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สารจากประธานกรรมการ 
 

คณะกรรมการอมตะ วเีอ็นได้ก าหนดนโยบายด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อให้คณะกรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน เพื่อส่งเสรมิใหอ้มตะ วเีอน็เป็นบรษิทัที่มี
ประสทิธภิาพในการด าเนินธุรกจิ มกีารก ากบัดูแลกจิการและการบรหิารจดัการที่มคีุณธรรมในการด าเนิน
ธุรกจิ มคีวามโปร่งใส 
 

คณะกรรมการอมตะ วเีอน็เชื่อมัน่ว่า การก ากบัดูแลกจิการทีด่ซีึ่งประกอบดว้ย การมคีณะกรรมการ
บรษิทัและผู้บรหิารที่มวีสิยัทศัน์และมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่ มรีะบบการบรหิารจดัการที่ด ีมกีลไกการ
ควบคุมและการถ่วงดุลอ านาจเพื่อให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้มกีารเคารพในสทิธิ
และความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้น และมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยี เป็นปัจจยัส าคญัในการเพิม่
มลูค่าและผลตอบแทนสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของอมตะ วเีอน็ในระยะยาวอย่างยัง่ยนื  
 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการฉบบันี้พฒันาขึ้นเพื่อช่วยให้อมตะ วเีอ็นสามารถปฏิบตัิหน้าที่ตาม
ความรบัผดิชอบไดอ้ย่างเหมาะสม คณะกรรมการอมตะ วเีอน็ก าหนดเป็นนโยบายทีจ่ะทบทวนนโยบายฉบบั
นี้เป็นประจ าทุกปี เพื่อปรบัปรุงให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมในการก ากบัดูแลกิจการของ
บรษิทั 
 
 
              ดร. อภชิาต ิชนิวรรโณ 

ประธานกรรมการ 
 1 มนีาคม 2564 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 

วตัถปุระสงค ์ 
 

คณะกรรมการบรษิทัมเีจตนารมณ์ใหบ้รษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) เป็นองคก์รที่
มปีระสทิธภิาพในการด าเนินธุรกจิ มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ีสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถ้อื
หุ้น และค านึงถงึผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสยีโดยรวม มคีุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ มคีวามโปร่งใส 
และตรวจสอบได ้จงึไดก้ าหนดเป็นนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ดงันี้ 
 

1. คณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนมุ่งมัน่ที่จะน าเอาหลกัส าคญัในการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหลกัการก ากับดูแล
กจิการทีด่ ีOECD ทัง้ 5 ประการมาปฏบิตั ิคอื 

 
1) สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
2) การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
3) บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 
5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 
2. คณะกรรมการบรษิัทจะก ากบัดูแลกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น

(Fiduciary Duty) โดยยดึถอืแนวปฏบิตั ิ4 ประการ 
2.1 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

 2.2 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ (Duty of Loyalty) 
 2.3 ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมตปิระชุมผูถ้อืหุน้ (Duty of   
      Obedience) 
 2.4 เปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส (Duty of Disclosure) 
 

3. กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมุ่งมัน่ทีจ่ะน าแนวปฏบิตัทิีด่ขีองหลกัการ
ก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั จรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังาน มาเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 
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4. คณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน จะยดึมัน่ในความเป็นธรรมโดย
ปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั พรอ้มทัง้ดูแลสอดส่อง ควบคุม 
และป้องกนัการตดัสนิใจหรอืการกระท าใดๆ ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
5. กรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตัหิน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ

ระมดัระวงัซื่อสตัย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคบับริษัท และประกาศที่
เกีย่วขอ้ง 

 

6. คณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนจะยดึมัน่ในการปฏิบตัหิน้าที่ด้วย 
ความซื่อสตัยส์ุจรติ ยุตธิรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 
7. คณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน ตระหนักและเคารพในสทิธิแห่ง

ความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยจัดให้มีการ
เปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ในเรื่องการเงนิ และเรื่องทีม่ใิช่เรื่องการเงนิอย่างเพยีงพอ เชื่อถอื
ได้ ทนัเวลา โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ เสียของบริษัท ได้รบั
สารสนเทศอย่างเพยีงพอและเท่าเทยีมกนั 

 

8. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีช่องทางที่จะสามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
หน่วยงานก ากบัดแูล รวมถงึการใหข้อ้มลูสารสนเทศทัว่ไปแก่ผูส้นใจและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 
9. คณะกรรมการบรษิัทจดัให้มกีารด าเนินการให้โครงสร้างการจดัการของบรษิัทมีการ

ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บรหิาร
อย่างชดัเจน 

 

10. คณะกรรมการบรษิทัด าเนินการใหม้รีะบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง
ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมรวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความ
ถูกตอ้งเชื่อถอืได ้
 

11. คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายในเรื่องต่อต้านการทุจรติการคอร์รปัชัน่ ไม่ล่วงละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสทิธมินุษยชน 
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1.  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญั เคารพในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกราย
อย่างเท่าเทยีมกนั ผู้ถอืหุ้นทุกรายทัง้ในฐานะของนักลงทุนในหลกัทรพัย์ ทัง้ในฐานะนักลงทุน
รายย่อย นกัลงทุนสถาบนัและในฐานะเจา้ของบรษิทัพงึไดร้บั: 

 
1.1  สทิธขิ ัน้พืน้ฐาน 
 

• สทิธใินการซือ้ ขาย โอนหุน้ และสทิธใินการรบัใบหุน้ 
• สิทธิในการได้รบัข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบที่

เหมาะสมในการตดัสนิใจ 
• สทิธใินการรบัสว่นแบ่งผลก าไรของกจิการ 
• สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพือ่ร่วมตดัสนิใจใน

การเปลีย่นแปลงนโยบายทีส่ าคญัของบรษิทั 
• สิทธิในการเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ รวมทัง้การก าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
• สทิธใินการใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัช ี
• สทิธใินการไดร้บัสทิธิใ์นการซือ้หุน้ตามสว่นจ านวนหุน้ทีม่อียู่ก่อน  

 
1.2 การประชุมสามญัประจ าปี 
 คณะกรรมการก าหนดใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปีละครัง้ภายในเวลาไม่เกนิ 
4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทั และหากมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอ
วาระเป็นกรณีพเิศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรอืเกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
หรอืเกี่ยวกบัเงื่อนไขหรอืกฎเกณฑ์ กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัทีต่้องได้รบัการอนุมตัจิากผู้ถอื
หุน้ 
 
1.3 การเผยแพร่ขอ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 

เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าประมาณ 1 เดอืนก่อน
วนัประชุมผู้ถอืหุ้นในเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.amatavn.com) นอกจากนี้ ยงัได้ชี้แจง
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุมและสทิธอิอกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ไวด้ว้ย 
 

ส่วนท่ี 1 แนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 
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1.4 การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
 บรษิทัจะเรยีกประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นเป็นกรณีไปหรอืเมื่อผูถ้อืหุ้นคนหนึ่งหรอื
หลายคนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญั
เมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชดัเจนในหนังสอื
ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 45 วนั
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้  

 ทัง้นี้  ผู้ถอืหุ้นของบรษิทัทุกคน มสีทิธอิอกเสยีงตามจ านวนหุ้นทีถ่อือยู่โดยหุน้
แต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีงและไม่มหีุน้ใดมสีทิธพิเิศษทีเ่ป็นการจ ากดัสทิธขิองผู้
ถอืหุน้รายอื่น 

 
1.5 การอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนสถาบนั 

  คณะกรรมการสามารถอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นและนักลงทุนสถาบนั
สามารถใช้สิทธิโดยสะดวก เช่น จดัสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สะดวกต่อการเดินทาง 
พรอ้มทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้และนักลงทุนสถาบนั ส่งค าถามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ถงึคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 10 วนั โดย
ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท  ห รื อ ท า ง อี เ ม ล์ ข อ ง เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท 
csamatavn@amata.com หรอืโทรสารหมายเลข 0-2318-1096 โดยแจง้ผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยพร้อมกับการแจ้งเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

 
 1.6 การมอบฉนัทะ  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเองได้ คณะกรรมการ
จดัเตรยีมหนังสอืการมอบฉันทะที่มรีูปแบบที่ง่ายต่อการกรอกขอ้มูลที่ผูถ้อืหุน้สามารถ
เลอืกกรรมการด้วยตนเองหรอืใช้ทางเลอืกโดยการเสนอชื่อกรรมการอสิระหรอืบุคคล 
อื่นในการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ โดยใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บรษิทั
ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุม นอกจากนี้ผูถ้อืหุน้สามารถ Download หนังสอื
มอบฉันทะผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ของบรษิทัไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนกั
ลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เ ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุ้น บริษัทได้ประสานงานเรื่อง
เอกสารและหลกัฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การ
ลงทะเบยีนในวนัประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
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2.การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 

2.1 คณะกรรมการส่งเสรมิให้บรษิัทน าเทคโนโลยมีาใช้กบัการประชุมผู้ถอืหุ้นทัง้
การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการ
ประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า พร้อมทัง้ใช้การลงคะแนน
เสยีงโดยวธิชีมูอืเพือ่ความแม่นย าถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ 

 

2.2 บรษิทัสนับสนุนใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้โดยผูถ้อืหุน้สามารถ
ซกัถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 

 

2.3 ในการประชุมผูถ้อืหุน้จะจดัใหม้กีารลงมตเิป็นแต่ละรายการ ในกรณีทีว่าระนัน้มี
หลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้กรรมการและค่าตอบแทน 

 

2.4 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบ
คะแนนเสยีงในการประชุมสามญัและวสิามญัผู้ถอืหุ้นและเปิดเผยให้ที่ประชุม
ทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

 

2.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้มกีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที่ส าคญั เช่น 
การท ารายการเกี่ยวโยง การท ารายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์เป็น
ตน้ เพือ่ความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

 

2.6 ประธานในทีป่ระชุมจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาส
ในการแสดงความเหน็ และตัง้ค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั
ได ้

2.7 บริษัทได้จดัท าวีดิทศัน์ บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการ
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มขี้อสงสยัสามารถติดตามเหตุการณ์ในระหว่างการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ได ้

 
 

3.  การจดัท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขัน้ตอนการลงคะแนน และ
วธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ประเด็นหรอืซกัถาม นอกจากนี้จะบนัทึกค าถามค าตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีู้ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้านและงดออก
เสยีงเป็นอย่างไร รวมถงึบนัทกึรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการ
ทีล่าประชุมดว้ย 
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3.2      เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จดัให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ
บารโ์คด้ทีแ่สดงถงึเลขทะเบยีนของผูถ้อืหุ้นแต่ละรายทีบ่รษิทัได้จดัพมิพ์ไว้บน
หนังสอืมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นไดร้บัความสะดวกสบายในการประชุม และ
ท าใหข้ ัน้ตอนการลงทะเบยีนเป็นไปอย่างรวดเรว็ นอกจากนี้ในการใชส้ทิธอิอก
เสยีงแต่ละวาระ บรษิทัไดใ้ชว้ธิเีก็บบตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุ้นทุกใบเพื่อน ามา
ค านวณผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ และยนืยนัการลงคะแนนทัง้เห็น
ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถอืหุ้นสามารถขอ
ตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

 
3.3 บรษิทัเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ในการ

ประชุมสามญัและวิสามญัผู้ถือหุ้นในวนัท าการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.amatavn.com) 

