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 4 บริษทัอมตะวีเอน็จาํกดั (มหาชน) 

สารจากประธานกรรมการ 

 
คณะกรรมการอมตะได้กําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้

คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคนยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน เพื�อส่งเสรมิให้
อมตะเป็นบรษิทัที�มปีระสทิธิภาพในการดําเนินธุรกจิ มกีารกํากบัดูแลกจิการและการบริหาร 

จดัการที�มคีณุธรรมในการดาํเนินธุรกจิมคีวามโปร่งใส 

 
คณะกรรมการอมตะเชื�อมั �นว่า การกํากับดูแลกิจการที�ดีซึ�งประกอบด้วยการมี

คณะกรรมการบรษิัทและผู้บริหารที�มวีิสยัทศัน์และมีความรบัผดิชอบต่อหน้าที� มรีะบบการ
บรหิารจดัการที�ด ีมกีลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอํานาจเพื�อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่าง

โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความ

รบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึ�งเป็นปัจจยัสาํคญัในการเพิ�มมลูค่าและผลตอบแทนสงูสุดใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ของอมตะในระยะยาวอยา่งยั �งยนื  

 
นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการฉบบันี�ถูกพฒันา เพื�อช่วยให้อมตะสามารถปฏิบตัหิน้าที�

ตามความรบัผดิชอบไดอ้ย่างเหมาะสม คณะกรรมการอมตะกําหนดเป็นนโยบายที�จะทบทวน 

นโยบายฉบบันี�เป็นประจาํทุกปี เพื�อปรบัปรุงใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ในการ
กาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั 

 
 

 

ดร. สรุนิทรพ์ศิสวุรรณ 
ประธานกรรมการ 

1 มีน าคม  2560



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

 

 5 บริษทั อมตะ วีเอน็จาํกดั (มหาชน) 

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 
 
วตัถปุระสงค ์ 

 
คณะกรรมการบรษิทัมเีจตนารมณ์ใหบ้รษิทัอมตะคอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) เป็น

องค์กรที�มปีระสทิธภาพในการดําเนินธุรกจิมกีารกํากบัดูแลกจิการที�ดี สร้างประโยชน์สูงสุด
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และคาํนึงถงึผูท้ี�มสี่วนไดส้่วนเสยีโดยรวม มคุีณธรรมในการดําเนินธุรกจิ มคีวาม

โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กําหนดเป็นนโยบายด้านการกํากบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้

คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ดงันี� 
 

1. คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั �นที�จะนําเอาหลกัสาํคญั ในการ

กํากบัดูแลกิจการที�ดีของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และหลกัการกํากบัดูแล

กจิการที�ด ีOECD ทั �ง 5 ประการมาปฏบิตั ิคอื 
 

1) สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
2) การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

3) บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 
2. คณะกรรมการบรษิัทจะกํากบัดูแลกจิการให้เป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดทีี�สุดแก่ผู้ถอืหุ้น

(Fiduciary Duty) โดยยดึถอืแนวปฏบิตั ิ4 ประการ 

2.1 ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 
 2.2 ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 

 2.3 ปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมตปิระชุมผูถ้อืหุน้ (Duty of   
      Obedience) 

 2.4 เปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส (Duty of Disclosure) 

 
3. กรรมการบรษิทัผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนมุ่งมั �นที�จะนําแนวปฏิบตัทิี�ดขีองหลกัการ

กํากบัดูแลกจิการของบรษิทั จรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิและจรรยาบรรณกรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังาน มาเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 

 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

 

 6 บริษทั อมตะ วีเอน็จาํกดั (มหาชน) 

4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยดึมั �นในความเป็นธรรมโดย

ปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั พรอ้มทั �งดแูลสอดส่อง ควบคุม 
และป้องกนัการตดัสนิใจหรอืการกระทาํใดๆ ที�มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

5. กรรมการบรษิัทผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที�ด้วยความรบัผิดชอบ
ระมัดระวังซื�อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับบริษัทและประกาศที�

เกี�ยวขอ้ง 
 

6. คณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนจะยึดมั �นในการปฏิบตัิหน้าที�ด้วย 
ความซื�อสตัยส์จุรติ ยตุธิรรม โปร่งใสตรวจสอบได ้

