัดการไดน้ าแผนกลยุทธด์งักล่าวไปปฏิบัติตามหรือไม่ โดยฝ่ายจดัการจะรายงานแผนงานดงักล่าวใหท้ี่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรบัทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยก าหนดไวเ้ป็นวาระ เรื่อง รบัทราบผลการด าเนินงาน 
รายงานความคืบหน้าการด าเนินธุรกิจ และยังไดก้ าหนดให้มีวาระ เรื่องทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท จะไดร้บัทราบขอ้เท็จจริงและใหข้อ้เสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจดัการควรปรบัปรุงแกไ้ข
ต่อไป 

 

5)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 5.1) การสรรหากรรมการอิสระ 

 บริษัทไดก้ าหนดนิยามของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม
กฏหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บังคบัและกฏระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้จ  านวนกรรมการอิสระตอ้ง
มีอย่างนอ้ยหนึ ่งในสามของจ านวนกรรมการทั ้งหมดและไม่นอ้ยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มี
รายละเอียดดังนี ้



 
 

บริษัท ชวีาทัย จ ากัด (มหาชน) 
 

PC-CWG-001 
 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
Corporate Governance Policy 

แกไ้ขครัง้ที่ : 4  
วนัที่บงัคบัใช ้: 13 พฤศจิกายน 2562 

หนา้ : 20 / 30 

 
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของ
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปี ก่อนวนัที่
ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ กรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ  านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มี
อ  านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

5. ความสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ชา่
อสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบั
หรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้
บริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัท 
หรือตัง้แต่ยี่สิบ (20) ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
วิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์น
การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ใน
ระหว่างหน่ึง (1) ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบ
บญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปี ก่อนวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสอง (2) ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู้
ใหบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัที่
ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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8. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง

เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
9. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึง (1) ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย  

10. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท  

5.2) การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

 การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบตัิโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ซึ่งองคป์ระกอบการสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ มี
รายละเอียดดงันี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบดว้ยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ยสาม (3) คน 
2.  สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหน่ึง (1) คน ตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถ

ท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้

คณุสมบตัิของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดงันี ้  
1. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามค านิยามของกรรมการอิสระที่ก าหนดโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
2.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิัท  บรษิัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 
3.  ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน  
4. มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งนี ้วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะมีก าหนดสาม (3) ปี นับจากวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ เมื่อ
สิน้สดุวาระการด ารงต าแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้
ตามที่คณะกรรมการของบรษิัทอาจเห็นสมควร แต่ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเกา้ (9) 
ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก  

 

5.3) การสรรหากรรมการบริษทั 

การสรรหาคณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาคณุสมบตัิโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
น าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ซึ่งองคป์ระกอบการสรรหา
และแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิัท มีรายละเอยีดดงันี ้

1)  คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยเจ็ด (7) คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึง่หน่ึงของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
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2)  คณะกรรมการบรษิัทตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ยสาม (3) คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่

หน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

 คณุสมบตัิของกรรมการบรษิัท มีรายละเอียดดงันี ้

1)  กรรมการทุกคนตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบตัิตามที่ก าหนด
ไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท 

2)  ตอ้งส าเรจ็การศกึษาอย่างนอ้ยชัน้ปรญิญาตรีในสาขาใดก็ได  ้

3)  เป็นผู้มีความรู ้ในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้
ความสามารถที่มีเพื่อประโยชนข์องบรษิัท 

4)  เป็นผูม้ีความซื่อสตัยส์จุรติและมีคณุธรรมสงู 

5)  กรรมการตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่าหา้ (5) บริษัท ในกรณีที่
กรรมการคนใดคนหนึ่งมีต  าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่าห้า (5) บริษัท
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการท่านดงักล่าว และรายงาน
เหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการ ดังกล่าวไวใ้นรายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
ปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  

ในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหน่ึงในสามของกรรมการทัง้หมด
ออกจากต าแหน่งหากไม่สามารถแบ่งจ านวนกรรมการทัง้หมดออกเป็นสามส่วนเท่ากนัได ้ใหก้รรมการท่ีออก
มีจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีก
ก็ได ้นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ  

• เสียชีวิต 

• ลาออก (โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัจดหมายลาออก) 

• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของ
กฏหมายหรือตามขอ้บงัคบับรษิัท 

• ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

• ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
 

5.3)  การสรรหากรรมการบริหาร 

การสรรหากรรมการบริหารจะพิจารณาคุณสมบตัิโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
น าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนมุตัิการแต่งตัง้ ซึ่งคณะกรรมการบรหิารท าหนา้ที่ในการบรหิารกิจการใหเ้ป็นไป
ตามนโยบาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฏหมายที่เก่ียวข้อง และพิจารณา กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ ตลอดจนติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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5.4) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงได้แก่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วน เหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

