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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 
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นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทัฯ”) ใหค้วำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรมี
ส่วนร่วมของผูม้สี่วนไดเ้สยีซึ่งเป็นองคป์ระกอบหลกัของกำรขบัเคลื่อนธุรกจิใหเ้กดิกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 
บรษิทัฯ จงึได้ด ำเนินธุรกิจตำมหลกัปรชัญำ “ALL WIN” ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเอำแต่ผลประโยชน์ของตนเอง
เป็นทีต่ ัง้ แต่ยงัตระหนักถงึควำมส ำคญัของผู้มสี่วนได้เสยีทัง้หมดในห่วงโซ่คุณค่ำ รวมถงึสงัคมโดยรวม 
ทรพัยำกรธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้มดว้ย 

จำกกำรเปลีย่นแปลงของสงัคม สิง่แวดลอ้ม และเงือ่นไขทำงธุรกจิ ท ำใหก้ลุ่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีมี
ควำมซบัซ้อนมำกขึ้นและมคีวำมคำดหวงัต่อกำรปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม รวมถงึต้องกำรกำรมสี่วนร่วมในกำร
แสดงควำมคดิเหน็ หรอืในกระบวนกำรของกำรตดัสนิใจ หรอืกำรก ำกบัดูแลกำรแก้ไขปัญหำที่ผูม้สี่วนได้
เสยีได้รบัผลกระทบ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึได้จดัท ำ “นโยบำยกำรมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนไดเ้สยี” ขึ้นเพื่อเป็น
แนวทำงทีช่ดัเจนส ำหรบัพนักงำนของบรษิทัฯ ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของผู้มี
ส่วนได้เสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะน ำมำซึ่งควำมสัมพันธ์เชิงบวกซึ่งจะส่งผลต่อกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและควำมส ำเรจ็ของธุรกจิในระยะยำว  

ค านิยามของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผูม้สี่วนไดเ้สยี คอื บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีไ่ดร้ับผลกระทบทำงตรงหรอืทำงออ้มจำกกำรด ำเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ ไม่ว่ำจะเป็นผลกระทบในเชงิบวกหรอืเชงิลบ หรอื บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีม่ผีลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เช่น พนกังำน ผูถ้อืหุน้ ลูกคำ้ ชุมชน คู่คำ้ คู่ธุรกจิ เจำ้หนี้ หน่วยงำนรำชกำรและ
รฐัวสิำหกจิ เป็นตน้ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อก ำหนดแนวทำงปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ที่สร้ำงกำรมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มเพื่อแสวงหำ
และรบัฟังมุมมองควำมคดิเหน็ ขอ้กงัวลใจ และควำมคำดหวงั ของผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่ำงเป็นระบบ ซึง่จะท ำ
ใหบ้รษิทัฯ เขำ้ใจควำมคำดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มและมกีำรบรหิำรจดักำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
อนัจะน ำประโยชน์มำสูบ่รษิทัฯ ดงันี้ 

1.1 เพิม่ควำมสำมำรถในกำรระบุโอกำสต่ำงๆ 

- บ่งชีแ้นวโน้มทีเ่กดิขึน้ใหม่และโอกำสทำงธุรกจิทีม่ศีกัยภำพ 

- ใชข้อ้มลูจำกภำยนอกเพือ่ก ำหนดกลยุทธแ์ละเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 

- สนบัสนุนกำรตดัสนิใจอย่ำงแม่นย ำและสรำ้งควำมยัง่ยนืใหแ้ก่องคก์ร 

- เพิม่ควำมมัน่ใจของชุมชนในโครงกำรที่บรษิทัฯ ด ำเนินกำร 
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- ท ำงำนร่วมกนักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีเพือ่แกไ้ขปัญหำควำมทำ้ทำยในอนำคต 

1.2 บรหิำรจดักำรและสรำ้งชื่อเสยีงของบรษิทัฯ 

- เพิม่ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและกำรตดัสนิใจของบรษิทัฯ 

- สง่เสรมิวฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นคุณค่ำและโปร่งใส 

1.3 ลดควำมเสีย่ง 

- คน้หำและจดักำรกบัปัญหำควำมขดัแยง้ต่ำงๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้ไดก้่อนทีจ่ะกลำยเป็นควำม
เสีย่ง 

- จดัใหม้ชี่องทำงและสรำ้งควำมมัน่ใจแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีในกำรสือ่สำรขอ้กงัวลใจเกีย่วกบั
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

2. เพือ่สรำ้งประโยชน์แก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีตำมหลกักำร ALL WIN ดงันี้ 

2.1 ท ำใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีเขำ้ใจกลยุทธแ์ละประเดน็ส ำคญัดำ้นควำมยัง่ยนืของบรษิทัฯ 

2.2 ท ำใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีเขำ้ใจลกัษณะของธุรกจิทีบ่รษิทัฯ ด ำเนินกำรอยู่ และควำมเป็นจรงิทำงธุรกจิ 
เช่น ขอ้จ ำกดัต่ำงๆ และเรื่องทีต่อ้งกำรควำมร่วมมอืจำกผูม้สีว่นไดเ้สยี 

2.3 เปิดโอกำสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดก้ล่ำวถงึควำมตอ้งกำรเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบักลยุทธค์วำมยัง่ยนื
ของบรษิทัฯ 

ขอบเขต  

นโยบำยนี้ใชก้บับรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ทีม่อี ำนำจควบคุม  

นโยบาย  

จำกวิสยัทศัน์และพนัธกิจองค์กรที่ต้องกำรเป็นผู้สร้ำงเมืองที่สมบูรณ์แบบที่สร้ำงโอกำสและ
ประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พฒันำธุรกิจและเศรษฐกิจสงัคมให้เติบโตไปพร้อมกับกำรอยู่
ร่วมกนัดว้ยดรีะหว่ำงอุตสำหกรรมและชุมชนโดยรอบ บนพืน้ฐำนของกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัฯ จงึใหค้วำมส ำคญัและใหเ้กยีรตผิูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่ำง
เป็นธรรม รบัฟังควำมคดิเห็น ปัญหำ และขอ้กงัวลใจ สร้ำงควำมเขำ้ใจอนัดีกบัผู้มสี่วนได้เสยี ส่งเสรมิ
ควำมร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ  และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมและ
สิง่แวดล้อม เพื่อให้บรษิทัฯ สำมำรถพฒันำและด ำเนินธุรกจิได้อย่ำงยัง่ยนืและสร้ำงคุณค่ำแก่ผู้มสี่วนได้
เสยีทุกกลุ่มในระยะยำว 
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แนวปฏิบติัในการสร้างการมส่ีวนร่วมของผูม้ีส่วนได้เสีย 

1. การจ าแนกกลุม่ผู้มส่ีวนได้เสีย 

กำรระบุ จ ำแนก และจดัล ำดบัควำมส ำคญัของผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ เป็นเรื่องจ ำเป็นต่อควำมส ำเรจ็ของกำร
สรำ้งกำรมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และกำรก ำหนดกลยุทธ์ส ำหรบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม รวมถงึกำรใชท้รพัยำกร
ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ พิจำรณำผู้มีส่วนได้เสียจำกหลำยปัจจยั อำทิ ควำมสนใจ ระดบั
ผลกระทบทีม่ตี่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ทกัษะควำมเชีย่วชำญในประเดน็ส ำคญัดำ้นควำมยัง่ยนื ควำมคำดหวงัของ
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ระดบัผลกระทบของธุรกจิทีม่ตี่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี คุณค่ำทีเ่กดิขึน้ต่อบรษิทัฯ กำรพึง่พำ เป็นตน้ ทัง้นี้ บรษิทั
ฯ ควรมกีำรทบทวนกลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สยีขององค์กรเป็นประจ ำ เนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีขอ้ก ำหนด
กฎหมำย ตลำด และลูกคำ้ ทีอ่ำจเกดิขึน้ได ้ 