 
7. คณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน ตระหนักและเคารพในสทิธิแห่ง

ความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยจัดให้มีการ

เปิดเผยสารสนเทศ ทั �งในเรื�องการเงิน และเรื�องที�มใิช่ เรื�องการเงนิอย่างเพียงพอ 
เชื�อถอืได้ ทนัเวลา โปร่งใส เพื�อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มสี่วนได้เสียของบรษิัท 

ไดร้บัสารสนเทศอยา่งเพยีงพอและเทา่เทยีมกนั 
 

8. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีช่องทางที�จะสามารถสื�อสารกบัผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

หน่วยงานกาํกบัดแูล รวมถงึการใหข้อ้มลูสารสนเทศทั �วไปแกผู่ส้นใจและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 
9. คณะกรรมการบรษิัทจดัให้มกีารดําเนินการให้โครงสร้างการจดัการของบรษิัทมกีาร

กําหนดอํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหาร

อยา่งชดัเจน 
 

10. คณะกรรมการบรษิทัดาํเนินการใหม้รีะบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี�ยง

ให้อยู่ในระดับที�เหมาะสมรวมถึงการมรีะบบบัญชแีละรายงานทางการเงนิที�มีความ
ถกูตอ้งเชื�อถอืได ้

 

11. คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายในเรื�องต่อต้านการทุจรติการคอร์รปัชั �นไม่ล่วงละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปัญญาเคารพต่อกฎหมายและสทิธมินุษยชน 

 

 

 



คู่มือการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

 

 7 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

 

สํานักตรวจสอบภายใน 

& ComplianceUnit 

 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทน 

โครงสร้างการกํากับดแูลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการกาํกับดูแล
กจิการที�ด ี

คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี�ยง 

 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 

กรรมการบริหาร 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

8 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

1.  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการใหค้วามสาํคญั และเคารพในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุก
รายอย่างเท่าเทยีมกนั ผูถ้ือหุ้นทุกรายทั �งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรพัย์ ทั �งในฐานะนัก

ลงทุนรายยอ่ย นกัลงทุนสถาบนัและในฐานะเจา้ของบรษิทัพงึไดร้บั: 
 

1.1  สทิธขิ ั �นพื�นฐาน 
 

 สทิธใินการซื�อ ขาย โอนหุน้ และสทิธใินการรบัใบหุน้ 

 สทิธิในการที�ได้รับขอ้มูลข่าวสารอย่างถูกต้องเพียงพอทนัเวลา ในรูปแบบที�
เหมาะสมในการตดัสนิใจ 

 สทิธใินการรบัสว่นแบ่งผลกาํไรของกจิการ 

 สทิธใินการเขา้รว่มประชมุและลงคะแนนในที�ประชมุผูถ้อืหุน้ เพื�อรว่มตดัสนิใจใน
การเปลี�ยนแปลง นโยบายที�สาํคญัของบรษิทั 

 สิทธิในการเลือกตั �งและถอดถอนกรรมการ รวมทั �งการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 

 สทิธใินการใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตั �งผูส้อบบญัช ีและกาํหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัช ี
 สทิธใินการไดร้บัสทิธิ �ในการซื�อหุน้ตามสว่นจาํนวนหุน้ที�มอียู่กอ่น  

 
1.2 การประชมุสามญัประจาํปี 

 คณะกรรมการกาํหนดใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปีละครั �งภายในเวลาไม่เกนิ 

4 เดอืนนับแต่วนัสิ�นสุดรอบปีบญัชขีองบรษิทัและหากมคีวามจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอ
วาระเป็นกรณีพเิศษซึ�งเป็นเรื�องที�กระทบหรอืเกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้น 

หรือเกี�ยวกบัเง ื�อนไขหรอืกฎเกณฑ์กฎหมายที�ใชบ้งัคบัที�ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อื
หุน้แลว้ 

 

1.3 การเผยแพรข่อ้มลูประกอบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ 
เผยแพรข่อ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าประมาณ 1 เดอืนก่อน

วนัประชมุผูถ้อืหุน้ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.amatavn.com) นอกจากนี� ยงัไดช้ี�แจง
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชมุและสทิธอิอกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ไวด้ว้ย 