 
 3.4    บรษิทัมกีารจดัท ารายงานการประชุมภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้ ซึ่งไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลา 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 
 

การสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดขึ้นกบัผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย ผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้บรหิาร นักลงทุนสถาบนั หรอืผู้ถอืหุ้นต่างชาต ิเป็นเรื่องที่
บรษิทัค านึงถงึและพยายามสรา้งเครื่องมอืทีช่่วยใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัอย่างแทจ้รงิโดยเฉพาะกบั
ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย เช่น 

1. การก าหนดให้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถอือยู่โดยหนึ่งหุ้นมสีิทธิ
เท่ากบัหนึ่งเสยีง 
 

2. ส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้บรษิทัไดจ้ดัท าหนังสอืมอบฉันทะรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้ก าหนดทศิทางการ
ลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด และได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุมผูถ้อื
หุ้นโดยสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทได้ด้วย  ซึ่งจะระบุรายชื่อกรรมการ
ดงักล่าวไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม นอกจากนี้บรษิทัยงัไดใ้หส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมภายหลงัจาก
ไดเ้ริม่ประชุมแลว้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนส าหรบัวาระทีอ่ยู่ในระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้มี
การลงมตโิดยนับเป็นองคป์ระชุมตัง้แต่วาระทีไ่ดเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงเป็นต้นไป เวน้แต่ทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้จะมคีวามเหน็เป็นอย่างอื่น 
 

3. บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไม่เพิม่ระเบยีบวาระในทีป่ระชุมโดยผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารไม่ไดแ้จง้ใหผู้้ถอืหุ้น
อื่นทราบล่วงหน้า เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มลูของระเบยีบวาระการประชุมก่อนลงมติ 
 

4. ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัไดใ้ชว้ธิเีลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 
 

5. บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นที่มสีดัส่วนการถอืหุ้นขัน้ต ่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 0.05 ของหุน้บรษิทัที่
ช าระแล้วทัง้หมดต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือนสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี รวมทัง้เสนอชื่อผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้เป็นกรรมการโดยใหร้ะยะเวลา 3 
เดอืน นับตัง้แต่เดอืนตุลาคมเป็นต้นไปจนถงึเดอืนธนัวาคมของปีนัน้ๆ ซึ่งไดป้ระกาศใหท้ราบ โดย
ผ่านช่องทางของตลท. และบนเว็บไซต์ของบรษิัท ที่แสดงถึงขัน้ตอนและวธิีปฏิบตัิที่ชดัเจนและ
โปร่งใส 
 

6. คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) 
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และพนักงานใน
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) ดงันี้ 
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6.1 หา้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัภายใน 1 เดอืนก่อนมกีารเปิดเผย
งบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีและภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการเปิดเผยงบ
การเงนิดงักล่าว (Blackout Period) 

 
6.2 ในกรณีทีท่ราบขอ้มูลใดๆ ทีย่งัไม่เปิดเผยซึ่งอาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

ต้องไม่ท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมง นับแต่ได้มี
การเปิดเผยข้อมูลนัน้สู่สาธารณะทัง้หมดแล้ว รวมทัง้ห้ามมใิห้ผู้บรหิารหรอืหน่วยงานที่
ได้รบัทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลที่ไม่มีหน้าที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ เพือ่เป็นการป้องกนัไม่ใหน้ าขอ้มลูภายในไปใชใ้นทางมชิอบ 

 
6.3 ในกรณีที่กรรมการบรษิัทและผู้บรหิาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงจ านวนหุ้นทีถ่อือยู่จะต้องแจง้รายงานการเปลีย่นแปลงการถอื
หลกัทรพัย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 
59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2533 ภายใน 3 วนัท าการนับ
จากวนัทีซ่ือ้ ขาย โอนหรอืรบัโอน 

 
6.4 บรษิทัก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิัทในการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ 
 

6.5 บรษิัทก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงแจ้งการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัต่อ
คณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้า 

 
7. บรษิัทได้ตระหนักถึงความส าคญัในเรื่องการจดัการเกี่ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของ

ผูเ้กีย่วขอ้งซึง่หมายถงึ คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และ
โปร่งใส โดยคณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัติ่างๆ ในเรื่องความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ ดงันี้ 
 

7.1 ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนเองและบุคคล
ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งซึ่งเป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิัทหรอื
บรษิทัย่อย เมื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผู้บรหิารระดบัสูงเป็นครัง้แรก และรายงาน
ทุกครัง้เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมสี่วนได้เสยี รวมถึงรายงานเป็นประจ าทุกสิ้นปี 
ทัง้นี้เลขานุการบรษิทัจะต้องจดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนได้เสยีดงักล่าวให้แก่ ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บั
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รายงาน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และ
เพือ่ใชข้อ้มูลดงักล่าวในการตรวจสอบและป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 

7.2 มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่มีอ านาจควบคุม
ร่วมกนั และบรษิทัอื่นอย่างชดัเจน รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มัน่ใจว่าบรษิทั
มโีครงสรา้งการถอืหุน้ทีช่ดัเจน โปร่งใส ไม่มกีารถอืหุน้ไขวก้บัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ จงึไม่ท าให้
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 
7.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับ

ผลประโยชน์ในเรื่องที่ก าลงัมกีารพจิารณา กรรมการที่มสี่วนได้เสยีจะต้องไม่มสี่วนร่วมใน
การตดัสนิใจในเรื่องนัน้ โดยอาจไม่เขา้ร่วมประชุม หรอืงดออกเสยีงเพือ่ใหก้ารตดัสนิใจของ
คณะกรรมการบรษิทัเป็นไปอย่างยุตธิรรม เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อย่างแทจ้รงิ 
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หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 คณะกรรมการตระหนักถึงสทิธิของผู้มสี่วนได้เสยีต่างๆ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า 
เจา้หนี้ สิง่แวดลอ้ม สงัคมชุมชนทีบ่รษิทัตัง้อยู่ และภาครฐั และจะดูแลใหม้ัน่ใจว่า สทิธดิงักล่าว 
ทัง้ที่ก าหนดเป็นกฎหมายหรอืโดยการตกลงร่วมกนัจะได้รบัการคุ้มครอง และถอืปฏบิตัอิย่าง
เคร่งครดัตลอดจนจะชดเชยอย่างเหมาะสม หากผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยีดงักล่าวถูก
ละเมดิ ทัง้นี้คณะกรรมการได้ก าหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งใน
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัในการดูแลและค านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทุกกลุ่ม ดงันี้ 
 

ผู้ถือหุ้น 
บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใสโดย

ค านึงถงึการเจรญิเตบิโตของมลูค่าบรษิทัในระยะยาว มผีลตอบแทนทีด่ ีและใหข้อ้มลูขา่วสารแก่
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

พนักงาน  
บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างความส าเร็จให้แก่บริษัท โดยมี

นโยบายในการฝึกอบรมพฒันาพนกังานทัง้ในดา้นการพฒันาความสามารถในการท างานใหเ้ป็น
ระดบัมอือาชีพ นโยบายให้ความมัน่ใจในคุณภาพชวีติการท างานอย่างเท่าเทยีม ไม่ค านึงถึง 
เพศ สญัชาต ิเชือ้ชาต ิศาสนา มนีโยบายใหพ้นกังานไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว บรษิัทมกีองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรบัพนักงาน มนีโยบายการไม่ละเมดิสิทธิ
มนุษยชน นอกจากนี้คณะกรรมการยงัไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความปลอดภยัและสุขอนามยั
ส าหรบัพนักงาน เปิดเผยสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุและอตัราการเจบ็ป่วยจากการท างานประจ าปีใน
รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
 

คู่ค้า  
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคู่ค้าและเกณฑ์ในการ

คดัเลอืกคู่คา้อย่างชดัเจนเป็นรปูธรรมและเปิดเผยใหเ้ป็นทีร่บัทราบ 
 

คู่แข่ง  
คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กี่ยวกบัคู่แขง่ทีเ่ป็นธรรม ปฏบิตัติาม

กรอบกตกิาของการแข่งขนัที่ดี ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการค้าดว้ยการกล่าวหาในทาง
รา้ยโดยปราศจากซึง่มลูความจรงิและเปิดเผยการปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นทีร่บัทราบ 
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เจ้าหน้ี  
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัทิี่เกี่ยวกบัการปฏบิตัติ่อเจ้าหนี้อย่าง

ลูกหนี้ทีด่พีงึกระท า มกีารบรหิารเงนิทุน การปฏบิตัเิมื่อเกดิการผดิช าระหนี้ซึ่งจะมกีารเปิดเผย
การปฏบิตัติามเงือ่นไขทีม่ตี่อเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั 
 

ลูกค้า 
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัทิี่เกี่ยวกบัลูกคา้ บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่

ในการสรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้เพือ่ใหไ้ดร้บัผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีด่มีี
คุณภาพ นอกจากนี้บรษิทัยงัมุ่งมัน่พฒันานิคมอุตสาหกรรม เพิม่บรกิารต่างๆ ใหค้รบวงจรเพื่อ
เป็นเมอืงทีส่มบูรณ์แบบ 
 

ชุมชนและสงัคม  
บรษิทัมนีโยบายความปลอดภยัของสงัคมสิง่แวดลอ้มและคุณภาพสงัคม การใชช้วีติของ

ชุมชน รวมทัง้ยกระดบัพฒันาความเป็นอยู่ใหก้บัชุมชนและสงัคม มกีจิกรรมและความช่วยเหลอื 
ใหแ้ก่สงัคมและชุมชนโดยมคีณะกรรมการและผูบ้รหิารเขา้ร่วมกจิกรรมตลอดปี  
 

ส่ิงแวดล้อม  
บรษิทัลงทุนในบรษิทัย่อยในเวยีดนามที่ด าเนินธุรกจิพฒันาที่ดนิเพื่อการอุตสาหกรรม 

สาธารณูปโภค และให้บรกิารแก่นักลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศเวยีดนามที่มาลงทุน
ประกอบธุ รกิจอุ ตสาหกรรม  ขณะ เดียวกันก็ต ระหนักถึงความส าคัญของการใช้
ทรพัยากรธรรมชาต ิตลอดจนผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและการรกัษาสภาพแวดลอ้มของชุมชน
อย่างจรงิจงั จงึไดก้ าหนดนโยบายส่งเสรมิการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยพนกังานใน
กลุ่มบรษิทัตอ้งไดร้บัความรูแ้ละปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 
 
ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัไดเ้ปิดช่องทางใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีสามารถแสดงความเหน็ผ่านช่องทางการสื่อสาร
กบัประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ขอ้แนะน าอนัเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบั
บรษิทัได ้ดงันี้ 
 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส:์  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน)  
2126 อาคารกรมดษิฐ ์ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์(02) 792-0000 
acamatavn@amata.com 
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เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน)  
2126 อาคารกรมดษิฐ ์ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์(02) 792-0000 
csamatavn@amata.com 
 
 

ทัง้นี้ในกรณีที่เป็นการร้องเรยีนหรอืประเดน็ที่อ่อนไหวอื่นๆ บรษิทัจะรกัษาขอ้มูลของ
ผูใ้หข้อ้มูลและความเหน็ต่างๆ ไวเ้ป็นความลบัและจะมกีารตอบกลบัเป็นการส่วนตวัภายใน 15 
วนันบัจากวนัทีป่ระธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการไดร้บัทราบขอ้มลู 
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หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
 