2. ระดบัการมส่ีวนร่วมของผูม้ีส่วนได้เสียและวิธีการ 

ก ำหนดระดบักำรมส่ีวนร่วมทีเ่หมำะสมตำมวตัถุประสงค ์ขอบเขต และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมตีวัอยำ่ง
วธิกีำรมส่ีวนรว่มกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ดงันี้  

ผู้มีส่วนได้เสีย ระดบัการม ี
ส่วนร่วม 

วิธีการ 

1. เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบส่วน
หนึ่งจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และไม่
มผีลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
หรอืมน้ีอย 

กำรสงัเกต 
(Monitor) 

สงัเกตผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มนี้และประเมนิตำม
โอกำสว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงใดหรือไม่ แจ้ง
ขอ้มูลให้ผู้มส่ีวนได้เสยีทรำบผ่ำนกำรสื่อสำร
ทำงเดียว เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ งำนอี
เว้นท์ เครื่องมือทำงกำรตลำด และช่องทำง
สื่อสำรอื่นที่มีอยู่แล้วในกำรติดต่อผู้มส่ีวนได้
เสยี 

2. เป็นผู้มส่ีวนได้เสยีที่มผีลกระทบสูงต่อกำร
ด ำ เนินงำนของบริษัท ฯ  แต่ ไม่ ได้ รับ
ผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 
หรอืกระทบน้อย 

กำรสรำ้งควำมพงึ
พอใจ (Keep 
satisfied) 

สร้ำงควำมผูกพนัและควำมพงึพอใจโดยกำร
สรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มนี้ 
ท ำควำมเขำ้ใจและเรยีนรูค้วำมต้องกำรของผู้
มส่ีวนได้เสยี กำรสื่อสำรเพื่อรบัฟังควำมเห็น
อำจเป็นกำรพบปะพูดคุยต่อหน้ำ โทรศพัท์ 
อีเมล แบบสอบถำม และกำรสื่อสำรแบบสอง
ทำง 

3. เ ป็นผู้มี ส่วนได้เสียที่มีควำมเกี่ยวข้อง
โดยตรงหรือได้รับผลกระทบสูงจำกกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ แต่มผีลกระทบน้อย
ต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

กำรแจง้เพื่อทรำบ 
(Keep informed) 

แ จ้ ง ใ ห้ ผู้ มี ส่ ว น ได้ เ สี ย ก ลุ่ มนี้ ท ร ำบถึ ง
พฒันำกำรใหม่และติดต่อสื่อสำรเป็นประจ ำ
เพื่อรวบรวมควำมคดิเหน็ ใหข้อ้มลูเป็นประจ ำ
ผ่ำนทำงจดหมำยข่ำว อินเทอร์เน็ต งำนอี
เวน้ท ์เป็นตน้ 

4. เ ป็นผู้มี ส่วนได้เสียที่มีควำมเกี่ยวข้อง
โดยตรงหรือได้รับผลกระทบสูงจำกกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และมผีลกระทบสูง
ต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

กำรร่วมมอือย่ำง
ใกลช้ดิ (Manage 
closely)  

มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนี้ อย่ ำง
กระตือรือร้นและใกล้ชดิ พยำยำมอย่ำงที่สุด
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนี้พึงพอใจ สร้ำง
ควำมสมัพนัธท์ีแ่น่นแฟ้นและตดัสนิใจร่วมกนั 
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3. ความเส่ียงของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

ประเมินควำมเสี่ยงและจดัล ำดบัควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสยีเพื่อ
วำงแผนตอบสนองและเตรยีมกำรเจรจำกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่ำงสรำ้งสรรค ์โดยทัว่ไปควำมเสีย่งทีอ่ำจ
เกดิขึน้จำกด ำเนินกำรมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีค่วรไดร้บักำรพจิำรณำ เช่น กำรไม่เตม็ใจทีจ่ะมี
ส่วนร่วม ควำมเหนื่อยล้ำจำกกำรมสี่วนร่วม กำรสร้ำงควำมคำดหวงักบักำรเปลี่ยนแปลงที่บรษิัทฯ 
อำจจะไม่เหน็ดว้ยหรอืไม่สำมำรถท ำไดจ้รงิ ผูม้สี่วนไดเ้สยีทีก่่อกวนหรอืสรำ้งปัญหำ ผูม้สี่วนไดเ้สยีที่
ไม่ทรำบขอ้มลู ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจ อุปสรรคทำงเทคนิคในกรณีใชก้ระบวนกำรมสีว่นร่วมทำง
ออนไลน์ และควำมขดัแยง้ระหว่ำงผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่ขำ้ร่วม เป็นตน้ 

4. กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการส่ือสาร 

4.1 ก่อนกระบวนกำรมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

- ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของกำรท ำกำรมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

- พจิำรณำกระบวนกำรและวธิกีำรกำรมสีว่นร่วมทีเ่หมำะสม รวมถงึระยะเวลำ 

- พจิำรณำก ำหนดผูเ้ขำ้ร่วมกระบวนกำรกำรมสีว่นร่วม 

- เปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส และทัว่ถงึ เพือ่สรำ้งควำมมัน่ใจว่ำผูม้สี่วนไดเ้สยี
ไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอ สอดคลอ้ง และทนัเวลำ ทัง้นี้ ควรพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมและ
ปฏบิตัติำมนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ 

4.2 ระหว่ำงกำรด ำเนินกระบวนกำรมสีว่นร่วม 

- ตัง้กฎกตกิำทีช่ดัเจน  

- สรำ้งกำรมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มอย่ำงสมดุล 

- รบัมอืกบัค ำต ำหนิอย่ำงเป็นมอือำชพี ยอมรบัมุมมองและควำมคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

- หลกีเลีย่งกำรสญัญำกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีหำกบรษิทัฯ อำจไม่สำมำรถท ำตำมสญัญำได ้

4.3 หลงักระบวนกำรกำรมสี่วนร่วม 

- สอบถำมควำมคดิเหน็ต่อกระบวนกำรกำรมสีว่นร่วม เพือ่ปรบัปรุงกระบวนกำรส ำหรบั
กจิกรรมกำรมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยีในอนำคต และพฒันำควำมสมัพนัธท์ีย่ ัง่ยนื 

- รวบรวมและสรุปผลทีไ่ดจ้ำกกำรประชุมหำรอื มุมมอง ขอ้กงัวลใจ และควำมคำดหวงัของผูม้ี
สว่นไดเ้สยี  
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- จดัล ำดบัควำมส ำคญัของประเดน็ โดยพจิำรณำควำมเกีย่วขอ้งและควำมส ำคญัต่อบรษิทัฯ 
และผูม้สีว่นไดเ้สยี ประเดน็ส ำคญัดำ้นควำมยัง่ยนืคอืประเดน็ทีจ่ะมผีลกระทบต่อกำร
ตดัสนิใจ กำรกระท ำ และประสทิธภิำพของบรษิทัฯ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ  

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เป็นเสมือนตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อ
ประสานงานกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี จงึมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีต่อ้งปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีตามนโยบายและ
แนวทางปฏบิตัขิองบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั 

บรษิทัฯ จดัให้มกีระบวนการการมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสยีโดยวธิกีารและช่องทางต่างๆ ซึ่ง
ด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะท างานดา้นการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ เพื่อใหค้รอบคลุมกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม และน าความคาดหวงั ความ
ต้องการ ขอ้กงัวลใจ และขอ้คดิเหน็ของผู้มสี่วนได้เสยีที่มนีัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ มา
วเิคราะหป์ระเดน็ส าคญัดา้นความยัง่ยนื (Materiality) โดยคณะท างานการพฒันาอย่างยัง่ยนื   

ผู้บรหิารแต่ละฝ่ายหรอืบรษิัทย่อยมหีน้าที่ในการควบคุมดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบักลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียให้ด าเนินการตามนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล รวมถงึการจดัหาทรพัยากรทีเ่หมาะสม เช่น การจดัสรรงบประมาณ การจดัสรรพนักงานที่มี
ทกัษะและความรูเ้พยีงพอในการด าเนินงาน และจดัระบบทีม่ปีระสทิธภิาพในการรวบรวมค าแนะน าจากผู้
มสีว่นไดเ้สยี ตดิตามความคบืหน้า และการประเมนิผลการตอบสนองต่อขอ้แนะน า  