 

5.5) การสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะเรื่องและน าเสนอผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่ง
คณะกรรมการชดุย่อยมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนด 

 

6. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้  าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และนโยบาย รวมถึงเป็นผูก้  ากับดแูลกิจการของบรษิัท
ใหเ้ป็นไป ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนดไว ้อนัก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุเพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจใหแ้ก่
บรษิัทและผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และ
การตัดสินใจไม่แสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการขัดแยง้ หรือเป็นการ
แข่งขนักับผลประโยชนข์องบริษัทหรือบริษัทย่อยคณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ไวอ้ย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณอ์กัษร นอกจากนี ้ยงัจดัใหม้ี
กลไกในการก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานและการควบคุมฝ่ายบริหารในช่วงเวลาที่จ  าเป็นและเหมาะสม 
คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัต่อรายงานทางการเงินที่ตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลการด าเนินงานอย่างแทจ้ริง มี
การประเมิน ก าหนดและวางมาตรฐานในการบริหาร ป้องกัน และจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตห้ลักการถ่วงดุลอ านาจ และสามารถตรวจสอบได ้โดยคณะกรรมการบริษัทมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจของบริษัท มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่ งยืน สามารถสรา้ง
ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

7.  การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

บริษัทมีการก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการในระดบัต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจน 
โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่ ส  าคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุย่อยเพื่อถ่วงดลุและสอบทานใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นธรรมต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 
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8.  การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ดัการ
โดยจะตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และตอ้งไม่เป็นบุคคล
เดียวกนัเพื่อใหม้ีการถ่วงดลุอ านาจโดยการแยกหนา้ที่การก ากบัดแูลและบรหิารงานออกจากกนั 

ประธานกรรมการบริษัท 
ไม่เป็นผูบ้รหิาร รวมทัง้ไม่เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการ โดยประธานกรรมการบรษิัทมีความเป็นอิสระ

จากฝ่ายบรหิาร มีการแบ่งแยกหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบรหิารงานประจ าออกจากกนัอย่าง
ชดัเจน ประธานกรรมการบริษัท มีหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผูก้  าหนดวิสยัทศัน ์พนัธ
กิจ และนโยบายที่ส าคญัใหฝ่้ายบริหารน าไปปฏิบตัิ โดยกรรมการบริษัททกุคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการ
ประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของบริษัทในดา้นต่างๆรวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อใหม้ีความถกูตอ้ง โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้

บทบาทอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 
1. ดแูลภาพรวมในดา้นกลยทุธแ์ละนโยบายของบรษิัทเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
2. ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุมและเขา้ร่วมการประชุมทุกครัง้ เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุน้ใหก้รรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็น และดูแลใหก้รรมการทุกท่าน
ไดร้บัขอ้มลูของบรษิัทท่ีถกูตอ้ง ตรงเวลา และชดัเจน เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาและ/หรืออนมุตัิในวาระ
ต่างๆ ของการประชมุ 

3. ดแูลการส่ือสารระหว่างบรษิัท และผูถื้อหุน้ของบรษิัทใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้สามารถติดต่อสื่อสารกบัคณะกรรมการเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนั 

4. ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ และมีการมอบหมายใหม้ีผูดู้แลการประชุมผูถื้อหุน้ให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ อย่างถกูตอ้ง พรอ้มทัง้ดแูลใหก้รรมการทกุท่านเขา้รว่มการประชมุ
ผูถื้อหุน้อย่างพรอ้มเพรียงกัน และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการประชมุผูถื้อหุน้อย่างเต็มที่ในการ
เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ การซกัถามหรือขอค าชีแ้จงเพิ่มเติม 

5. ปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตย ์ดูแลโครงสรา้งของคณะกรรมการใหม้ีความเหมาะสม ดูแลใหม้ีการน า
นโยบายและการตดัสินใจของคณะกรรมการไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิผล 

6. สนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) และนโยบายความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมใหเ้กิดขึน้ในทกุระดบั ตัง้แต่กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูจนถึงพนกังาน 

7. สนบัสนนุส่งเสรมิใหก้รรมการทกุท่านท างานรว่มกนัอย่างเป็นทีม อนัจะก่อใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน ดูแลใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิของคณะกรรมการ ทัง้แบบประเมินตนเอง
แบบประเมินไขว ้และแบบประเมินกลุ่ม น าผลการประเมินดงักล่าวมาปรบัปรุงและพฒันาการท างานของ
คณะกรรมการ 
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8. สนบัสนุนส่งเสริมใหก้รรมการทุกท่านเขา้ร่วมอบรมพฒันาทกัษะ ความรูใ้นดา้นต่างๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่
การปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการในสถาบนัที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรบั เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