 คณะกรรมการให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัทัง้ขอ้มูลทาง
การเงนิและข้อมูลที่มใิช่ทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ แสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงนิและการประกอบการที่
แท้จริงและแสดงถึงผู้มีอ านาจที่แท้จริงของบริษัท เพราะเป็นสิทธิของนักลงทุนที่จะทราบ
โครงสรา้งการเป็นเจา้ของของกจิการทีต่นเขา้ไปลงทุน 
 คณะกรรมการจงึมุ่งมัน่ที่จะดูแลให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที่
เกีย่วขอ้งเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั ดงันี้ 
 

1. บริษัทเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์  รายงานที่
หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนด รวมทัง้เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัทัง้ทีเ่ป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  
 
2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการผ่านทางรายงานที่
หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด 
 
3. เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่องหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร 
รายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออก 
หลกัทรพัย ์บรษิทัไดก้ าหนดให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลผ่านรายงานที่หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนด 
ตามประกาศและคู่มอืทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
4. คณะกรรมการจดัให้มีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีและจัดให้มีรายงานการก ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานทีห่น่วยงานก ากบัดแูลก าหนด 
 
5. คณะกรรมการมกีารเปิดเผยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ทีก่รรมการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละปี 
 
6. คณะกรรมการจะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รบัรวมทัง้ค่าตอบแทนจาก
การเป็นกรรมการบรษิทัย่อยหรอืหน้าทีอ่ื่น เช่น ทีป่รกึษา รวมทัง้รายละเอยีดค่าตอบแทนของ
ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้ในรายงานที่หน่วยงานก ากับดูแล
ก าหนด 
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7. การเปิดเผยขอ้มลูและผูม้อี านาจในการเปิดเผยขอ้มลู 
 7.1 การเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

7.1.1 ก าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท าหน้าที่สื่อสารกับ
บุคคลภายนอกไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ นักลงทุนสถาบนั นักลงทุนทัว่ไป นักวเิคราะห์
ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

   (1) เปิดเผยสารสนเทศทีส่ าคญัใหป้ระชาชนทราบ  
   (2) เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทัว่ถงึ  
   (3) ชีแ้จงกรณีทีม่ขีา่วลอืหรอืขา่วสารต่างๆ 
   (4) การด าเนินการเมื่อมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน 
        ผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาด 
   (5) การเปิดเผยในเชงิสง่เสรมิทีไ่ม่มเีหตุอนัควร  

(6) การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูล    
ภายในได้อย่างถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา โปร่งใส เท่าเทยีมและ
เป็นธรรม บริษัทก าหนดให้บุคคลผู้มีอ านาจในการให้ข้อมูล
ดงักล่าว ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรอื ผู้อ านวยการฝ่าย
การเงนิและบญัช ี  

   
 7.1.2 ก าหนดบุคคลทีม่อี านาจในการประสานงานการเปิดเผยขอ้มูลกบัตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (Contact Person) ดงันี้ 
(1) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบญัช ีได้แก่ งบการเงนิ

ประจ าปี งบการเงนิรายไตรมาส หรอืรายงานอื่นตามที่หน่วยงาน
ก ากบัดแูลก าหนด โดยผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและบญัช ี

(2)  การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ได้แก่ รายการได้มา/
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์รายการทีเ่กีย่วโยง รายงานการท ารายการ
ระหว่างกนัทีส่ าคญัไดร้บัการพจิารณาและอนุมตัจิากคณะกรรมการ 
ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบ
บญัช ีการยา้ยทีต่ ัง้ส านักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถอืหุน้และ
โครงการลงทุน เป็นตน้ โดยผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและบญัช ี

 
7.2 การใหข้อ้มลูข่าวสารทัว่ไปเกี่ยวกบัการบรหิารองค์กรกบัสือ่สารมวลชน ก าหนดให้

ประธานมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อ
สือ่สารมวลชน  

 
7.3 ก าหนดบุคคลผูป้ระสานงาน (Contact Person) กบัหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  
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7.3.1 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนดให้
เลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงาน  

7.3.2 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงาน  

 
8. คณะกรรมการและผู้บริหาร มกีารรายงานการถือหลกัทรพัย์และการเปลี่ยนแปลงการถือ 
หลกัทรพัยเ์ป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
9. กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ต้องจัดท า
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2551 
 
10. ก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร ต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการ
ซื้อ/ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัผ่านเลขานุการบรษิทัและรายงานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการทราบ
รายไตรมาส  
 
11. คณะกรรมการจดัให้มรีะบบบรหิารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจยัความ
เสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวสิยัทศัน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ การเงนิ การผลติและการปฏบิตักิาร
ดา้นอื่นๆ พจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ และระดบัความรุนแรงของผลกระทบ ก าหนดมาตรการใน
การป้องกนัแก้ไขและผู้รบัผดิชอบที่ชดัเจน รวมทัง้ก าหนดมาตรการในการรายงานและการ
ตดิตามประเมนิผล โดยจดัใหม้คีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในระดบัจดัการ มหีน้าทีน่ าเสนอ
แผนงานและผลการปฏบิตัติามแผนต่อคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้  
 
12. คณะกรรมการจดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทัง้ด้านการเงิน การ
ปฏิบตัิงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เกี่ยวข้องและจดัให้ม ี
กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้องรกัษาและดูแลเงนิลงทุน 
ของผู้ถือหุ้นและสนิทรพัย์ของบรษิทัอยู่เสมอ ก าหนดระเบียบปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ 
ตรวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีว่างไว้ 
 
 
เรื่องที่ควรเปิดเผยให้เป็นไปตามรายงานที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด (รายละเอียดตาม
ประกาศและคู่มอืทีเ่กีย่วขอ้ง) 
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1. การเปิดเผยโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ใหเ้ปิดเผยโครงสรา้งผูถ้อืหุน้แสดงถงึรายละเอยีดสดัสว่น
ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่และรายย่อยอย่างชดัเจน และเป็นขอ้มูลทีล่่าสุดจ านวน Nominee 
ไม่ควรเกนิ 5% นอกจากนัน้คณะกรรมการของบรษิทัตอ้งเปิดเผยการถอืหุน้ทัง้ทางตรง
และทางออ้ม 
 

2. การเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปีมคีวามครบถ้วนชดัเจนและเป็นประโยชน์ต่อนัก
ลงทุน/ผูถ้อืหุน้ ตวัอย่างเช่น 

 
• เป้าหมายระยะยาวของบรษิทั  
• การอธบิายเชิงวเิคราะห์ ฐานะการเงนิ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั ปัจจยัที่มีผลต่อ

การด าเนินการทางการเงนิ ตวัชี้วดัผลการด าเนินงานที่มใิช่รูปการเงนิ เช่น ส่วน
แบ่งการตลาด ระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ 

• การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน รวมทัง้ศักยภาพของบริษัท          
ในการแขง่ขนั 

• การเปิดเผยสดัสว่นการถอืหุน้ของโครงสรา้งธุรกจิ 
 

3. การเปิดเผยถงึความเสีย่งที่ส าคญัทีส่ามารถกระทบธุรกจิและสร้างความเสยีหายอย่าง
รุนแรงได้ มโีอกาสจะเกิดขึ้นมากเพยีงใด มวีธิีที่จะลดหรอืป้องกนัความเสี่ยงเหล่านี้
อย่างไรบา้ง 
 

4. การเปิดเผยเรื่องของนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์จากผลประกอบการ 
เช่น 
• นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
• นโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผดิ 

 
การเปิดเผยเรื่องเกีย่วกบัคณะกรรมการ เช่น 
• คุณสมบตัแิละการพฒันาตนเอง 
• ค่าตอบแทนกรรมการ 
• การเขา้ร่วมประชุม 
• การถอืครองหุน้และการซือ้ขายหุน้ของบรษิทั  

 
4.1 การเปิดเผยขอ้มลู 
 
4.1.1 คณะกรรมการมรีะบบทีด่แูลตรวจสอบว่าขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกตอ้ง  
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4.1.2 คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

นโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง และนโยบายการดูแลสิง่แวดล้อมและสงัคม ที่ ได้ให้
ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมทัง้กรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ได้พร้อมด้วยเหตุผล และจดัให้มีการเปิดเผยผ่าน
รายงานทีห่น่วยงานก ากบัดแูลก าหนดและเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 
4.1.3 คณะกรรมการจัดให้มีค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 

Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส 
ทัง้นี้  เพื่อให้นักลงทุนรับทราบและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของบริษัท           
ไดด้ยีิง่ขึน้ 

 
4.1.4 คณะกรรมการจดัใหม้กีารเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิาร  
 
4.1.5 คณะกรรมการจดัใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ประชุมในปีที่
ผ่านมาและความเหน็จากการท าหน้าทีร่วมถงึการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพี
อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี 

 
4.1.6 คณะกรรมการจดัให้มกีารเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงู 
 

4.2 ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 

ข้อมูลตามเกณฑ์ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและผ่านช่องทางของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และรายงานอื่นทีห่น่วยงานก ากบัดแูลก าหนด นอกจากนัน้ยงั
ม ี
 

(1)  วสิยัทศัน์และพนัธกจิ 
(2)  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
(3)  รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
(4)  งบการเงนิและรายงานเกี่ยวกบัฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานทัง้ฉบบัปัจจุบนั 

และของปีก่อนหน้า 
(5)   ขอ้มลูทีเ่สนอต่อนกัวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุนหรอืสือ่ต่างๆ 
(6)  โครงสรา้งการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
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(7)   โครงสร้างกลุ่มบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special Purpose 
Enterprises/Vehicles (SPEs/SPVs) 

(8)  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดและมสีทิธอิอกเสยีง 

(9)  การถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 
(10)  หนงัสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
(11)  ขอ้บงัคบับรษิทั หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้ตกลงของกลุ่มผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี  
(12)  นโยบายก ากบัดแูลกจิการ  
(13)  นโยบายการบรหิารความเสีย่ง   
(14)  กฎบตัร วาระด ารงต าแหน่ง ของกรรมการ 
(15)  กฎบตัร วาระด ารงต าแหน่ง ของคณะกรรมการชุดย่อย  
(16)  จรรยาบรรณส าหรบัพนกังานและกรรมการ 
(17)  หน่วยงานหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
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หมวดท่ี 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับใน
ระดบัประเทศ โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของบริษัทร่วมกบัผู้บริหาร
ระดบัสูง วางแผนการด าเนินงานทัง้ระยะสัน้ระยะยาว ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงนิ การ
บริหารความเสี่ยงและภาพรวมขององค์กร มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลตรวจสอบและ
ประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทั และผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตาม
แผนทีว่างไวอ้ย่างเป็นอสิระ 

 องคป์ระกอบทีเ่อือ้อ านวยใหค้ณะกรรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างสมบูรณ์คอื 

 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
 

5.1.1 คณะกรรมการบรษิทัก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มี
คุณสมบตัหิลากหลายทัง้ในด้านความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ ความสามารถเฉพาะด้านที่
เป็นประโยชน์กบับรษิทั  

5.1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มคีวามรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียง
พอทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยมจี านวน 5 คน ถงึ 12 คน 

5.1.3 คณะกรรมการของบรษิทัควรพจิารณาใหม้กีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั ทีม่คีวาม
เชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

5.1.4 คณะกรรมการมกีรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ซึ่งสามารถให้
ความเหน็เกีย่วกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอสิระ  