ผูบ้รหิารควรน าขอ้มูลการมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดเ้สยีมาบูรณาการเขา้กบัการก ากบัดูแลกจิการ 
กลยุทธ์ และการจดัการในทุกระดบัของบรษิทัฯ เพื่อให้เกดิการพฒันาทัว่ทัง้องค์กรและมกีารตอบสนอง
เชงิกลยุทธเ์พือ่ความยัง่ยนื 

นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้น 

บรษิทัฯ ตระหนกัดวี่าผูถ้อืหุน้คอืเจา้ของกจิการ บรษิทัฯ มหีน้าทีส่รา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว
จงึก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏบิตัติามแนวทางต่อไปนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตภายใต้การตัดสินใจอย่าง 
สมเหตุสมผลบนพื้นฐานขอ้มูลทีเ่ชื่อว่าเพยีงพอ ถูกต้อง ไม่มสี่วนไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
และท าโดยสุจรติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ มจุีดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่กระท า
การโดยมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 

2) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ด าเนินการตามแนวปฏบิตัิทีด่ขีองหลกัการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ
เพือ่ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ 
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3) จดัการดูแลมิให้สินทรพัย์ของบริษัทฯ เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ จดัให้มีระบบควบคุม
ภายในและระบบบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล 

4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามสี่วนร่วมในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกบัการด าเนิน
กจิการ 

5) รายงานสถานภาพของบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอครบถว้นตามความเป็นจรงิและทนัต่อสถานการณ์ 

6) เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศของบรษิทัฯ ทีถู่กต้องตามขอ้เทจ็จรงิ และเพยีงพอต่อการ
ตดัสนิใจแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั และในเวลาทีเ่หมาะสม 

7) ดูแลไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดย
ให้ข้อมูลใดๆ ของบรษิัทฯ ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เปิดเผยข้อมูลลบัของบรษิทัฯ ต่อ
บุคคลภายนอก และ/หรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 

8) จดัใหม้ชี่องทางส าหรบัการแจง้เบาะแสการกระท าทีไ่ม่สุจรติ หรอืขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ ครอบคลุมถงึ
เว็บไซต์ ไปรษณีย์และโทรคมนาคม และมกีระบวนการตอบสนองข้อร้องเรยีน การคุ้มครองผู้
รอ้งเรยีน รวมถงึแจง้ผลการด าเนินการต่อผูร้อ้งเรยีนอย่างเป็นระบบและยุตธิรรม 

นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อพนักงาน 

 บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่าพนักงานของบรษิทัฯ ทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคี่าที่สุดของบรษิัทฯ และเป็น
ส่วนส าคญัในการขบัเคลื่อนบรษิัทฯ ไปสู่ความส าเร็จ ดงันัน้ บริษทัฯ จงึได้ก าหนด “นโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชน” ของบรษิทัฯ เพื่อใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั ปราศจาก
การเลอืกปฏบิตั ิและตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังาน โดยมุ่งหวงัให้พนกังานมคีวามสมัพนัธ์อนัดี
ระหว่างบรษิัทฯ และพนักงาน รวมถึงส่งเสรมิการพฒันาทกัษะและความสามารถของพนักงาน สร้าง
สภาพแวดลอ้มในการท างานทีด่แีละปลอดภยั และมคีวามมัน่คงในอาชพีและการเตบิโตในสายงานต่อไป  

1) บริษัทฯ สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับ
วฒันธรรมองคก์ร (AMATA DNA) ผ่านกระบวนการคดัเลอืกทีเ่ป็นธรรมและมปีระสทิธภิาพ โดย
เปิดโอกาสใหผู้ส้นใจสามารถสมคัรไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั  

2) บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้อ
ชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา ความพกิาร ฐานะ ชาตติระกูล สถานศกึษา หรอืสถานะอื่นใดทีม่ไิด้
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 

3) บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานโดยไม่เลอืกปฏบิตัแิละใหโ้อกาสพนักงานทุกกลุ่มอย่างเท่า
เทยีมกนั โดยการบรหิารค่าตอบแทนจากการประเมนิผลการปฏบิตังิานที่มกีารตัง้เป้าหมายการ
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ท างานและผลการปฏิบตังิานที่ชดัเจนเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกดิความโปร่งใสและยุตธิรรมเป็นที่
ยอมรบัของพนกังาน 

4) บริษัทฯ ดูแลพนักงานแบบองค์รวมตามแนวทางองค์กรแห่งความสุข เพื่อสร้างความสมดุล
ระหว่างการท างานและการใช้ชวีติส่วนตวัของพนักงาน โดยจดัให้มกีจิกรรมต่างๆ  ที่ส่งเสรมิให้
พนกังานมสีุขภาพและคุณภาพชวีติทีด่ ี

5) บรษิทัฯ จดัให้มสีถานที่ท างาน อุปกรณ์การท างาน และกระบวนการท างานที่เป็นไปตามหลกั
สากลว่าดว้ยมาตรฐานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  

6) บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทางการสือ่สารต่างๆ เพือ่เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแจง้เบาะแสหรอืรอ้ง
ทุกข์ที่เกี่ยวกบัการถูกละเมดิสทิธิมนุษยชนหรอืละเมดิจรรยาบรรณใดๆ โดยมแีนวทางปฏิบตัิ
ตามนโยบายการแจง้เบาะแส  

7) บรษิทัฯ ส่งเสรมิและเปิดโอกาสพนักงานทุกคนไดแ้สดงความสามารถอย่างเตม็ที่ และสร้างแรง
กระตุ้นในการท างาน ทัง้ในรูปของเงนิเดอืน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่เหมาะสม
ตามระเบยีบของบรษิทัฯ  

8) บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการพฒันาศกัยภาพและความรูค้วามสามารถของพนักงานเพื่อรองรบั
ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจในอนาคต เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัและสามารถ
ขบัเคลื่อนธุรกจิไปสูเ่ป้าหมายได ้ 

9) บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัการดูแลพนักงานตัง้แต่แรกจ้างไปจนถึงหลงัเกษียณอายุ และเปิด
โอกาสใหม้กีารจา้งงานหลงัเกษยีณอายุส าหรบัพนักงานทีเ่กษยีณอายุแลว้แต่สุขภาพร่างกายยงั
แขง็แรง ยงัท างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพและสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่บรษิทัฯ โดยการ
ถ่ายทอดประสบการณ์การท างานให้แก่พนักงานรุ่นหลงัไดเ้ป็นอย่างด ีโดยพจิารณาจากความรู้
ความสามารถของผูเ้กษยีณอายุและความเหมาะสมของลกัษณะงาน 

10) บรษิทัฯ ส่งเสรมิการใชส้ทิธขิองลูกจ้างตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงาน นอกจากจะเป็นการกระท า
อนัขดัต่อกฎหมาย 

นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อลูกค้า 

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนืกบัลูกคา้ โดยการปฏบิตัดิงันี้  

1) บรษิทัฯ มคีวามเขา้ใจถงึความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและตอบสนองลูกค้าใหเ้กดิความ
พงึพอใจสูงสุด ตลอดจนพฒันาผลติภณัฑ์และการบรกิารควบคู่ไปกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม เพือ่สรา้งความไวว้างใจในระยะยาว 
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2) บริษัทฯ มีความตัง้ใจที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่อ
ประโยชน์และความพงึพอใจสงูสุดของลูกคา้ 

3) บรษิัทฯ ปฏิบตัิต่อลูกค้าทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของผลตอบแทนที่
ยุตธิรรมต่อทัง้สองฝ่าย 

4) บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างมจีรยิธรรมและซื่อสตัย์ ปฏิบตัิต่อลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นที่
ไวว้างใจได ้ 