กรรมการผู้จัดการ  
ไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกบัประธานกรรมการบริหาร แต่ถือเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูในส่วนของฝ่ายจดัการ โดยท า

หน้าที่ในการด าเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจ าวันของบริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบรหิาร ก าหนด พิจารณาธุรกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติของบรษิัท 

บทบาทอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
1. ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค ์แนวทาง และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามภารกิจ วตัถปุระสงค ์แนวทาง และเป้าหมายการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทดงักล่าวดว้ย รวมถึงการสั่งการและก ากบัดแูลการด าเนินงานโดยรวม 

2. มีอ านาจพิจารณาว่าจา้งพนกังานและบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกยา้ยสายงาน/แผนก หรือการ
พน้จากการเป็นพนกังาน ก าหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงินโบนสั รวมถึงสวสัดิการเก่ียวกับพนกังาน
ทัง้หมดของบรษิัท 

3. พิจารณาและด าเนินการใหม้ีการปฏิบตัิตามค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไป
ตามภารกิจ วตัถุประสงค ์แนวทาง และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อรกัษาระเบียบวินยั
การท างานภายในองคก์ร 

4. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงานทั่วไปของบรษิัท 
5. ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดย
การมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
หนังสือมอบอ านาจ และ/หรือใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท 
และ/หรือบรษิัทไดก้ าหนดไว ้

ทั้งนี ้อ  านาจตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ านาจ และ/หรือการมอบ
อ านาจในการอนุมตัิรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใด
ขดัแยง้กบับริษัท หรือบริษัทย่อยตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะ
ดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดงักล่าว
ตามที่ขอ้บงัคบัของบรษิัทหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

9.  แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญกับการสืบทอดต าแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงทุกต าแหน่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่งที่เป็นผูน้  าองคก์ร คือ กรรมการผูจ้ดัการในบริษัท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาความเชื่อมั่น
ใหก้บัผูล้งทนุ องคก์ร ตลอดจนพนกังานว่าการด าเนินงานของบรษิัทจะไดร้บัการสานต่ออย่างทนัท่วงที  
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ดงันัน้ คณะกรรมการบริหารไดร้่วมกันก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

โดยสรรหาบุคลากรภายในองค์กรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทางด้านคุณวุฒิ คือ มีความรูแ้ละ
ประสบการณ ์สามารถสรา้งผลงานที่ดีเลิศใหอ้งคก์ร มีทศันคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้มี
ความเหมาะสมดา้นวยัวฒุิที่พรอ้มจะด ารงต าแหน่งที่วา่งลง รวมทัง้มีการจดัท าแผนพฒันารายบคุคล เพื่อเตรียมบคุลากร
ใหม้ีความพรอ้มส าหรบัต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู 

10.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการในปีต่อๆ ไป 

11.  ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาเสนอแนวทาง
ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยก าหนดเป็น
นโยบายประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1. ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของ
บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั 

2. ประสบการณ ์บทบาท ภาระหนา้ที่และขอบเขตความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 
3. ประโยชนท์ี่คาดว่าบรษิัทจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่าน 
4. ค่าตอบแทนที่ก าหนดขึน้นัน้จะตอ้งสามารถจูงใจกรรมการที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัความจ าเป็นและ

สถานการณข์องบรษิัทมาเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารได ้

12.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญัการพฒันากรรมการ โดยสนบัสนนุใหก้รรมการบรษิัทเขา้อบรมหลกัสตูร
ต่างๆหรือเขา้รว่มการสมัมนาหลักสตูรที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ โดยเล็งเห็นถึงประโยชนข์องการศกึษา/การ
อบรมว่าจะเป็นการพัฒนากรรมการใหไ้ดค้วามรูท้ี่ทันต่อสถานการณท์างธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และมี
นโยบายพฒันาศกัยภาพบุคลากรที่เป็นผูบ้ริหาร โดยการจดัฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรูใ้นช่วงที่ผ่านมา กรรมการบริษัทไดเ้ขา้ร่วมรบัการอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดใหก้รรมการของบริษัทจดทะเบียนตอ้งผ่านการ
อบรมอย่างนอ้ยหนึ่งหลกัสตูร ไดแ้ก่ Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program 
(DCP) และนอกจากหลกัสตูรที่ก าหนดแลว้ กรรมการบรษิัทยงัใหค้วามส าคญัในการเขา้รว่มรบัการอบรมหลกัสตูรอืน่ๆ 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) เช่น หลักสูตร Company Secretary ของสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพความเป็นผูน้  าที่เป็นมืออาชีพ มีความรู ้ความเขา้ใจในบทบาท
หนา้ที่อย่างแทจ้รงิ และเป็นตน้แบบในการขบัเคล่ือนองคก์รเพื่อน าไปสู่การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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13.  ปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