5.1.5 คณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้คราวละ 3 ปี ในกรณีที่จะ
แต่งตัง้กรรมการนัน้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพจิารณาถงึความจ าเป็นและ
น าเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตั ิ  

5.1.6 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดคุณสมบตัิของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเรื่องคุณสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ ดงันี้ 

(1)  ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
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 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้

เงนิเดือนประจ า หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 
บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี้  ลักษณะต้องห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีกรรมการอสิระทีเ่คยเป็นขา้ราชการหรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการ
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

 
(3)  ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ใน

ลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

  
(4)   ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื

หุ้นรายใหญ่หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยหรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถอืหุ้นใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัเว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

  
(5)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือ
หุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

  
(6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรกึษา

กฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัและ
ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

 
(7)  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
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(8)  ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั

หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วนหรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วม
บรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รึกษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ าหรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

 
(9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงาน

ของบรษิทั 

5.1.7 คณะกรรมการเป็นผู้คดัเลอืกประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการต้องเป็น
กรรมการอสิระ 

5.1.8 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่งโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการ
ท างานของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งหลายบรษิัทเพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการสามารถอุทิศ
เวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัไดอ้ย่างเพียงพอ การด ารงต าแหน่งของกรรมการทุก
แห่งตอ้งมกีารเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตแ์ละในรายงานประจ าปี  

5.1.9 กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารสามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไม่เกนิ 
2 แห่ง 

5.1.10 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ .ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัดและ 
พ.ร.บ.หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ไม่มลีกัษณะที่แสดงถงึ
การขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการ 

 
5.2 อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 

ให้เป็นไปตามนโยบายอ านาจที่สงวนไวส้ าหรบักรรมการของบรษิทั และโดยกฎหมาย
ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และมตทิี่ประชุมผู้ถอืหุ้นซึ่งรวมถึงการ
ก าหนดและทบทวนวสิยัทศัน์ กลยุทธ์อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และอนุมตัิในการด าเนินงาน แผน
หลกัในการด าเนินงาน นโยบายในการบรหิารความเสีย่ง แผนงบประมาณและแผนการด าเนิน
ธุรกจิประจ าปี การก าหนดเป้าหมายทีต่อ้งการของผลการด าเนินงาน การตดิตามและประเมนิผล
การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว ้
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5.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการ 
 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารอย่างชดัเจน ดงันี้ 

 
5.3.1 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท อนุมตัิมติของที่ประชุมและนโยบายก ากับดูแล
กิจการของบรษิัท ซึ่งกรรมการต้องใช้การตดัสนิใจด้วยความระมดัระวงัและด้วยความ
ซื่อสตัยส์ุจรติเพือ่ประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ 

 
5.3.2 ฝ่ายจดัการมหีน้าที่ปฏิบตัิงานประจ า รบันโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบตัิให้บรรลุ

เป้าหมายและกลยุทธท์ีว่างไว ้
 

 

5.4 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 

เพื่อใหบ้รษิทัสามารถเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งในดา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ไีดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทัจงึมบีทบาทหน้าทีท่ีส่ าคญัในเชงิรุกดงัต่อไปนี้  
 
5.4.1 ก าหนดวสิยัทศัน์ ทศิทาง/ภารกจิ และกลยุทธข์องบรษิทั ทีส่นบัสนุนการเจรญิเตบิโตอย่าง

ยัง่ยนืทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม เเละสิง่เเวดลอ้ม โดยร่วมกนัแสดงความคดิเหน็อย่างเตม็ที่ 
ใหค้วามส าคญัในการแสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทศิทางดงักล่าว รวมถงึ
มกีารพจิารณาประเดน็ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าผูบ้รหิารจะสามารถน า
วสิยัทศัน์ ทศิทาง และกลยุทธท์ีก่ าหนดไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 
5.4.2 ทบทวนและให้ความเห็นชอบกบักลยุทธ์และนโยบายที่ส าคญัอย่างน้อยทุก 5 ปีรวมถึง

วตัถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ ของบริษัท พร้อมทัง้ติดตาม
ผูบ้รหิารใหม้กีารปฏบิตัติามแผนงานทีก่ าหนดไว ้ตามทศิทางและกลยุทธข์ององคก์รอย่าง
สม ่าเสมอ  

 
5.4.3 ก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง จดัใหม้กีารประเมนิถงึปัจจยัเสี่ยงส าคญัทีอ่าจเกดิขึ้น

และก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมรีะบบหรอืกระบวนการที่มปีระสทิธภิาพในการบรหิาร
จัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
ดงักล่าว  
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5.4.4 จดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชทีีม่คีวามน่าเชื่อถอื รวมทัง้
ดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพเเละประสทิธผิล และ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  

 
5.4.5 สอดส่องดูแลและจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึ้น รวมถงึ

รายการที่เกี่ยวโยงกนั ให้ความส าคญัในการพจิารณาธุรกรรมหลกัที่มคีวามส าคญัโดย
มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยจัดท าเป็น
นโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

 
5.4.6 จดัให้มนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บรหิารที่มคีวามเหมาะสม เพื่อ

กอ่ใหเ้กดิแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
 

5.4.7 ก าหนดนโยบายและวธิปีฏบิตัใินการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บรษิัทอื่นของประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิารและผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิัทได้ไม่เกิน 2 แห่ง โดยต้องผ่านความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน  

5.4.8 ประเมนิผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทุกปีเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ใหส้อดคลอ้งกบัผลการปฏบิตังิาน 

 
5.4.9 จดัให้มกีารจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งผู้บรหิารสูงสุด เพื่อเป็นการเตรยีมพร้อมในกรณี 

ผูบ้รหิารสงูสุดไม่สามารถปฏบิตังิานได ้
 
5.4.10 จดัใหม้ชี่องทางในการสื่อสารกบัผู้ถอืหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมกีารประเมนิผล

ในดา้นการเปิดเผยขอ้มลูเพือ่ใหม้ัน่ใจว่ามคีวามถูกต้อง ชดัเจน โปร่งใส น่าเชื่อถอื และมี
มาตรฐานสงู 

 
5.4.11 เป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิงานที่ดีสอดคล้องกบัแนวทางการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ ีและแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
 
5.4.12 สนับสนุนให้บรษิทัมกีารด าเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัทุกรูปแบบ เพื่อให้

เกดิประโยชน์สงูสุดต่อธุรกจิของบรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยี  
 
5.4.13 ใหจ้ดัท าคู่มอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
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5.4.14 ก าหนดใหคู้่มอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
เป็นระเบยีบทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งลงนามรบัทราบและปฏบิตัติาม 

 

5.4.15 ส่งเสรมิให้เกิดการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บรหิาร 
พนกังาน และบุคคลภายนอกโดยการ 

(1)  แจกคู่มอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน
ลงนามรบัทราบเพือ่ปฏบิตั ิ

(2)  ประกาศคู่มอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิอยู่ในระบบ Intranet ทีทุ่กคนทีม่สี่วน
เกีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได้ 

(3)  ประกาศไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 

 
5.5 การจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 
 

เพื่อให้มีการพิจารณากลัน่กรองการด าเนินงานที่ส าคัญอย่างรอบคอบและมี
ประสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทัจงึให้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยขึ้นตามความจ าเป็น
และเหมาะสม ปัจจุบนัมคีณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะดงัต่อไปนี้ 
5.5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตัง้จากกรรมการบรษิัทอย่างน้อย 3 คน และต้องเป็น

กรรมการอสิระทัง้หมด คณะกรรมการตรวจสอบต้องมคีุณสมบตัเิกี่ยวกบัความเป็นอสิระ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเรื่องคุณสมบตัแิละขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่สอบทาน /ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท 
ดแูลรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน การคดัเลอืกผูต้รวจสอบบญัช ีการพจิารณา
ขอ้ขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถงึความพอเพยีงของการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัท 
ทัง้นี้ ต้องมกีรรมการอย่างน้อย 1 คน ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ หรอืมปีระสบการณ์ดา้นการ
บญัชหีรอืการเงนิอย่างเพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีส่อบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิและ
มกีารพฒันาความรูด้า้นการบญัชหีรอืการเงนิอย่างต่อเนื่อง สามารถท าหน้าทีใ่นการสอบ
ทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ (รายละเอยีดในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ) 

 
5.5.2 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยแต่งตัง้จากกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 คน เพื่อ

ท าหน้าที่พิจารณาเสนอแนวปฏิบัติและให้ค าแนะน าด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อ
คณะกรรมการบรษิัท และก ากบัดูแลการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
บรษิัท เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด (รายละเอียดในกฎ
บตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่)ี  
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5.5.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตัง้จากกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 
คน และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ เพื่อ
คดัเลือกบุคคลที่สมควรได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร โดยมกีารก าหนดวธิกีารสรรหาอย่างมหีลกัเกณฑ์และโปร่งใส และเพื่อท าหน้าที่
พจิารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตั ิ(รายละเอยีดในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) 

 
5.5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทที่เป็นตัวแทนของ

หน่วยงานทุกหน่วย โดยคณะกรรมการบรษิทัมอบอ านาจใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรหิารความเสีย่ง และเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง เพื่อพจิารณาความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร พจิารณาหลกัการ เครื่องมอืทางการ
ประเมนิความเสีย่ง มกีารตดิตามและประเมนิผล สนับสนุนให้สอดคลอ้งกบัแผนธุรกจิ มี
การรายงานความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบเป็นประจ า  

 
5.6 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบรษิัท กรรมการต้องทราบถงึลกัษณะการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั ดงันัน้ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงหรอืมกีรรมการเขา้รบัต าแหน่งใหม่ 
บริษัทจะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อแนะน าให้รับทราบลักษณะและแนวทางการ
ด าเนินงานในภาพรวมของบรษิทั รวมทัง้ใหข้อ้มูลสารสนเทศทีส่ าคญั และจ าเป็นต่อการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องกรรมการ รวมทัง้แนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่รวมถงึ 

5.6.1 โครงสรา้งของคณะกรรมการ นโยบาย กระบวนการ และขัน้ตอนการท างาน 
5.6.2 กลยุทธ ์แผนประจ าปี KPIs และงบประมาณ 
5.6.3 โครงสรา้งของบรษิทัและฝ่ายจดัการ 
5.6.4 นโยบายในระดบัปฏบิตักิารทีค่ณะกรรมการไดอ้นุมตัไิปแลว้ 

5.6.5 ลกัษณะงานของฝ่ายปฏบิตักิาร 

กรรมการใหม่ควรไดร้บั 

(1)  คู่มอืกรรมการ 

(2)  พบกบัคณะกรรมการอย่างไม่เป็นทางการเพือ่พดูคุย/ถามถงึเรื่องทีเ่ป็นประเดน็ส าคญั 

(3)  พบกบัประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร พูดคุยเรื่องทศิทางอนาคตของบรษิัท เรื่องทัว่ไปทัง้
ภายนอกและภายในบรษิทัทีอ่าจมผีลกระทบต่อบรษิทัได้ 
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(4)  พบกบัประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ ท าความเขา้ใจเรื่องการเงนิ ปัญหา หรอืมคี าถาม
ใดๆ 