5) บรษิทัฯ เคารพต่อสทิธสิ่วนบุคคลของลูกคา้ โดยจะรกัษาขอ้มูลทางธุรกจิและขอ้มูลส่วนตวัของ
ลูกคา้เป็นความลบั ปกป้องจากการเขา้ถงึขอ้มลูของลูกคา้โดยพนกังานทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต และไม่
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวแก่บุคคลภายนอก หากไม่ไดร้บัความยนิยอมจากลูกคา้  

6) ให้ข้อมูลข่าวสารและค าแนะน าที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้าเพื่อให้ทราบ
เกีย่วกบัสนิคา้การบรกิาร 

7) บรษิัทฯ จดัให้มชี่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ตลอดจนแจง้เบาะแสในกรณีพบการกระท าผดิหรอืละเมดิจรรยาบรรณใดๆ 
โดยมแีนวทางปฏบิตัติามนโยบายการแจง้เบาะแส  

8) บรษิัทฯ มกีระบวนการส ารวจความพงึพอใจและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการรบัฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า และด าเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็ว  เพื่อสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ 

นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อคู่ค้า 

คู่คา้ หมายถงึ ผูจ้ดัหาสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่บรษิทัฯ ไดแ้ก่ supplier และ ผูร้บัเหมา 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับคู่ค้าในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนความส าเร็จทางธุรกิจ จึงได้ก าหนด 
“นโยบายการจดัซื้อจดัจ้าง” ของบรษิัทฯ เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกจิระหว่างกนัในระยะยาว โดยมี
แนวทางปฏบิตั ิดงันี้  

1) บรษิทัฯ ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้รวมทัง้ปฏบิตัติามระเบยีบ 
ขอ้ก าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั ตลอดจนมาตรฐานจรยิธรรมทางสงัคม 

2) บรษิัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เอาเปรยีบ บรษิัทฯ ให้
ขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน เพยีงพอ กบัคู่คา้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั  

3) บรษิทัฯ ช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่คู่คา้อย่างถูกตอ้งและตรงเวลา 
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4) บรษิทัฯ ก าหนดกฎระเบยีบและขัน้ตอนในกระบวนการการจดัซือ้จดัจา้งอย่างชดัเจน 

5) บรษิัทฯ จดัให้มชี่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถร้องเรยีน หรอืแจ้ง
เบาะแสในกรณีพบการกระท าผดิหรอืละเมดิจรรยาบรรณใดๆ ของพนักงาน โดยมแีนวทาง
ปฏบิตัติามนโยบายการแจง้เบาะแส  

6) บริษัทฯ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้าร้องเรียนหรือแนะน าเพื่อการพัฒนา
ปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการปฏบิตังิาน 

7) บรษิทัฯ รกัษาขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากผูเ้สนอราคา หรอืผูเ้ขา้ร่วมประกวดราคาแต่ละรายไวเ้ป็น
ความลบัไม่เปิดเผยใหร้ายอื่นทราบ 

8) บริษัทฯ รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้องหรือรับ
ทรพัยส์นิหรอืผลประโยชน์อื่นใด ทัง้โดยตรงและโดยออ้มจากคู่คา้ 

9) บรษิทัฯ ไม่สนับสนุนการจดัซื้อจดัจา้งจากคู่คา้ทีก่ระท าผดิกฎหมายและมาตรฐานจรยิธรรมทาง
สงัคม หรอืคู่คา้ทีม่กีารละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ได้จดัท า “จรรยาบรรณธุรกจิส าหรบัคู่ค้า” ของบรษิทัฯ และสนับสนุนให้คู่คา้ทุกราย
ปฏบิตัติาม โดยบรษิทัฯ จะช่วยเหลอื สนับสนุน และส่งเสรมิใหคู้่คา้ด าเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพ
สิทธิมนุษยชน ดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ
สิง่แวดลอ้มต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างยัง่ยนื 

นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อคู่ธรุกิจ (Joint venture partner) 

 บรษิทัฯ เคารพสทิธขิองคู่ธุรกจิและปฏบิตัติ่อคู่ธุรกจิทุกรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม บรษิทัฯ 
สนับสนุนให้คู่ธุรกจิเคารพสทิธมินุษยชนตามนโยบายด้านสทิธมินุษยชนของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ให้ความ
ร่วมมอืในการท างานกบัคู่ธุรกจิเพือ่ใหธุ้รกจิร่วมทุนบรรลุเป้าหมายร่วมกนั โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1) บรษิทัฯ ร่วมมอืกบัคู่ธุรกจิในการสนับสนุนและเสรมิสร้างความเขม้แขง็ในการด าเนินกจิการร่วม
ทุน 

2) บรษิทัฯ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคดิและขอ้เสนอแนะกบัคู่ธุรกจิ และร่วมกนัก าหนดแผน
ธุรกจิเพือ่ใหม้ัน่ใจในการพฒันาและการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของกจิการร่วมทุน 

3) บรษิทัฯ ตดิตามการด าเนินงานของกจิการร่วมทุนเพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และแนวทางการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

4) บรษิทัฯ ท างานร่วมกบัคู่ธุรกจิในการจดัสรรผลก าไรจากธุรกจิร่วมทุนอย่างยุตธิรรมและโปร่งใส 
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5) บรษิทัฯ ไม่ท าการแสวงหาผลประโยชน์จากคู่ธุรกจิหรอืเอาเปรยีบคู่ธุรกจิไม่ว่าดา้นใดกต็าม 

นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

 บรษิัทฯ มนีโยบายปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกติกาการแข่งขนัที่
สุจรติ บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกจิอย่างยุตธิรรมตามกฎหมายและจรรยาบรรณของบรษิัทฯ 
และค านึงถงึจรยิธรรมทางการคา้และกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1) บรษิัทฯ ด าเนินงานภายใต้กรอบกตกิาการแข่งขนัที่เป็นธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมี
จรยิธรรมและโปร่งใส และไม่เอาเปรยีบคู่แขง่ทางการคา้อย่างผดิกฎหมาย 

2) บรษิทัฯ สง่เสรมิการคา้เสร ีและไม่ใชว้ธิทีุ่มตลาด 

3) บริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่
เหมาะสม เช่น การให้สนิบน หรอืว่าจ้างพนักงานของบรษิัทคู่แข่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งขอ้มูลที่เป็น
ความลบัของบรษิทัคู่แขง่ 

4) บรษิทัฯ ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

5) บรษิทัฯ ไม่สนับสนุนใหม้กีารปฏบิตัริ่วมกนัเพื่อกระท าการหรอืสมยอมในการเสนอราคาทีไ่ม่เป็น
ธรรมต่อลูกคา้ 

6) บรษิทัฯ ไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของคู่แขง่ขนัทางการคา้ 

นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี 

 บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัติ่อเจ้าหนี้ดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส พรอ้มกบัปฏบิตัิตาม
สญัญาอย่างเคร่งครดัตามเงือ่นไขทีไ่ดก้ าหนดไว ้โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1) บรษิทัฯ ดูแลใหม้กีารช าระคนืเงนิกู้และดอกเบี้ยใหก้บัเจา้หนี้เงนิกู้ยมืทุกประเภทอย่างครบถ้วน 
ตามก าหนดเวลาและปฏบิตัติามเงือ่นไขการกู้ยมืเงนิตามขอ้ตกลง 

2) บรษิทัฯ ไม่ใช้เงนิกู้ยมืไปในทางที่ขดัต่อวตัถุประสงค์ในการกู้ยมืเงนิ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะพจิารณา
เหตุผลความจ าเป็น ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจกูเ้งนิหรอืค ้าประกนัอย่างดทีีสุ่ด 

3) บรษิทัฯ ไม่ปกปิดขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิอนัท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่เจา้หนี้ แต่จะเปิดเผยขอ้มลู
ทีจ่ าเป็นแก่เจา้หนี้อย่างครบถว้น 

4) บริษัทฯ มุ่งมัน่บริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีการผิดนัดช าระหนี้เกิดขึ้น และคง
ความสามารถในการช าระหน้ีไวใ้หด้ทีีสุ่ด 
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5) บรษิัทฯ มุ่งมัน่รกัษาและปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครดั ในกรณีที่มเีหตุต้อง
เปลีย่นแปลงเงือ่นไข บรษิทัฯ จะหารอืร่วมกบัเจา้หนี้โดยเรว็ 

นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อชุมชน 

 บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ในการพฒันาธุรกจิและเศรษฐกจิสงัคมใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกบัการอยู่ร่วมกนั
ด้วยดรีะหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ บรษิทัฯ จงึด าเนินธุรกจิโดยยดึมัน่ในสทิธมินุษยชนและ
ความเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มและค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม บรษิทัฯ ใหก้ารสนับสนุน
กจิกรรมทีส่่งเสรมิคุณภาพชวีติที่ดแีละพฒันาชุมชนและสงัคมโดยรวมในประเทศที่บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิ
อยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัสนับสนุนใหพ้นักงานและผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ ของบรษิทัฯ มสี่วน
ร่วมในการช่วยพฒันาชุมชนและสงัคมเพือ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีม่พีลงัมากขึน้ โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1) บรษิทัฯ รบัผดิชอบต่อผลกระทบเชงิลบต่อชุมชนทีเ่กดิจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยจดั
ให้มชี่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถร้องเรยีนปัญหาต่างๆ หรอืแจ้ง
เบาะแสในกรณีพบการกระท าผดิหรอืละเมดิจรรยาบรรณใดๆ ของพนกังาน โดยมแีนวทางปฏบิตัิ
ตามนโยบายการแจง้เบาะแส และด าเนินการจดัการผลกระทบเหล่านัน้ใหเ้กดิขึน้น้อยทีสุ่ดหรอืไม่
มเีลย 

2) บรษิทัฯ ตอบสนองขอ้รอ้งเรยีนจากชุมชนอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 

3) บรษิทัฯ สนับสนุนและใหค้วามช่วยเหลอืที่จ าเป็นต่อสงัคมและชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบ
นิคมอุตสาหกรรมของบรษิทัฯ ในรศัม ี5 กโิลเมตร 

4) บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการรกัษาสิง่แวดลอ้มใกลเ้คยีงชุมชน โดยการควบคุมและจดัการของ
เสยีจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและการบรโิภคทัว่ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจน
การจดัการและควบคุมมลพษิอากาศด้วยการใช้เทคโนโลยทีี่มปีระสทิธิภาพและมกีารติดตาม
อย่างใกลช้ดิ 

5) บรษิัทฯ ให้ความรู้และเป็นแหล่งเรยีนรู้ต้นแบบแก่ชุมชนโดยรอบในเรื่องความปลอดภัย การ
จดัการภาวะฉุกเฉิน และการจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่ ี

6) บรษิทัฯ สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ของชุมชนและสงัคม โดยสนบัสนุนกจิกรรม
หรอืโครงการที่ส่งเสรมิใหป้ระชาชนในชุมชนมคีวามปลอดภยั มสีุขภาพทีด่ขีึ้น พฒันาศกัยภาพ
ของเยาวชนและประชาชนในชุมชนในด้านการศึกษาและทกัษะการท างาน พฒันาเศรษฐกิจ
ชุมชน สรา้งโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึบรกิารต่างๆ ของบรษิทัฯ ทีช่่วยใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ 
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7) บรษิทัฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสใหชุ้มชนมสี่วนร่วมในกจิกรรมหรอืโครงการต่างๆ ของบรษิทัฯ 
สามารถแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะหรอืรอ้งเรยีนจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยมี
เป้าหมายเพือ่ใหอุ้ตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

8) บรษิทัฯ เปิดเผยผลการด าเนินงานตามการรอ้งขอของชุมชนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

9) บรษิัทฯ สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบักลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีอื่นๆ เพื่อร่วมกนัพฒันาชุมชนและ
สงัคมโดยรวม 

นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อหน่วยงานราชการและรฐัวิสาหกิจ 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักับหน่วยงานราชการและรฐัวิสาหกิจเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยการมี
บทบาทในการด าเนินธุรกจิโดยตรง บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั ให้
การสนับสนุนและความร่วมมอืกบัหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิดว้ยดเีสมอมา มแีนวทางการปฏบิตั ิ
ดงันี้  

1) บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละพืน้ทีอ่ย่างเคร่งครดั  

2) บริษัทฯ ไม่กระท าการใดๆ เพื่อโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ของรฐัให้สนับสนุนและสมรู้ร่วมคดิในการ
กระท าทีไ่ม่เหมาะสม 

3) บรษิทัฯ มสีว่นร่วมในการสรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาชุมชนส าหรบัหน่วยงานราชการทอ้งถิน่  

4) บรษิทัฯ สนบัสนุนการด าเนินงานและกจิกรรมของหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ 

5) บรษิทัฯ เปิดเผยผลการด าเนินงานตามการรอ้งขอของหน่วยงานราชการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

6) บรษิทัฯ มสีว่นร่วมในการประชุมเพือ่แบ่งปันแนวคดิและใหค้วามช่วยเหลอืดา้นเทคนิค 

7) บรษิทัฯ รบัฟังความคดิเหน็ ค าแนะน า หรอืขอ้รอ้งเรยีนจากหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ  

8) บรษิทัฯ สนับสนุนการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างชุมชนกบัหน่วยงานภาครฐั และสนับสนุน
การพฒันาเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
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ส่วนที่ 3 กฎบัตร

3.1
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3.2 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
1. วตัถปุระสงค ์  
 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้มาโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ท าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการ
บริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลัก
จรรยาบรรณต่างๆ เพือ่สง่เสรมิใหบ้รษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) มกีารก ากบัดแูลกจิการที่
ด ี 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและความมี 
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
กรรมการบรษิทัโดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผู้
ถอืหุน้พรอ้มกบัการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั 

• กรรมการตรวจสอบที่พ้นต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้ให้กลับเข้าด ารง 
ต าแหน่งไดอ้กีโดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอตัโนมตั ิ

• ใหก้รรมการตรวจสอบทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในต าแหน่ง เพื่อปฏบิตัิ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้กรรมการมาแทนต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบ
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วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัแล้ว แต่ไม่ได้รบัเลอืกให้กลบัเขา้มาด 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 ผูต้รวจสอบภายในผูส้อบบญัชหีรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งใน
วาระการประชุมนั ้นๆเข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลตามความจ าเป็นและ 
เหมาะสมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจดัท าขึ้นและ
น าเสนอก่อนการประชุมและใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูบ้นัทกึ
รายงานการประชุม 

 6. อ านาจ 
 

• มอี านาจในการเชญิฝ่ายบรหิารหรอืพนักงานของบรษิทัมาร่วมประชุมชี้แจงให้
ความเหน็หรอืจดัสง่เอกสารทีร่อ้งขอตามความจ าเป็น 

• พจิารณาเสนอรายชื่อผู้สอบบญัชีพร้อมทัง้ค่าตอบแทน เพื่อขอรบัการแต่งตัง้ 
จากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีเป็น 
ประจ าทุกปี 

• รับทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทนจากงาน 
ดงักล่าว เพือ่พจิารณามใิหผู้ส้อบบญัชขีาดความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน 
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• พจิารณาตดัสนิใจในกรณีที่ฝ่ายบรหิารและผู้สอบบญัชีมคีวามเห็นไม่ตรงกัน      
เกีย่วกบัรายงานทางการเงนิ หรอืมขีอ้จ ากดัในการปฏบิตังิานสอบบญัชี 

• สอบทานขัน้ตอนการปฏิบัติงานและการก ากับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

• พจิารณาและให้ความเหน็ชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรอืเลกิจ้าง 
และพจิารณาความดีความชอบของผู้บรหิารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
และก ากบัพจิารณารายงานจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและฝ่ายบรหิาร
ของบรษิทัและหารอืกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเกี่ยวกบันโยบายการ
ประเมนิและการบรหิารความเสีย่ง 

• จดัหาที่ปรกึษาจากภายนอกหรอืผู้เชี่ยวชาญทางวชิาชีพในการให้ค าแนะน า 
ปรกึษาหรอืใหค้วามเหน็ไดต้ามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาว่าเหมาะสม 

• ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชเีพื่อประชุมหารอืโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมด้วยอย่าง
น้อยปีละครัง้ 

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

• พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัใหอ้นุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

 
7. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
 
7.1 รายงานทางการเงนิ 

• สอบทานให้บรษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและพอเพยีงและพจิารณา 
ความครบถ้วนของขอ้มูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบและประเมนิความ 
เหมาะสมของหลกัการบญัชทีีใ่ชใ้นรายงานทางการเงนิ 

• สอบทานประเดน็เกีย่วกบัการบญัชแีละรายงานทางการเงนิทีม่สีาระส าคญัรวมทัง้
รายการที่มคีวามซบัซ้อนหรอืผดิปกติและรายการที่ต้องใช้วจิารณญาณในการ
ตดัสนิ 

• สอบถามฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัชเีกี่ยวกบัผลการตรวจสอบความเสีย่งทีส่ าคญั
เกีย่วกบัรายงานทางการเงนิและแผนทีจ่ะลดความเสีย่งดงักล่าว 

• สอบทานใหบ้รษิทัมกีารควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพเกี่ยวกบักระบวนการการ
จดัท ารายงานทางการเงนิ 
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• มีกระบวนการรบัแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ไม่
เหมาะสมหรอืประเดน็อื่นๆ ดว้ย 

 
7.2 การควบคุมภายใน 

• สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก าหนดให้มีการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุม
ภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสมและแนวทางการ
สือ่สารความส าคญัของการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้บรษิทั 

• สอบทานเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีผู่ต้รวจสอบ
ภายใน และผูส้อบบญัชเีสนอนัน้ฝ่ายบรหิารไดน้ าไปปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ 

7.3 การตรวจสอบภายใน 
• สอบทานและอนุมตัิกฎบัตรการตรวจสอบภายในแผนงานประจ าปี ตลอดจน

บุคลากรและทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน 
• สอบทานกจิกรรมและการปฏบิตังิานของกลุ่มบรหิารงานตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจ

ไดว้่ากลุ่มบรหิารงานตรวจสอบสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเป็นอสิระ 
• สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 

7.4 การก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 
• สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสายงานก ากับและควบคุมแผนงานประจ าปี 

ตลอดจนบุคลากรและทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน 
• พจิารณากฎหมาย ระเบยีบต่างๆ ที่มกีารเปลี่ยนแปลง และมผีลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของบรษิทัทีน่ าเสนอโดยกลุ่มตรวจสอบและก ากบัอย่างสม ่าเสมอ 
• สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลบรษิัทและผลการ

ตดิตามการแกไ้ข รวมถงึรายงานใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั 
• สอบทานประสทิธผิลของระบบในการตดิตามการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ 

และผลการตดิตามการแกไ้ขในกรณีทีไ่ม่มกีารปฏบิตัติาม 
• สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่และรายงานให้

คณะกรรมการบรษิทัทราบ 
 

7.5 การบรหิารความเสีย่ง 
• สอบทานความเพยีงพอของการก ากบัดแูลนโยบายและหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 
      บรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
• สอบทานประสทิธภิาพของระบบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
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7.6 การปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณผูบ้รหิาร และพนกังาน 
• สอบทานใหม้ัน่ใจว่าหลกัจรยิธรรมธุรกจิ และจรรยาบรรณผู้บรหิารและพนักงาน 

และนโยบายในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดจ้ดัท าเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนรบัทราบ 

• สง่เสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิและนโยบายในการ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
7.7 ความรบัผดิชอบอื่นๆ 

• ปฏบิตังิานอื่นตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมาย 
• สอบทานและประเมนิกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอและ

น าเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อมกีารแกไ้ข 
• จดัให้มกีารประเมนิตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และน าเสนอผลการประเมนิต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
 

7.8 คณะกรรมการตรวจสอบควรมกีารหารอืและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเมื่อได้รับแจ้ง
พฤตกิารณ์อนัควรสงสยัจากผูส้อบบญัช ี   

 
การจดัการผลประโยชน์ท่ีขดักนั 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการ
ผลประโยชน์ที่ขดักนัไว้ในคู่มอืการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
โดยทุกฝ่ายมสีว่นร่วมในการจดัการผลประโยชน์ทีข่ดักนัของบรษิทั ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั 
พจิารณาความขดักนัของผลประโยชน์เกี่ยวกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ระหว่างบรษิทัหรอืบรษิทั
ย่อยกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัอย่างรอบคอบ รวมถงึระมดัระวงั ใหก้ารด าเนินงาน เป็นไปอย่าง
สุจรติ โปร่งใส โดยค านึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที่
สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการ ระหว่างกนัทีม่นียัส าคญัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
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3.3 กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้น านโยบายสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนมาปฏิบตัิให้เป็นรูปธรรม เพื่อสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท สามารถจูงใจและรักษาบุคคลที่มีคุณสมบัติและมี

ศกัยภาพไวไ้ด ้

 

1. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

1.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 

โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

เป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เลอืกประธาน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี้ ประธานคณะกรรมการไม่ควรด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1.2 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้อง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมคีวามรู้ความเขา้ใจถงึคุณสมบตั ิหน้าที ่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 าแหน่งกรรมการบริษัท  ทัง้นี้  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่พ้นต าแหน่งตามวาระ อาจได้รบัแต่งตัง้ให้

กลับเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก และให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่พ้น

ต าแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้

กรรมการมาแทนต าแหน่ง กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่าง

ลง ให้คณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการที่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามเป็น

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทดแทน  
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2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องจดัใหม้กีารประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครัง้

ต่อปี โดยกรรมการตอ้งเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  

2.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องมกีรรมการร่วมประชุม

ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

2.4 ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่

อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีเ่ขา้ร่วมประชุมเลอืก

กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

2.5 การวนิิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหถ้อืเสยีง

ขา้งมากของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีร่่วมประชุม โดยกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทนหนึ่งคนมเีสยีงหนึ่งเสยีง ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที่

ประชุมออกเสยีงเพิม่อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด  

2.6 คณะกรรมการบรษิทัจะไดร้บัรายงานจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

แต่ละครัง้เพือ่ทราบอย่างทนัท่วงท ี

 

3. ภารกิจและความรบัผิดชอบ 

3.1 ดา้นการสรรหา 

(1) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิีการในการสรรหากรรมการและประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 

(2) สรรหา คดัเลอืก และเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษิทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  

และกรรมการในบรษิทัย่อย ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาบุคคลทีเ่หมาะสม 

ทัง้นี้  ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนต้องพจิารณาถึงโครงสร้างของ Board Skill Matrix ตามนโยบาย

การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(3) ดูแลใหค้ณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยมขีนาดและองคป์ระกอบ

ทีเ่หมาะสมกบัองคก์ร รวมถงึมกีารปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต้อง

ประกอบด้วยบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ในด้าน

ต่างๆ ตาม Board Skill Matrix 

(4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอยีดของกระบวนการสรรหาไวใ้นรายงานประจ าปี 
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(5) สร้างความมัน่ใจว่าบรษิทัมแีผนการสบืทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการ

บรหิารทีเ่หมาะสม ส าหรบัต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ผูบ้รหิารระดบัสูง

และผูจ้ดัการทีร่ายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

(6) รบัผดิชอบต่อการอื่นใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 

3.2 ดา้นค่าตอบแทน 

(1) ก าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถงึจ านวนค่าตอบแทน

และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมี

หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน โปร่งใส และน าเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

และ/หรอื น าเสนอเพือ่ขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี  

(2) ดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้รบัผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

(3) ก าหนดแนวทางในการประเมนิผลงานของกรรมการบรษิทัและประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร เพือ่พจิารณาผลตอบแทนประจ าปี 

(4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนใน

รูปแบบต่างๆ รวมทัง้จดัท ารายงานการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และผู้บรหิารระดบัสูง โดยอย่างน้อยต้องมรีายละเอียด