ในกรณีมีกรรมการเขา้ใหม่ บริษัทไดก้ าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมความพรอ้มในการปฏิบตัิหนา้ที่
กรรมการบรษิัท เพื่อใหก้รรมการเขา้รบัต าแหน่งสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดท้นัที โดยมีเลขานกุารบรษิัทเป็นผู้ประสานงาน
ในดา้นต่างๆ ดงันี ้

1. ประสานงานในการใหข้อ้มูลเก่ียวกับบริษัทในดา้นกฎหมายและอื่นๆ เช่น ขอ้บงัคบับริษัท คู่มือกรรมการ 
กฎบตัรคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายบรษิัทท่ีส าคญั เป็นตน้ 

2.  จดัใหม้ีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหาร
ของบรษิัท เพื่อรบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท  

 
14.  ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาและในปี 2561 บริษัทไม่มีกรณีของการกระท าที่เป็นการขดัต่อกฎระเบียบ กฎหมาย
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน หรือ
กฎหมายต่างๆ อาทิ การที่บริษัทไม่ส่งงบการเงินตามก าหนด ไม่มีรายการที่เป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัทไม่มีชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจาก
ประเด็นเรื่องการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทไม่มีกรณีที่มีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดา้น
แรงงาน การจา้งงาน กฎหมายว่าดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ หรือถูกด าเนินการใดๆ อนัเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้
ประกาศขอ้มลูที่เป็นเหตกุารณส์ าคญัภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของราชการก าหนด 

อนึ่ง กรรมการบรษิัทและผูบ้ริหารของบรษิัทไม่มีการกระท าที่เป็นการขดัต่อกฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์ระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน หรือกฎหมายต่างๆ 
ทัง้ทางแพ่ง และทางอาญา รวมทัง้ไม่มีการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นอกจากนี ้กรรมการบรษิัท
และผูบ้รหิารของบรษิัท ไม่มีการกระท าดงัต่อไปนี ้

1. ไม่มีการกระท าที่เป็นการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

2. ไม่มีการกระท าผิดดา้นการทจุรติหรือการกระท าผิดดา้นจรยิธรรม 

15.  การรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหาร 

บรษิัทไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมีหนา้ที่รายงานการถือหลกัทรพัยแ์ละรายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายในสาม (3) วนัท า
การนบัจากวนัที่ซือ้ขาย โอนหรือรบัโอนต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้หา้มการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงหน่ึง 
(1) เดือนก่อนที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนนอกจากนัน้ บริษัทมีนโยบายว่า ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท
จะตอ้งมีการรายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการบรษิัทซึ่งนบัรวมถึงการถือหุน้ของคู่สมรส และผูบ้ริหาร ส่ี (4) ราย
แรก นบัต่อจากกรรมการผูจ้ดัการ โดยรวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
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16.  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 
และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้รหิารและ
บุคคลที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานใหบ้ริษัททราบถึงการมีส่วนไดเ้ สียของตน หรือของ
บคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งซึ่งเป็นส่วนไดเ้สียของตน หรือของบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง บรษิัทจึงไดป้ฏิบตัิตามนโยบายว่า
ดว้ยการรายงานการมีส่วนไดเ้สีย 

1. ดา้นการรายงาน 

ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร ซึ่งหมายถึง กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

และผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิารส่ี (4) รายแรก นบัต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบั

ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่ ส่ี (4) ทุกราย รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีหรือ

การเงินรายงานใหบ้รษิัทไดร้บัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

2. วิธีการรายงาน 

จดัท ารายงานและส่งใหเ้ลขานุการบริษัท รวมตลอดถึงในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูใหจ้ดัท ารายงานส่งให้

เลขานกุารบรษิัททกุครัง้ภายในเจ็ด (7) วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูที่ไดร้ายงานไป 

3. การรายงานคณะกรรมการบรษิัท 

เลขานกุารบรษิัทจะตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัท

ประจ าไตรมาส 

17.  การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอื่นๆ 

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญักับการก ากับดแูลกิจการที่ดี โดยบริษัทเห็นว่าหลกัการดงักล่าวก่อใหเ้กิดประโยชน์
กับบริษัทในการพัฒนาองคก์ร ทั้งนีบ้ริษัทไดน้ าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาปฏิบตัิ 