(5)  พบกบัเลขานุการบรษิทัพดูคุยเรื่องการก ากบัดูแลกจิการ 

(6)  พบกบัผูบ้รหิารระดบัสงูพดูคุยเรื่องงานทีฝ่่ายนัน้ๆ รบัผดิชอบว่ามปัีญหาใดบา้ง 

ทัง้นี้ เลขานุการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบจดัการปฐมนิเทศ 

5.7 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

5.7.1 ถอืเป็นหน้าทีส่ าคญัในฐานะกรรมการบรษิทัทีต่อ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อรบัทราบและร่วมกนัตดัสนิใจในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดย
ในแต่ละปีจะมกีารจดัประชุมอย่างน้อย 6 ครัง้ อาจมกีารประชุมครัง้พเิศษเพิม่เตมิเพื่อ
พจิารณาเรื่องทีม่คีวามส าคญัเร่งด่วน 

5.7.2 แต่ละปีจะมกีารก าหนดตารางและวาระการประชุมล่วงหน้าไวช้ดัเจน  

5.7.3 คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมกีารประชุมระหว่างกนัเองโดยไม่มผีู้บรหิารเขา้ร่วม
เพื่ออภปิรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการ
ร่วมดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าที่บรหิารทราบถงึผลการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้   

5.7.4 ในการประชุมคณะกรรมการสามารถลงมตไิดเ้มื่อมจี านวนกรรมการขัน้ต ่าอยู่ไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึถอืว่าครบองคป์ระชุม  

5.7.5  กรรมการทุกคนมสีดัส่วนของการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยรอ้ยละ 75 
ของการประชุมทัง้ปี  

5.7.6  ในการประชุม ประธานกรรมการบรษิัท ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และเลขานุการ
บรษิทัเป็นผูร้่วมกนัก าหนดวาระการประชุมประจ าปี และพจิารณาเรื่องเขา้วาระการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคน สามารถเสนอเรื่อง
ต่างๆ เพือ่เขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระการประชุมได้ 

5.7.7  เอกสารประกอบวาระประชุมล่วงหน้าจะส่งออกเพื่อให้กรรมการบรษิทัมเีวลาที่จะ
ศกึษาขอ้มลูในวาระต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ  

5.7.8  ในการพจิารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทัซึ่งท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม
ไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความคดิเห็นไดอ้ย่างอสิระ ทัง้นี้ ในการลงมตใิห้ถอื
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ตามเสยีงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีงและกรรมการที่มสี่วนได้
เสยีจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/หรอืไม่ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนน
เสยีงเท่ากนัประธานในทีป่ระชุมจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีง เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

5.7.9 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิารระดบัสูงได้เข้าร่วมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์และรบัทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติอย่างมี
ประสทิธภิาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบรษิทั หรอืเฉพาะ
คณะกรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ทัง้นี้ เพือ่ความเป็นอสิระในการพจิารณาเรื่อง
ต่างๆ ของคณะกรรมการ 

5.7.10 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบรษิัทเป็นผู้ที่มหีน้าที่จดัท ารายงานการประชุม 
และจดัส่งใหป้ระธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกต้องโดย
เสนอใหท้ีป่ระชุมรบัรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ถดัไป ทัง้นี้  กรรมการบรษิทั
สามารถแสดงความคดิเห็นขอแก้ไขเพิม่เติมรายงานการประชุมให้มคีวามละเอียด 
ถูกตอ้งมากทีสุ่ดไดภ้ายใน 14 วนัท าการ 

5.7.11 รายงานการประชุมทีร่บัรองโดยทีป่ระชุมแลว้จะถูกจดัเกบ็อย่างเป็นระบบในรูปแบบ
ของเอกสารชัน้ความลบัของบรษิทั ณ ส านกังานบรษิทัและจดัเกบ็ในรูปแบบเอกสาร
อเิล็กทรอนิกส์พร้อมกบัเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกใน
การสบืคน้อา้งองิ 

5.8 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการก าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิัทเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานและการก ากับดูแลให้มีการก าหนด และ /หรือ
ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขไดอ้ย่างเพยีงพอ 
 
 

5.8.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมนิผลการปฏบิตัิงานด้วยตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและข้อที่อาจ
พฒันาใหด้ขีึน้เพือ่เพิม่ประสทิธผิลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

 
5.8.2 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการควรประเมนิทัง้คณะและรายบุคคล

รวมทัง้ประธานกรรมการมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมิน
ภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 
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5.8.3 บริษัทควรจดัให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะ
ค าถามในการประเมนิ ซึ่งจะไดผ้ลอย่างตรงไปตรงมาไม่เอนเอยีงและมกีารน าผลทีไ่ด้
ไปเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน ท าใหเ้กดิการพฒันาทีแ่ทจ้รงิ การประเมนิโดยทีป่รกึษา
ภายนอกท าทุกๆ 3 ปี และมีการเปิดเผยการด าเนินการและแผนการพฒันาไว้ใน
รายงานประจ าปี  

 

 
5.9 การพฒันากรรมการ 

เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บรษิทัสนับสนุนให้
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมสมัมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ระดบัสูงขององคก์รต่างๆ อยู่เสมอ ทัง้หลกัสูตรทีจ่ดัโดยหน่วยงานทีดู่แลการฝึกอบรมพนักงาน
ของบรษิทั และหลกัสูตรที่จดัโดยหน่วยงานก ากบัดูแลของรฐั หรอืองค์กรอสิระ เช่น หลกัสูตร
กรรมการบรษิทัของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยที่ส านักงาน ก .ล.ต. ก าหนดให้
กรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลกัสูตร ซึ่งไดแ้ก่ Directors 
Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee 
Program (ACP) 

 
5.10 การดแูลให้มีการปฏิบติัตามและการทบทวน 
 

คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิีด่ขีอง
คู่มอืนโยบายการก ากบัดแูลกจิการอย่างเคร่งครดัเพือ่ยกระดบัและพฒันาคุณภาพการก ากบัดูแล
กจิการของบรษิทัอย่างต่อเนื่อง เพือ่สรา้งความมัน่คงและยัง่ยนืใหก้บับรษิทั ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วน
ไดเ้สยีทุกกลุ่ม คณะกรรมการและคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการก าหนดให้มกีารทบทวนคู่มือ
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการเป็นประจ าทุกปี 
 
 

5.11 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพือ่ท าหน้าทีใ่หก้ารสนบัสนุนการจดัเตรยีม
ระเบยีบวาระการประชุม ท าหนังสอืเชญิประชุม ดูแลและจดัการประชุมคณะกรรมการบรษิัท
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัและคณะอนุกรรมการต่างๆ รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้น รายงานประจ าปี 
ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนดและให้ค าปรกึษาเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานของ
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คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้ดูแลให้
กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส 
ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการและรายงานใหแ้ก่คณะกรรมการรบัทราบ 

 

มผีลบงัคบัใชน้บัแต่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2563 

 

 
   (ดร. อภชิาต ิชนิวรรโณ) 
   ประธานกรรมการบรษิทั
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ส่วนท่ี 3 กฎบตัร 
 
3.1 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
1. วตัถปุระสงค ์  
 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้มาโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการ
บริษัท ในการปฏิบัติห น้าที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลัก
จรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสรมิใหบ้รษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) มกีารก ากบัดูแลกจิการที่
ด ี 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและความม ี
ประสทิธภิาพในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัรวมทัง้ความเสีย่งทางทุจรติคอรร์ปัชัน่และดา้น
รบัผดิชอบในการจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอในรายงาน ประจ าปี
ของบรษิทัเป็นประจ าทุกปี 
  
 
2. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 
 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยมจี านวน
อย่างน้อย 3 คน และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเลอืกกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอสิระและมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน นอกจากนัน้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
จะตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับญัชหีรอืการเงนิ 

• คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตัง้ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอกี 1 คน 

 
3. วาระการด ารงต าแหน่ง 
 

• กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัทโดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผู้
ถอืหุน้พรอ้มกบัการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั 
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• กรรมการตรวจสอบที่พ้นต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้ให้กลับเข้าด ารง 
ต าแหน่งไดอ้กีโดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอตัโนมตั ิ

• ให้กรรมการตรวจสอบทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในต าแหน่ง เพื่อปฏบิตัิ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้กรรมการมาแทนต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบ
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทแล้ว แต่ไม่ได้รบัเลือกให้กลบัเขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกี 

• กรณีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการที่มี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนโดยกรรมการ
ตรวจสอบที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

 
4. สิทธิการออกเสียง 

 
ก าหนดใหก้รรมการตรวจสอบ 1 คน มสีทิธอิอกเสยีงได ้1 เสยีง โดยหากกรรมการ 

ตรวจสอบคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการตรวจสอบคนนัน้ต้องไม่ร่วม 
พจิารณาใหค้วามเหน็ในเรื่องนัน้ 

 
 5. การประชุม 

 
• ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมกีรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 

กึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 
• คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครัง้ โดย

กรรมการตอ้งมาประชุมดว้ยตนเอง  
• ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิผู้บรหิารสูงสุดของกลุ่มบรหิาร

ความเสีย่งฝ่ายบรหิาร ผู้ตรวจสอบภายในผูส้อบบญัชหีรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งใน
วาระการประชุมนั ้นๆเข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลตามความจ าเป็นและ 
เหมาะสมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจดัท าขึน้และ
น าเสนอก่อนการประชุมและใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูบ้นัทกึ
รายงานการประชุม 

 6. อ านาจ 
 

• มอี านาจในการเชญิฝ่ายบรหิารหรอืพนักงานของบรษิทัมาร่วมประชุมชี้แจงให้
ความเหน็หรอืจดัสง่เอกสารทีร่อ้งขอตามความจ าเป็น 
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• พจิารณาเสนอรายชื่อผู้สอบบญัชพีร้อมทัง้ค่าตอบแทน เพื่อขอรบัการแต่งตัง้ 
จากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบัญชีเป็น 
ประจ าทุกปี 

• รบัทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทนจากงาน 
ดงักล่าว เพือ่พจิารณามใิหผู้ส้อบบญัชขีาดความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน 

• พจิารณาตดัสนิใจในกรณีที่ฝ่ายบรหิารและผู้สอบบัญชีมคีวามเห็นไม่ตรงกัน      
เกีย่วกบัรายงานทางการเงนิ หรอืมขีอ้จ ากดัในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี

• สอบทานขัน้ตอนการปฏิบัติงานและการก ากับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

• พจิารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรอืเลิกจ้าง 
และพิจารณาความดีความชอบของผู้บรหิารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
และก ากบัพจิารณารายงานจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและฝ่ายบรหิาร
ของบรษิทัและหารอืกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเกี่ยวกบันโยบายการ
ประเมนิและการบรหิารความเสีย่ง 

• จดัหาที่ปรกึษาจากภายนอกหรอืผู้เชี่ยวชาญทางวชิาชีพในการให้ค าแนะน า 
ปรกึษาหรอืใหค้วามเหน็ไดต้ามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาว่าเหมาะสม 

• ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชเีพื่อประชุมหารอืโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมด้วยอย่าง
น้อยปีละครัง้ 

• รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทให้ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขในรายการ ที่มี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการทุจรติ คอรร์ปัชัน่หรอืรายการที่ม ีความ
บกพร่องทางการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการที่มีการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทีม่สีาระส าคญัต่อฐานะการเงนิ  

• พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเพื่ อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัใหอ้นุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