เกี่ยวกบัเป้าหมาย การด าเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ

หน่วยงานก ากบัดแูล 

(5) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุด

ย่อยต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหค้วามเหน็ชอบก่อนเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพือ่

พจิารณาอนุมตั ิ

(6) พจิารณาความเหมาะสมของขอ้เสนอของฝ่ายจดัการ เรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน

แก่พนักงานโดยรวม รวมถึงการเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อพนักงาน (ESOP) และ

จ านวนรวมของโบนัสประจ าปี แลว้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณา

อนุมตั ิ

(7)  ทบทวนเป้าหมายและหลกัเกณฑ์การปฏบิตังิานส าหรบัประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนุมตั ิ
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(8) เสนอแนะค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทีเ่หมาะสมส าหรบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

และเลขานุการบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
 

ประกาศใช ้ณ วนัที ่8 ตุลาคม 2564 

 

 

              (ดร. อภชิาต ิชนิวรรโณ) 
            ประธานกรรมการ 
 บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 
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3.4 กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 
1. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 
 
1.1 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยมี

จ านวน 3-5 คน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการเป็นผู้เลือกประธานกรรมการการก ากับดูแลกิจการ ทัง้นี้
ประธานกรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือประธานกรรมการ
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 าปีผูถ้อืหุ้น 
พร้อมกบัการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท ทัง้นี้ กรรมการก ากบัดูแล
กจิการที่พ้นต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งได้อกีและให้
กรรมการก ากบัดูแลกจิการที่พน้ต าแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อปฏบิตัิ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้กรรมการมาแทนต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัทโดยไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอกีกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการก ากบัดแูลกจิการว่างลง  

 
2.2 ให้คณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการที่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามเขา้เป็น
 กรรมการก ากบัดแูลกจิการทดแทน โดยกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง
 แทนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน 

 
2.3 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการจะต้องจดัให้มกีารประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ต่อปี โดย

กรรมการตอ้งมาประชุมดว้ยตนเอง 
2.4 ในการประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการต้องมกีรรมการร่วมประชุมไม่น้อย

กว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 
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2.5 ในกรณีทีป่ระธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ให้กรรมการก ากบัดูแลกิจการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในทีป่ระชุม 

 

2.6    การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการให้ถือเสยีงขา้ง        
มากของกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ทีร่่วมประชุมโดยกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
หนึ่งคนมเีสยีงหนึ่งเสยีง ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีง 
เพิม่อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด  

 

2.7 คณะกรรมการบรษิทั จะได้รบัรายงานการประชุมของคณะกรรมการก ากบัดูแล 
กจิการหลงัจากการประชุมแต่ละครัง้ เพือ่ทราบอย่างทนัท่วงท ี

 
 

3. ภารกิจและความรบัผิดชอบ 
  

(1) ก าหนดนโยบายด้านก ากบัดูแลและส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท พจิารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามเพื่อให้มี
การปฏบิตัติามนโยบายก ากบัดแูลกจิการทีด่รีวมถงึทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย
ใหม้คีวามเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 

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

(3)    ส่งเสรมิและก ากับดูแลให้การด าเนินกิจการของบรษิัทและการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการก ากับดูแล
กจิการทีด่ ี

(4)    ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตัดิ้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีห้สอดคล้อง 
กบักฎหมายและแนวทางปฏบิตัขิองสากล 

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

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

ทราบ 
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3.5 กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ร ับนโยบายการบริหารความเสี่ยงจาก
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่มาจดัท าแนวทางและกระบวนการบรหิารความเสีย่งดงันี้ 
 
1. ภารกิจและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

1.1 ก าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัโดย 

• ก าหนดสภาพแวดลอ้ม: โดยพจิารณาปัจจยัภายในและภายนอกพรอ้มทัง้ก าหนด
ขอบเขตรวมถึงหลกัเกณฑ์การบรหิารความเสีย่ง ซึ่งควรรวมถึง Strategic Risk 
(including market risk) Operational Risk, Financial Risk (including liquidity 
risk), Compliance Risk(Reputation risk is included) 

 
1.2 จดัการใหห้น่วยงานเจา้ของความเสีย่งท าการ  

• ระบุความเสี่ยง: ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบกับการบรรลุ  
วตัถุประสงคข์องบรษิทั 

• วเิคราะหค์วามเสีย่ง:  ระบุผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ความเสีย่งทีไ่ด้
ระบุไว ้รวมถงึประสทิธผิลของการควบคุมภายในต่างๆ ทีม่อียู่ 

• ประเมนิความเสีย่งและจดัล าดบัความเสีย่งซึ่งอยู่ในดุลยพนิิจของแต่ละหน่วยงาน
โดยการคดัเลอืกและเหน็ชอบทางเลอืกในการลดโอกาสและผลกระทบของการเกดิ
ความเสีย่งและด าเนินการตามทางเลอืก คอื หลกีเลีย่ง ยอมรบั โอน ลด 

 
1.3ติดตามและประเมนิประสทิธิผลของการบริหารความเสี่ยง: โดยคณะกรรมการบริหาร

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

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

4.1 ค 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. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้รวมทัง้การประชุมที่ไม่
มผีูบ้รหิาร 

2. ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าปีร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและ
เลขานุการบรษิทั 

3. ใหก้รรมการไดร้บัเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพือ่มเีวลาเพยีง
พอทีจ่ะอ่านเอกสารและเตรยีมตวัเขา้ประชุมเพือ่แสดงความคดิเหน็ ดว้ยความเป็นอสิระ 

4. กระตุ้นให้กรรมการมีการซักถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนที่มีการ 
ตดัสนิใจและใหม้ตทิีป่ระชุม 

5. ติดตามมติที่ประชุมที่ได้รับการอนุมัติถึงการได้น าไปปฏิบัติและมีการรายงานถึง
ผลส าเรจ็ของงาน 

6. ตรวจสอบดวู่ามกีารมอบหมายอ านาจทีส่มควรใหแ้ก่ฝ่ายบรหิาร 
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4.2 ค าบรรยายลกัษณะต าแหน่งงานกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่ก ากับดูแลบริษัทเป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นในการ
รกัษาผลประโยชน์ใหก้บับรษิทัและต้องมคีวามเขา้ใจความแตกต่างระหว่างการก ากบัดูแลและ
การบรหิารเพื่อจะหลกีเลี่ยงประเดน็ปัญหาการเขา้ไปเกี่ยวขอ้การปฏบิตังิานซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ฝ่ายบรหิาร  
 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมหีน้าทีต่ิดตามดแูลการปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายบรหิารและงาน
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. ตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่บริษัทตัง้อยู่เป็นอย่างไรมีความต้องการ
อะไรบา้ง 

8. มคีวามเขา้ใจประเดน็ความทา้ทายปัจจุบนัของธุรกจิของบรษิทั 

9. มคีวามเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มของกฎหมายและขอ้บงัคบัที่บรษิทัตอ้งปฏบิตั ิ

10. ท างานอย่างเป็นสว่นหน่ึงของทมีคณะกรรมการไปในทางทีส่รา้งสรรค์ 

11. รกัษาความลบั 

12. ปฏบิตัตินเป็นทรพัยากรบุคคลทีม่คีุณค่ามคีวามรูใ้หแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

13. มกีารตดัสนิใจอย่างอสิระ 

14. เมื่อมเีรื่องทีไ่ม่คดิว่าถูกตอ้งปรกึษาประธานกรรมการหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารนอก
การประชุม 

15. ปรกึษาประธานกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมหากต้องการให้ขอ้มูล หรอืเอกสาร
เพิม่ในทีป่ระชุม 
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16. หากเมื่อมปีระเด็นต้องเป็นตวัแทนให้บรษิัท ขออนุมตัิอ านาจในการเป็นตวัแทนของ
บรษิทัจากประธานกรรมการหรอืคณะกรรมการก่อน 

17. ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนทีด่ขีองบรษิทั 

18. แจง้ประธานกรรมการทนัทหีากไม่สามารถท าหน้าทีก่รรมการได้ 

 
สิทธิของกรรมการ 
 

1. สามารถเขา้ถงึขอ้มูลที่เพยีงพอที่จะท าให้ได้ขอ้มูลเพยีงพอที่จะท าหน้าที่กรรมการได้
สามารถจา้งผูเ้ชีย่วชาญภายนอกมาใหค้ าปรกึษาหารอืในเรื่องทีก่รรมการไม่สนัทดัโดย
ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากประธานกรรมการ โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้าย 

2. ไดร้บัการคุม้ครองตาม Company’s Directors’ and Officers’ Liability insurance policy 
3. เขา้ร่วมในขอ้ตกลงการเขา้ถงึขอ้มลูการชดเชยและการประกนัของบรษิทั 

 
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ในฐานะทีก่รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารอยู่ในคณะกรรมการ 
 

1. จะตอ้งอ่านเอกสารประกอบการประชุมพรอ้มเตรยีมค าถามก่อนเขา้ประชุม 
2. หากข้อมูลจากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้รบัยงัไม่เพียงพอที่จะท าให้ตดัสินใจ 

สามารถขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากเลขานุการบรษิทั 
3. มสีว่นร่วมในการออกความคดิเหน็อย่างเตม็ทีแ่ละตรงไปตรงมา 
4. ยอมรบัไดใ้นกรณีทีเ่พือ่นกรรมการออกความเหน็ทีข่ดัแยง้กนัในระหว่างมกีารอภปิราย 
5. รกัษาการสถติกิารเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 

 
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

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

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้น าในการบริหารงานประจ า โดยได้รบัมอบหมาย 
อ านาจหน้าที ่จากคณะกรรมการซึง่เป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมหีน้าที่น า  กล
ยุทธ์ไปปฏิบตัิและคอยติดตามดูแล เป้าหมาย ยุทธวธิี แผนงาน และนโยบายให้เป็นไปตาม
ทศิทางกลยุทธ์ทีก่ าหนดไว้ในขณะทีค่ณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีก่ ากบัดูแลกจิการของบรษิทั 
ให้เป็นองค์กรที่มปีระสทิธภาพในการด าเนินธุรกิจมกีารก ากบัดูแลกิจการที่ด ีสร้างประโยชน์
สูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และค านึงถงึผูท้ี่มสี่วนไดส้่วนเสยีโดยรวมมคีุณธรรมในการด าเนินธุรกจิ มี
ความโปร่งใสและตรวจสอบไดโ้ดยผ่านประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   
 
หน้าท่ีเฉพาะอย่าง 
  

 

1. เลอืกใชว้สิยัทศัน์ ภารกจิ และค่านิยม ทีจ่ะสรา้งผลประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
2. ขบัเคลื่อนบรษิทั ใหบ้รรลุเป้าหมายทัง้ทางดา้นการเงนิและดา้นทีไ่ม่ใช่การเงนิ 
3. เป็นตวัแทนของบรษิทั ใหผู้ถ้อืหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ ภาครฐั หน่วยงานก ากบัดูแล ผูม้ี

สว่นไดเ้สยีและชุมชน เหน็ถงึค่านิยมและพนัธกจิบรษิทั 
4. สรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัทมีผูบ้รหิาร พนักงานทีม่ผีลงานด ีโดยการดงึดูด รกัษา 

ใหท้ างานกบับรษิทั 
5. ท าใหบ้รษิทัมวีฒันธรรมองคก์รทีด่ ี

   
แผนกลยุทธ ์

6. พฒันาแผนกลยุทธเ์พือ่สรา้งมลูค่าสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และน าเสนอคณะกรรมการ 
เพือ่ขอค าแนะน า ทบทวนและอนุมตั ิ

7. น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตัิให้บรรลุเป้าหมายและรายงานความก้าวหน้าของงาน    
เทยีบกบัแผนกลยุทธ ์

   
การบริหารการปฏิบติังาน 

8. จดัท าแผนการปฏบิตังิานประจ าปีและน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณา 
และอนุมตั ิ

9. น าแผนการปฏบิตังิานประจ าปีไปปฏบิตัแิละรายงานความกา้วหน้าของงานเทยีบ 
กบัแผนประจ าปี  

10. จดัท านโยบายการควบคุมดแูลงานประจ า น าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ
 
 

134



การบริหารความเส่ียง 
11. สร้างระบบการระบุและบรหิารความเสีย่งในขอบเขตของนโยบายบรหิารความ

เสีย่งทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ
12. รายงานการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัตามนโยบายบรหิารความ

เสีย่ง 
13. ก ากบัดูแลให้เรื่องการเปิดเผยงบการเงนิของบรษิทั ให้มคีวามถูกต้อง สมบูรณ์ 

ซื่อตรง เป็นไปตามนโยบาย กระบวนการขัน้ตอนและการควบคุมภายใน 
14. ตดิตามดแูลใหบ้รษิทั ปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย 
15. มนีโยบายการปฏิบตัิงานและขัน้ตอนงานท างาน ซึ่งน าไปปฏิบตัิจรงิ และคอย

ปรบัปรุงใหท้นัต่อเหตุการณ์ 
 
ประสิทธิผลของบริษทั 

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

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

จะดงึดดู 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. มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารโดยคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดท าหัวข้อ
ประเมนิตามนโยบายการบรหิารผลการท างานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

28. มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัตถุประสงค์และตัวชี้ว ัดความส าเร็จของประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารทัง้ประจ าปีและระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์และแผนปฏบิตัิ
งานตลอดจนค่านิยมขององคก์ร 

 
สงัคม ส่ิงแวดล้อมและจริยธรรม 

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

มคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ 
33. เป็นกระบอกเสยีงใหบ้รษิทั และบรหิารจดัการใหม้คีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูม้สีว่นได้

เสยี 
34. รบัผิดชอบในการสื่อ วิสยัทศัน์ 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. จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย โดย
มกีารเชญิประชุมและการจดัการประชุมอย่างถูกตอ้งตามระเบยีบ 

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

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. คอยดูแลเรื่องการต่ออายุการประกนัความรบัผดิของกรรมการและผูบ้รหิาร(D&O)และ

รายงานใหก้บัคณะกรรมการบรษิทั 
17. เตรียมการ บันทึก และเวียน ผลของการประชุม กลยุทธ์ แผนงานประจ าปีให้

คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 
18. จดัเตรยีมค าแนะน าทัว่ไปที่เกี่ยวกับพระราชบญัญตั ิกฎหมาย  ขอ้บงัคบั กฎระเบียบ

ของบรษิทัไวใ้หค้ณะกรรมการ 
19. จัดเตรียมค าแนะน าทัว่ไปที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการก ากับกิจการที่ดีไว้ให้แก่

คณะกรรมการบรษิทั 

137



20. เตรยีมการประชุมผูถ้อืหุน้ทีถู่กต้องตามกฎหมายทัง้การเชญิประชุมและการด าเนินการ
ประชุม 

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

 
สิทธิของเลขานุการบริษทั 

27. สทิธเิขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัเท่าทีห่น้าที่ของเลขานุการบรษิทัจ าเป็นต้องรูเ้พื่อท าหน้าที่
ไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

28. ไดร้บัสทิธเิรื่องการประกนัความรบัผดิของกรรมการและผูบ้รหิาร 
29. เข้าร่วมอยู่ในสัญญาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ค่าคุ้มครอง ประกันความรับผิดของ 

กรรมการและผูบ้รหิาร 
30. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูป้ระเมนิผลการท างานประจ าปี 

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

 
 

 
ขา้พเจา้ไดร้บัและอ่านหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีลว้เขา้ใจและยอมรบัเป็นหลกัปฏบิตัใินการ
ด าเนินงานต่อไป 
 
 
 

(……………………….………………………….) 
 

ต าแหน่ง………………………………………… 
 

วนัที…่…..…../……………/………………. 
 

 
 

139



บร�ษัท อมตะ ว�เอ็น จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ� ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� 

แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 
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