นโยบายทางด้านทรัพยส์นิทางปัญญา 

บรษิัทมีนโยบายชดัเจนที่จะไม่กระท าการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางดา้น
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรหรือเคร่ืองหมายการคา้ โดยบรษิัทมีแนวทางในการด าเนินการท่ีชดัเจน เช่น ทางดา้นลิขสิทธ์ิ บรษิัทมี
การก าหนดนโยบายในการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทโดยมีการตรวจสอบการใชง้านระบบโปรแกรม
ซอฟตแ์วรต์่างๆ ในการท างานของพนักงานเพ่ือป้องกันการใชซ้อฟตแ์วรท่ี์ละเมิดลิขสิทธ์ิหรือท่ีไม่เก่ียวข้องกับการ
ท างาน เป็นตน้ 

นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนักและใหค้วามเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษยแ์ละความเท่าเทียมกันของบุคคล โดยไม่
เลือกปฏิบตัิต่อพนกังานของบริษัทบริษัทย่อย และบริษัทคู่คา้ทุกคนดว้ยความเหมือนหรือความแตกต่าง เนื่องจากเชือ้
ชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พืน้ฐานการศึกษา หรือภาวะทางร่างกายและจิตใจ รวมตลอดถึงไม่ละเมิดสิทธิและ
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เสรีภาพส่วนบุคคลทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม ทัง้นี ้พนกังานของบริษัทตอ้งปฏิบตัิต่อกนัและปฏิบตัิต่อบุคคลอื่นดว้ย
ความเคารพและใหเ้กียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับหนา้ที่การงานตามระเบียบขอ้บงัคบัของ
บรษิัทและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี โดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อภาพลกัษณข์องบรษิัท 

18.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการก าหนดแนวทางในเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยปฏิบตัิตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของ
บริษัท และถือเป็นหนา้ที่ของบุคลากรทุกระดบัท่ีจะพิจารณาแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางประโยชนอ์ย่างรอบคอบยึด
หลักความซื่อสัตย ์สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถว้นเพื่อผลประโยชนข์องบรษิัทโดยรวมเป็นส าคญั 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
แนวทางการด าเนินงานธุรกิจของบรษิัทย่อยทัง้หมด จะด าเนินการภายใตก้ารก ากบัดแูล 

19. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกนั
การแสวงหาผลประโยชนส่์วนตนจากการใชข้อ้มลูภายในของบริษัทที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทไดก้ าหนด
นโยบายการใชข้อ้มลูของบรษิัท ดงันี ้

1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็น
ระดบัรองผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไปหรือเทียบเท่าเก่ียวกับหนา้ที่ที่ตอ้งจดัท าและส่งรายงานการถือ
หลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบท
ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

2. บรษิัทก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรือการเงิน
ที่เป็นระดบัรองผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไปหรือเทียบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถือหลักทรพัย์
ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนน าส่ง
ส านกังาน ก.ล.ต. ทุกครัง้ โดยใหจ้ดัท าและน าส่งภายในสามสิบ (30) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ให้
ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยภ์ายในสาม 
(3) วันท าการนับแต่วันที่มีการซือ้ ขายโอน หรือรับโอนหลักทรัพยน์ั้น  รวมถึงการจัดท าบันทึกการ
เปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อน าเสนอให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสงูประสงคท์ี่จะซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยข์องบริษัท บริษัทไดก้ าหนดใหบุ้คคลดงักล่าว
ด าเนินการแจง้ความประสงคว์่าจะด าเนินการดงักล่าว ต่อเลขานุการบริษัทอย่างนอ้ยหนึ่ง (1) วนัก่อน
ด านินการดงักล่าว 
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3. บริษัทก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผู้ด  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่

เป็นระดบัรองผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบตัิงานที่เก่ียวขอ้งที่ไดร้บัทราบ
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื ้อ
หลักทรพัยข์องบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงินและ
สถานะของบริษัทจนกว่าบริษัทจะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแลว้ โดยบริษัทจะแจง้ใหก้รรมการ
และผู้บริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับรองผูช้่วย
กรรมการผูจ้ัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า งดการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาอย่างนอ้ยสามสิบ (30) วันล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน และควรรอ
คอยอย่างนอ้ยยี่สิบส่ี (24) ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ให้
เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อบคุคลอื่น 

4. บรษิัทก าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชนส่์วนตนซึ่งเริ่มตัง้แต่
การตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจา้ง พกังานชั่วคราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้งหรือใหอ้อกจากงานซึ่งการลงโทษ
จะพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผิดนัน้ๆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

อนมุตัิเมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 
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