 
7. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
 
7.1รายงานทางการเงนิ 

• สอบทานให้บรษิัทมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและพอเพยีงและพจิารณา 
ความครบถ้วนของขอ้มูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบและประเมนิความ 
เหมาะสมของหลกัการบญัชทีีใ่ชใ้นรายงานทางการเงนิ 
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• สอบทานประเดน็เกีย่วกบัการบญัชแีละรายงานทางการเงนิทีม่สีาระส าคญัรวมทัง้
รายการที่มีความซบัซ้อนหรอืผดิปกติและรายการที่ต้องใช้วจิารณญาณในการ
ตดัสนิ 

• สอบถามฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัชเีกี่ยวกบัผลการตรวจสอบความเสีย่งทีส่ าคญั
เกีย่วกบัรายงานทางการเงนิและแผนทีจ่ะลดความเสีย่งดงักล่าว 

• สอบทานใหบ้รษิทัมกีารควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพเกี่ยวกบักระบวนการการ
จดัท ารายงานทางการเงนิ 

• มีกระบวนการรบัแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ไม่
เหมาะสมหรอืประเดน็อื่นๆ ดว้ย 

 
7.2 การควบคุมภายใน 

• สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก าหนดให้มีการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุม
ภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสมและแนวทางการ
สือ่สารความส าคญัของการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้บรษิทั 

• สอบทานเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่ต้รวจสอบ
ภายใน และผูส้อบบญัชเีสนอนัน้ฝ่ายบรหิารไดน้ าไปปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ 

7.3 การตรวจสอบภายใน 
• สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในแผนงานประจ าปี ตลอดจน

บุคลากรและทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน 
• สอบทานกจิกรรมและการปฏบิตังิานของกลุ่มบรหิารงานตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจ

ไดว้่ากลุ่มบรหิารงานตรวจสอบสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเป็นอสิระ 
• สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 

7.4 การก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 
• สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสายงานก ากับและควบคุมแผนงานประจ าปี 

ตลอดจนบุคลากรและทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน 
• พจิารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มกีารเปลี่ยนแปลง และมผีลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของบรษิทัทีน่ าเสนอโดยกลุ่มตรวจสอบและก ากบัอย่างสม ่าเสมอ 
• สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลบรษิัทและผลการ

ตดิตามการแกไ้ข รวมถงึรายงานใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั 
• สอบทานประสทิธผิลของระบบในการติดตามการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ 

และผลการตดิตามการแกไ้ขในกรณีทีไ่ม่มกีารปฏบิตัติาม 

90 



 

 

 

• สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่และรายงานให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบ 

 
7.5 การบรหิารความเสีย่ง 

• สอบทานความเพยีงพอของการก ากบัดแูลนโยบายและหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 
      บรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
• สอบทานประสทิธภิาพของระบบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
 

7.6 การปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณผูบ้รหิาร และพนกังาน 
• สอบทานใหม้ัน่ใจว่าหลกัจรยิธรรมธุรกจิ และจรรยาบรรณผูบ้รหิารและพนักงาน 

และนโยบายในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดจ้ดัท าเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนรบัทราบ 

• สง่เสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิและนโยบายในการ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
7.7 ความรบัผดิชอบอื่นๆ 

• ปฏบิตังิานอื่นตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมาย 
• สอบทานและประเมินกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอและ

น าเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อมกีารแกไ้ข 
• จดัให้มกีารประเมนิตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และน าเสนอผลการประเมนิต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
 

7.8 คณะกรรมการตรวจสอบควรมกีารหารอืและตรวจสอบข้อเท็จจรงิเบื้องต้นเมื่อได้รบัแจ้ง
พฤตกิารณ์อนัควรสงสยัจากผูส้อบบญัช ี   

 
การจดัการผลประโยชน์ท่ีขดักนั 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการ
ผลประโยชน์ที่ขดักนัไว้ในคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการผลประโยชน์ที่ขดักันของบรษิัท ได้แก่ คณะกรรมการ
บรษิัท พจิารณาความขดักนัของผลประโยชน์เกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั ระหว่างบรษิัท
หรอืบรษิัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ รวมถึงระมดัระวงั ให้การด าเนินงาน 
เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส โดยค านึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรอืรายการ ระหว่างกนัที่มีนัยส าคญัให้
เป็นไปตามกฎหมาย  
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3.2 กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้น านโยบายสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มี
คุณสมบตัเิหมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทั สามารถจูงใจรกัษาบุคคลที่มคีุณสมบตัแิละมศีกัยภาพ
ไวไ้ด ้
 
1. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

1.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่ง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้
เลอืกประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี้ประธานกรรมการไม่ควร
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1.2 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมตลอดจนมคีวามรู้ความเขา้ใจถึงคุณสมบตั ิหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของตน 

1.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสามารถแต่งตัง้พนกังานของบรษิทัจ านวน 
1 คน ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
2. วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 

2.1 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญั 
ประจ าปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัททัง้นี้ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่พ้นต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตัง้ให้
กลับเข้าด ารงต าแหน่งได้อีกและให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่พ้น
ต าแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ 
แต่งตัง้กรรมการมาแทนต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษัทโดยไม่ได้รบัเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกกรณีที่ต าแหน่ง 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการ 
ที่มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ทดแทน โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ 
ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องจดัให้มกีารประชุมไม่น้อยกว่า 2
ครัง้ต่อปี โดยกรรมการตอ้งมาประชุมดว้ยตนเอง  

92 



 

 

 

2.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องมกีรรมการร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

2.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม
 เลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

2.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้ถือ
 เสยีงขา้งมากของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ร่วมประชุม โดยกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด  

2.6 คณะกรรมการบรษิทั จะไดร้บัรายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนแต่ละครัง้เพือ่ทราบอย่างทนัท่วงท ี

 
3. ภารกิจและความรบัผิดชอบ 

3.1 ดา้นการสรรหา 
(1) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการสรรหากรรมการและผู้มอี านาจ

ในการจดัการ เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตั ิ 
(2) สรรหา คดัเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่ง        

กรรมการบรษิทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผูม้อี านาจในการจดัการ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบุคคลอื่นที่เหมาะสมทัง้นี้  ในการเสนอชื่อ
กรรมการบรษิทั คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พจิารณา
ถึงโครงสร้างของ Board Skill Matrix ตามนโยบายการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

(3) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค ์
ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ในดา้นต่างๆตาม Board Skill Matrix 

(4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอยีดของกระบวนการสรรหาไวใ้นรายงานประจ าปี 
(5) สรา้งความมัน่ใจว่าบรษิทั มแีผนการสบืทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการ 

บริหารที่เหมาะสม ส าหรับต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร 
ระดบัสงู เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

3.2 ดา้นค่าตอบแทน 
(1) ก าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถงึจ านวนค่าตอบแทน 

และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบรษิทั และผู้บรหิารโดยมหีลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน 
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โปร่งใส และน าเสนอให้คณะกรรมการบรษิัท พจิารณาอนุมตัิ และ/หรอื น าเสนอ
เพือ่ขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี  

(2) ดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้รบัผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

(3) ก าหนดแนวทางในการประเมนิผลงานของกรรมการบรษิัทและผู้มอี านาจ ในการ
จดัการเพือ่พจิารณาผลตอบแทนประจ าปี 

(4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนใน
รูปแบบต่างๆ รวมทัง้จดัท ารายงานการก าหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอยีดเกี่ยวกบัเป้าหมาย การด าเนินงาน และความเหน็ของ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี 

(5) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุด
ย่อยต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหค้วามเหน็ชอบก่อนเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อ
พจิารณาอนุมตั ิ

(6) ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจดัการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการก าหนด 
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์พเิศษอื่นนอกเหนือจากเงนิค่าจ้างส าหรบัพนักงาน 
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

(7)  ทบทวนเป้าหมายและหลกัเกณฑ์การปฏบิตังิานส าหรบัประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร      
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนุมตั ิ

(8) เสนอแนะค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมส าหรบั ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและเลขานุการบรษิทั ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
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3.3 กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 
1. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 
 
1.1 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยมี

จ านวน 3-5 คน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการเป็นผู้เลือกประธานกรรมการการก ากับดูแลกิจการ ทัง้นี้
ประธานกรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรอืประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการ 

1.2    กรรมการก ากับดูแลกิจการจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่
เหมาะสมตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึคุณสมบตั ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ
ของตน 

1.3 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการสามารถแต่งตัง้ผูบ้รหิารของบรษิทัจ านวน 1 คน 
ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

 
2.  วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 
 
2.1 กรรมการก ากบัดแูลกจิการมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการบรษิทั โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ 
พร้อมกบัการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท ทัง้นี้ กรรมการก ากับดูแล
กจิการที่พ้นต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตัง้ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งได้อีกและให้
กรรมการก ากบัดูแลกจิการที่พ้นต าแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อปฏบิตัิ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้กรรมการมาแทนต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัทโดยไม่ได้รบัเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอกีกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการก ากบัดแูลกจิการว่างลง  

 
2.2 ให้คณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการที่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามเขา้เป็น
 กรรมการก ากบัดแูลกจิการทดแทน โดยกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง
 แทนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
2.3 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการจะต้องจดัให้มกีารประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ต่อปี โดย

กรรมการตอ้งมาประชุมดว้ยตนเอง 
2.4 ในการประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการต้องมกีรรมการร่วมประชุมไม่น้อย

กว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 
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2.5 ในกรณีที่ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ให้กรรมการก ากบัดูแลกิจการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในทีป่ระชุม 

 

2.6    การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการให้ถือเสยีงข้าง        
มากของกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ทีร่่วมประชุมโดยกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
หนึ่งคนมเีสยีงหนึ่งเสยีง ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีง 
เพิม่อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด  

 

2.7 คณะกรรมการบรษิัท จะได้รบัรายงานการประชุมของคณะกรรมการก ากบัดูแล 
กจิการหลงัจากการประชุมแต่ละครัง้ เพือ่ทราบอย่างทนัท่วงท ี

 
 

3. ภารกิจและความรบัผิดชอบ 
  

(1) ก าหนดนโยบายด้านก ากบัดูแลและส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิัท
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามเพื่อให้มี
การปฏบิตัติามนโยบายก ากบัดูแลกจิการทีด่รีวมถงึทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย
ใหม้คีวามเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 

(2) ก ากบัดูแลใหก้ารปฏบิตังิานของบรษิทั เป็นไปตามหลกัก ากบัดูแลกจิการที่ดขีอง
หน่วยงานทีม่อี านาจก ากบัดแูลตามกฎหมาย เช่น ตลท. และก.ล.ต. 

(3)    ส่งเสรมิและก ากับดูแลให้การด าเนินกิจการของบรษิัทและการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการผู้บรหิารและพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการก ากับดูแล
กจิการทีด่ ี

(4)    ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตัิด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้อง 
กบักฎหมายและแนวทางปฏบิตัขิองสากล 

(5)    ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการก ากับดูแลและก ากับการปฏิบัติงานขององค์กรให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้วาง
เอาไว ้(Compliance Unit) 

(6)   ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย 
(7)   รายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบหรอืพจิารณา 
(8)   รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปี (Annual Report) เพื่อ

ทราบ 
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3.4 กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ร ับนโยบายการบริหารความเสี่ยงจาก
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่มาจดัท าแนวทางและกระบวนการบรหิารความเสีย่งดงันี้ 
 
1. ภารกิจและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

1.1 ก าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัโดย 

• ก าหนดสภาพแวดล้อม: โดยพจิารณาปัจจยัภายในและภายนอกพร้อมทัง้ก าหนด
ขอบเขตรวมถึงหลกัเกณฑ์การบรหิารความเสี่ยง ซึ่งควรรวมถึง Strategic Risk 
(including market risk) Operational Risk, Financial Risk (including liquidity 
risk), Compliance Risk(Reputation risk is included) 

 
1.2 จดัการใหห้น่วยงานเจา้ของความเสีย่งท าการ  

• ระบุความเสี่ยง: ระบุ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบกับการบรรลุ 
วตัถุประสงคข์องบรษิทั 

• วเิคราะหค์วามเสีย่ง:  ระบุผลกระทบและโอกาสที่จะเกดิเหตุการณ์ความเสีย่งที่ได้
ระบุไว ้รวมถงึประสทิธผิลของการควบคุมภายในต่างๆ ทีม่อียู่ 

• ประเมนิความเสีย่งและจดัล าดบัความเสีย่งซึ่งอยู่ในดุลยพนิิจของแต่ละหน่วยงาน
โดยการคดัเลอืกและเหน็ชอบทางเลอืกในการลดโอกาสและผลกระทบของการเกดิ
ความเสีย่งและด าเนินการตามทางเลอืก คอื หลกีเลีย่ง ยอมรบั โอน ลด 

 
1.3ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบรหิารความเสี่ยง: โดยคณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่พจิารณาจาก 
• การก าหนดมาตรการเพือ่จดัการความเสีย่ง 
• การประเมนิและคดัเลอืกมาตรการจดัการความเสีย่ง 
• รายงานผลบรหิารความเสีย่งและมาตรการจดัการความเสีย่ง 
• หน่วยงานเจา้ของความเสีย่งด าเนินการตามมาตรการจดัการทีก่ าหนด 

 
2. องคป์ระกอบของคณะการบริหารความเส่ียง 
  
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยผู้บรหิารของบรษิทัที่เป็นตวัแทนของ
หน่วยงานทุกหน่วย ได้รบัการแต่งตัง้จากประธานเจ้าหน้าที่บรหิารโดยมีประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารหรอืผูบ้รหิารทีป่ระธานเจ้าหน้าที่บรหิารแต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความ
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เสี่ยงด้านปฏิบัติการ พร้อมกับแต่งตัง้ผู้บริหารหรือพนักงาน  1 คนเป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
3. การประชุมและบนัทึกรายงานการประชุม 
 
 ประชุมปีละ 6 ครัง้และบนัทึกมติการประชุมเพื่อเป็นหลกัฐานเกี่ยวกบัการตดัสนิใจ 
และการทบทวนความเสีย่งในประเดน็ต่างๆ 
 
4. การรายงาน 
 มตกิารประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ทราบเป็นประจ า 
 
5. การทบทวน 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารทบทวนกฎบตัรเป็นประจ าทุกปี 
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ส่วนท่ี 4 ค าบรรยายลกัษณะต าแหน่งงาน 
 
 

4.1ค าบรรยายลกัษณะต าแหน่งงานประธานคณะกรรมการ 
 
บทบาทในฐานะประธานคณะกรรมการ 
 

1. เป็นผูน้ าใหก้บัคณะกรรมการบรษิทั 
2. รบัผดิชอบในประสทิธภิาพการท างานของคณะกรรมการ 
3. รบัผดิชอบในความส าเรจ็ของแผนกลยุทธข์องบรษิทัและเป้าหมายทางการเงนิ 
4. ให้การส่งเสรมิสนับสนุนและค าปรกึษาในเรื่องงานแก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร 
5. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 
ความรบัผิดชอบของประธานคณะกรรมการ 
 

6. เป็นผูน้ าทีไ่ดร้บัการยอมรบัในภาคธุรกจิ 
7. น าประสบการณ์เก่ามาปรบัใชเ้พือ่ผลประโยชน์ของบรษิทั 
8. ใหว้สิยัทศัน์และมุมมองในระดบับน 
9. ท าใหค้ณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธผิลมกีารปฏสิมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิาร 
10. ใชจ้ติวทิยาในการบรหิารความร่วมมอืจากกรรมการในการเขา้ร่วมกจิกรรมและการออก

ความคดิเหน็ในทีป่ระชุม  
11. พรอ้มใหค้ าปรกึษาเมื่อฝ่ายบรหิารหรอืกรรมการตอ้งการ 
12. ขอความเห็นจากกรรมการแต่ละท่านถึงการเพิ่มประสิทธิผลของการท างานของ

คณะกรรมการ 
13. ประเมนิผลงานคณะกรรมการประจ าปี 
14. ประเมนิผลงานกรรมการแต่ละท่านประจ าปี 
15. ประเมนิผลงานคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
16. จดัการใหก้รรมการไดร้บัขอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีก่รรมการไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
17. มสีว่นร่วมในการบรหิารผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 
18. ตดิตามดแูลงบประมาณและผลการด าเนินงานทางการเงนิ 
19. ลงนามในเอกสาร เช่น รายงานการประชุม รายงานการเงนิ และรายงานประจ าปี 
20. เป็นตวัแทนของบรษิทั เป็นโฆษกและผูส้รา้งสมัพนัธท์ีด่เีมื่อตอ้งสือ่สารกบัสาธารณชน 
21. เป็นหเูป็นตาแทนบรษิทั 
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 ประธานคณะกรรมการมหีน้าที่ในการดูแลเรื่องการปฏบิตังิานของคณะกรรมการท า
หน้าทีอ่ย่างมคีวามรบัผดิชอบและมปีระสทิธภิาพในการสรา้งมูลค่าและผลประโยชน์ระยะยาวให้
ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 
บทบาทและความรบัผิดชอบของประธานคณะกรรมการมีดงัต่อไปน้ี 
 

1. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้รวมทัง้การประชุมทีไ่ม่
มผีูบ้รหิาร 

2. ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าปีร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและ
เลขานุการบรษิทั 

3. ใหก้รรมการไดร้บัเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื่อมเีวลาเพยีง
พอทีจ่ะอ่านเอกสารและเตรยีมตวัเขา้ประชุมเพือ่แสดงความคดิเหน็ ดว้ยความเป็นอสิระ 

4. กระตุ้นให้กรรมการมีการซักถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนที่มีการ 
ตดัสนิใจและใหม้ตทิีป่ระชุม 

5. ติดตามมติที่ประชุมที่ได้รับการอนุมัติถึงการได้น าไปปฏิบัติและมีการรายงานถึง
ผลส าเรจ็ของงาน 

6. ตรวจสอบดวู่ามกีารมอบหมายอ านาจทีส่มควรใหแ้ก่ฝ่ายบรหิาร 
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4.2 ค าบรรยายลกัษณะต าแหน่งงานกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารมีหน้าที่ก ากับดูแลบรษิัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการ
รกัษาผลประโยชน์ให้กบับรษิทัและต้องมคีวามเขา้ใจความแตกต่างระหว่างการก ากบัดูแลและ
การบรหิารเพื่อจะหลกีเลี่ยงประเดน็ปัญหาการเขา้ไปเกี่ยวขอ้การปฏิบตังิานซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ฝ่ายบรหิาร  
 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมหีน้าทีต่ดิตามดแูลการปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายบรหิารและงาน
ของบรษิทั เพือ่ท าใหแ้น่ใจว่าผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นเรื่องทีส่ าคญัทีสุ่ด 
 
นอกจากนัน้ความรบัผดิชอบของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารยงัรวมถงึ 

1. การใชค้วามสามารถและประสบการณ์อย่างเตม็ที ่

2. ออกความคดิเหน็อย่างมวีสิยัทศัน์ในเรื่องของกลยุทธ์ 

3. รูจ้กัผลติภณัฑ ์บรกิาร และกระบวนการด าเนินงานของบรษิทั 

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการบญัชขีองบรษิทั ในระดบัท างานได ้

5. รูจ้กัผูบ้รหิารและพนกังานทีม่หีน้าทีส่นบัสนุนงานของคณะกรรมการ 

6. ทราบว่าบรษิทั มสีิง่อ านวยความสะดวก (facilities) อะไรบา้ง 

7. ตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่บริษัทตัง้อยู่ เป็นอย่างไรมีความต้องการ
อะไรบา้ง 

8. มคีวามเขา้ใจประเดน็ความทา้ทายปัจจุบนัของธุรกจิของบรษิทั 

9. มคีวามเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มของกฎหมายและขอ้บงัคบัที่บรษิทัตอ้งปฏบิตั ิ

10. ท างานอย่างเป็นสว่นหน่ึงของทมีคณะกรรมการไปในทางทีส่รา้งสรรค์ 

11. รกัษาความลบั 

12. ปฏบิตัตินเป็นทรพัยากรบุคคลทีม่คีุณค่ามคีวามรูใ้หแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

13. มกีารตดัสนิใจอย่างอสิระ 

14. เมื่อมเีรื่องทีไ่ม่คดิว่าถูกตอ้งปรกึษาประธานกรรมการหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารนอก
การประชุม 

15. ปรกึษาประธานกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมหากต้องการให้ข้อมูล หรอืเอกสาร
เพิม่ในทีป่ระชุม 
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16. หากเมื่อมปีระเด็นต้องเป็นตัวแทนให้บรษิัท ขออนุมตัิอ านาจในการเป็นตัวแทนของ
บรษิทัจากประธานกรรมการหรอืคณะกรรมการก่อน 

17. ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนทีด่ขีองบรษิทั 

18. แจง้ประธานกรรมการทนัทหีากไม่สามารถท าหน้าทีก่รรมการได้ 

 
สิทธิของกรรมการ 
 

1. สามารถเข้าถึงขอ้มูลที่เพียงพอที่จะท าให้ได้ขอ้มูลเพียงพอที่จะท าหน้าที่กรรมการได้
สามารถจ้างผูเ้ชีย่วชาญภายนอกมาให้ค าปรกึษาหารอืในเรื่องที่กรรมการไม่สนัทดัโดย
ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากประธานกรรมการ โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้าย 

2. ได้ รับ ก ารคุ้ ม ค รองต าม  Company’s Directors’ and Officers’ Liability insurance 
policy 

3. เขา้ร่วมในขอ้ตกลงการเขา้ถงึขอ้มลูการชดเชยและการประกนัของบรษิทั 
 
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ในฐานะทีก่รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารอยู่ในคณะกรรมการ 
 

1. จะตอ้งอ่านเอกสารประกอบการประชุมพรอ้มเตรยีมค าถามก่อนเขา้ประชุม 
2. หากข้อมูลจากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้รบัยงัไม่เพียงพอที่จะท าให้ตัดสินใจ 

สามารถขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากเลขานุการบรษิทั 
3. มสีว่นร่วมในการออกความคดิเหน็อย่างเตม็ทีแ่ละตรงไปตรงมา 
4. ยอมรบัไดใ้นกรณีทีเ่พือ่นกรรมการออกความเหน็ทีข่ดัแยง้กนัในระหว่างมกีารอภปิราย 
5. รกัษาการสถติกิารเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 

 
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารและด ารงต าแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย 
1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
2. เขา้ใจกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อย เช่น เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และหน้าที่ 
3. เขา้ใจบทบาทของฝ่ายบรหิารในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
4. จะตอ้งอ่านเอกสารประกอบการประชุมพร้อมเตรยีมค าถามก่อนเขา้ประชุม 
5. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยโดยไม่ขาดการประชุม 
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4.3 ค าบรรยายลกัษณะต าแหน่งงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเป็นผู้น าในการบริหารงานประจ า โดยได้รบัมอบหมาย 
อ านาจหน้าที ่จากคณะกรรมการซึง่เป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมหีน้าทีน่ า  กล
ยุทธ์ไปปฏิบตัิและคอยติดตามดูแล เป้าหมาย ยุทธวิธี แผนงาน และนโยบายให้เป็นไปตาม
ทศิทางกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในขณะที่คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าที่ก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั 
ให้เป็นองค์กรที่มปีระสทิธภาพในการด าเนินธุรกิจมีการก ากบัดูแลกิจการที่ดี สร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่ผู้ถอืหุ้น และค านึงถงึผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสยีโดยรวมมคีุณธรรมในการด าเนินธุรกจิ มี
ความโปร่งใสและตรวจสอบไดโ้ดยผ่านประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   
 
หน้าท่ีเฉพาะอย่าง 
  

 

1. เลอืกใชว้สิยัทศัน์ ภารกจิ และค่านิยม ทีจ่ะสรา้งผลประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
2. ขบัเคลื่อนบรษิทั ใหบ้รรลุเป้าหมายทัง้ทางดา้นการเงนิและดา้นทีไ่ม่ใช่การเงนิ 
3. เป็นตวัแทนของบรษิทั ให้ผูถ้อืหุ้น ลูกค้า คู่คา้ ภาครฐั หน่วยงานก ากบัดูแล ผู้มี

สว่นไดเ้สยีและชุมชน เหน็ถงึค่านิยมและพนัธกจิบรษิทั 
4. สรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัทมีผูบ้รหิาร พนักงานทีม่ผีลงานด ีโดยการดงึดูด รกัษา 

ใหท้ างานกบับรษิทั 
5. ท าใหบ้รษิทัมวีฒันธรรมองคก์รทีด่ ี

   
แผนกลยุทธ ์

6. พัฒนาแผนกลยุทธ์ เพื่ อสร้างมูลค่ าสู งสุ ด ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น  และน าเสนอ
คณะกรรมการ เพือ่ขอค าแนะน า ทบทวนและอนุมตั ิ

7. น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตัิให้บรรลุเป้าหมายและรายงานความก้าวหน้าของงาน    
เทยีบกบัแผนกลยุทธ ์

   
การบริหารการปฏิบติังาน 

8. จดัท าแผนการปฏบิตังิานประจ าปีและน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณา 
และอนุมตั ิ

9. น าแผนการปฏบิตังิานประจ าปีไปปฏบิตัแิละรายงานความก้าวหน้าของงานเทยีบ 
กบัแผนประจ าปี  

10. จดัท านโยบายการควบคุมดแูลงานประจ า น าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ
 
การบริหารความเส่ียง 
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11. สร้างระบบการระบุและบรหิารความเสี่ยงในขอบเขตของนโยบายบรหิารความ
เสีย่งทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ

12. รายงานการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัตามนโยบายบรหิารความ
เสีย่ง 

13. ก ากบัดูแลให้เรื่องการเปิดเผยงบการเงนิของบรษิัท ให้มคีวามถูกต้อง สมบูรณ์ 
ซื่อตรง เป็นไปตามนโยบาย กระบวนการขัน้ตอนและการควบคุมภายใน 

14. ตดิตามดแูลใหบ้รษิทั ปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย 
15. มนีโยบายการปฏิบตัิงานและขัน้ตอนงานท างาน ซึ่งน าไปปฏิบัติจรงิ และคอย

ปรบัปรุงใหท้นัต่อเหตุการณ์ 
 
ประสิทธิผลของบริษทั 

16. พฒันาบรษิทั ใหม้คีวามแขง็แกร่งดว้ยการวางตวับุคคลใหถู้กทีถู่กงาน 
17. มัน่ใจว่าวฒันธรรมองคก์รสอดคลอ้งกบัค่านิยม 
18. ให้ค าแนะน าเมื่อคณะกรรมการแต่งตัง้ผู้บริหารบางต าแหน่งที่คณะกรรมการ

สงวนอ านาจไวแ้ต่งตัง้ต าแหน่งนัน้เอง 
19. น าระบบการบรหิารผลงานใชท้ัว่ทัง้บรษิทั 
20. รบัผดิชอบการบรหิารผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 
21. มัน่ใจว่ากลยุทธ์เกี่ยวกบับุคลากรและระบบผลตอบแทนนัน้เหมาะสมเพยีงพอที ่   

จะดงึดูด รกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถและเหมาะกบับรษิทั เพือ่สามารถน ากล
ยุทธแ์ละแผนการปฏบิตังิานไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลส าเรจ็ร่วมกนั 

 
การก ากบัดแูล 

22. สือ่สารกบัคณะกรรมการใหท้นัเวลาเมื่อมเีรื่องรา้ยแรงทีส่ง่ผลกระทบบรษิทั 
23. สื่อสารกับประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่นๆ เป็นประจ าเพื่อ ให้คณะ 

กรรมการ ไดร้บัขอ้มูลทีจ่ าเป็นในการท างานไดอ้ย่างถูกต้องตามหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบตามกฎหมาย 

24. ช่วยคณะกรรมการชุดย่อยในการท างานตามกฎบตัร 
25. จดัหาเวลาใหค้ณะกรรมการไดม้โีอกาสพบปะกบัผูบ้รหิารระดบัสงู 
26. ปรกึษากบัคณะกรรมการเรื่องการจดัให้มแีผนการสบืทอดต าแหน่งอย่างจรงิจงั

ส าหรบัต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 
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ผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
27. มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าที่บรหิารโดยคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดท าหัวข้อ
ประเมนิตามนโยบายการบรหิารผลการท างานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

28. มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัตถุประสงค์และตัวชี้ว ัดความส าเร็จของประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารทัง้ประจ าปีและระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละแผนปฏบิตัิ
งานตลอดจนค่านิยมขององคก์ร 

 
สงัคม ส่ิงแวดล้อมและจริยธรรม 

29. ปลูกฝังเอาใจใสก่ารตดัสนิใจของผูบ้รหิารใหม้คีวามรบัผดิชอบและจรยิธรรม 
30. ก าหนดใหพ้นกังานเขา้ใจถงึจรยิธรรมของบรษิทั 
31. น าบรษิทัใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
32. เป็นผูน้ าของชุมชนและบรษิทั มสี่วนร่วมในการท าใหชุ้มชนที่บรษิทัตัง้ท าการอยู่ 

มคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ 
33. เป็นกระบอกเสยีงให้บรษิทั และบรหิารจดัการใหม้คีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูม้สีว่นได้

เสยี 
34. รบัผิดชอบในการสื่อ วิสยัทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน 

ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 
อ่ืนๆ 

35. ปฏบิตัติามค าสัง่อื่นๆจากคณะกรรมการ 
 
การทบทวน 
 คณะกรรมการบรษิัททบทวนค าบรรยายลกัษณะงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
เป็นประจ าทุกปีและปรบัปรุงเมื่อเหน็สมควร 
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4.4 ค าบรรยายลกัษณะต าแหน่งงานเลขานุการษริษทั 
 
บทบาทของเลขานุการบริษทั 

1. จดัการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
โดยมกีารเชญิประชุมและการจดัการประชุมอย่างถูกตอ้งตามระเบยีบ 

2. บรหิารจดัการเอกสารประกอบการประชุมและขัน้ตอนการประชุม 
3. เกบ็รกัษาบนัทกึรายงานการประชุม 
4. ท าตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีก่ าหนด 
5. คอยช่วยคณะกรรมการในเรื่องนโยบาย ขัน้ตอนและการปฏิบัติตามหลักการก ากับ   

ดแูลกจิการทีด่ ี
 
ความรบัผิดชอบ 

6. มกีารนดัและเชญิคณะกรรมการใหเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
7. มีการจดัเตรียมตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจ าปี 
8. รวบรวมและแจกวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบรษิทั

และคณะกรรมการชุดย่อยใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ 
9. บนัทกึรายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย เวยีนให้

รบัทราบตามนโยบายของคณะกรรมการ 
10. เกบ็บนัทกึรายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยตาม

นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั 
11. เกบ็รกัษาส าเนานโยบายคณะกรรมการบรษิทั 
12. เกบ็รกัษาคู่มอืกรรมการบรษิทั 
13. จัดเตรียมกระบวนการเข้ารับต าแหน่งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่เพิ่งเข้ารับ

ต าแหน่ง 
14. บรหิารจดัการกจิการเพือ่ใหค้ณะกรรมการมกีจิกรรมทีพ่ฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
15. จดัใหม้กีารประเมนิการท างานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั อย่างเป็นระบบ 
16. คอยดูแลเรื่องการต่ออายุการประกนัความรบัผดิของกรรมการและผู้บรหิาร(D&O)และ

รายงานใหก้บัคณะกรรมการบรษิทั 
17. เตรียมการ บันทึก และเวียน ผลของการประชุม กลยุทธ์ แผนงานประจ าปีให้

คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 
18. จดัเตรยีมค าแนะน าทัว่ไปที่เกี่ยวกบัพระราชบญัญัติ กฎหมาย  ข้อบงัคบั กฎระเบียบ

ของบรษิทัไวใ้หค้ณะกรรมการ 
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19. จัดเตรียมค าแนะน าทัว่ไปที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการก ากับกิจการที่ดีไว้ให้แก่
คณะกรรมการบรษิทั 

20. เตรยีมการประชุมผู้ถอืหุน้ทีถู่กต้องตามกฎหมายทัง้การเชญิประชุมและการด าเนินการ
ประชุม 

21. แจกจ่ายรายงานประชุมประจ าปีใหต้รงเวลา 
22. รวบรวมและสง่เอกสารประกอบการประชุมส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
23. จดัขัน้ตอนในการเสนอชื่อ การคดัเลอืก การออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ 
24. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
25. เกบ็รกัษาบนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
26. ตอบค าถามใดๆจากหน่วยงานก ากบัดแูล 

 
สิทธิของเลขานุการบริษทั 

27. สทิธเิขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัเท่าที่หน้าที่ของเลขานุการบรษิทัจ าเป็นต้องรู้เพื่อท าหน้าที่
ไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

28. ไดร้บัสทิธเิรื่องการประกนัความรบัผดิของกรรมการและผูบ้รหิาร 
29. เข้าร่วมอยู่ในสัญญาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ค่าคุ้มครอง ประกันความรบัผิดของ 

กรรมการและผูบ้รหิาร 
30. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูป้ระเมนิผลการท างานประจ าปี 

 
ทบทวน 
 คณะกรรมการบรษิทัจะท าการทบทวนบทบาทหน้าทีข่องเลขานุการบรษิทัประจ าปี 
และเปลีย่นแปลงเมื่อเหน็ควร 
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ใบลงนามรบัทราบและถือปฏิบติั 
บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 
ขา้พเจา้ไดร้บัและอ่านหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีลว้เขา้ใจและยอมรบัเป็นหลกัปฏบิตัใินการ
ด าเนินงานต่อไป 
 
 
 

(……………………….………………………….) 
 

ต าแหน่ง………………………………………… 
 

วนัที…่…..…../……………/………………. 
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บร�ษัท อมตะ ว�เอ็น จํากัด (มหาชน)

2126 อาคารกรมดิษฐ� ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� 
แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กทม. 10310

โทรศัพท� : 02-792-0000    
แฟกซ� : 02-318-1096