 

ส่วนที� 1 แนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

หมวดที� 1 สิทธิของผูถ้อืหุ้น (The Rights of Shareholders) 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

9 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

1.4 การประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

 บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไปหรือเมื�อผู้ถือหุ้นมีหุ้นนับ

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในห้าของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่า 25 คนซึ�งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่้อยกว่าหนึ�งในสบิของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายได้

ทั �งหมดจะเขา้ชื�อกนัทาํหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุม
วิสามัญเมื�อใดก็ได้โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือ

ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี�คณะกรรมการตอ้งจดัให้มกีารประชุมผูถ้ือหุ้นภายในหนึ�ง

เดอืนนับแตว่นัที�ไดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้  
 ทั �งนี�ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกคน มสีทิธอิอกเสยีงตามจาํนวนหุน้ที�ถอือยู่โดยหุน้แต่

ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึ�งเสยีงและไม่มหีุน้ใดมสีทิธพิเิศษที�เป็นการจํากดัสทิธขิองผูถ้อื
หุน้รายอื�น 

 

1.5 การอาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้และนกัลงทุนสถาบนั 
 คณะกรรมการสามารถอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และนักลงทุนสถาบนั

สามารถใช้สทิธิโดยสะดวก เช่นจัดสถานที�ประชุมผู้ถือหุ้นที�สะดวกต่อการเดินทาง 

พรอ้มทั �งเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และนักลงทุนสถาบนั ส่งคาํถามที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 10 วัน 

โ ด ยผ่ า น ทา ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริษั ท  ห รื อท า ง อี เ ม ล์ ข อ ง เ ล ข า นุ ก า ร บ ริษั ท 
cs@amata.com หรอืโทรสารหมายเลข 0-2318-1096 โดยแจง้ผ่านระบบขา่วของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยพรอ้มกบัการแจง้เผยแพร่ขอ้มลูหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 
 

 1.6 การมอบฉนัทะ  
 ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ที�ไมส่ามารถมาเขา้ร่วมประชุมด้วยตวัเองได้ คณะกรรมการ

จดัเตรยีมหนังสอืการมอบฉันทะที�มรีูปแบบที�ง่ายต่อการกรอกขอ้มลูที�ผูถ้อืหุน้สามารถ

เลอืกกรรมการด้วยตนเองหรอืใชท้างเลอืกโดยการเสนอชื�อกรรมการอสิระหรอืบุคคล 
อื�นในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ โดยใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึ�งแบบใดที�บรษิทั

ไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุม นอกจากนี�ผูถ้อืหุน้สามารถ Download หนังสอื
มอบฉนัทะผ่านทางหน้าเวบ็ไซตข์องบรษิทัไดอ้กีทางหนึ�งดว้ยสาํหรบัผู้ถอืหุน้ที�เป็นนัก

ลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้ คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุ้นบริษัทได้ประสานงานเรื�อง
เอกสารและหลกัฐานที�จะต้องแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื�อให้การ

ลงทะเบยีนในวนัประชมุเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเรว็ยิ�งขึ�น 
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2.การดาํเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 

2.1 คณะกรรมการส่งเสรมิให้บริษทันําเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุ้นทั �ง

การลงทะเบียนผู้ถือหุ้นการนับคะแนนและแสดงผล เพื�อให้การดําเนินการ
ประชมุสามารถกระทาํไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แม่นยํา พรอ้มทั �งยงัใชก้ารลงคะแนน

เสยีงโดยวธิชีมูอืเพื�อความแมน่ยาํถกูตอ้งมากยิ�งขึ�น 
 

2.2 บรษิทัสนับสนุนใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้โดยผูถ้อืหุน้สามารถ

ซกัถามประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งได ้ 
 

2.3 ในการประชมุผูถ้อืหุน้จะจดัใหม้กีารลงมตเิป็นแต่ละรายการ ในกรณีที�วาระนั �นมี
หลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั �งกรรมการและค่าตอบแทนออกเป็นแต่ละ

วาระ 
 

2.4 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีบุคคลที�เป็นอสิระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบ

คะแนนเสยีงในการประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้และเปิดเผยให้ที�ประชุม
ทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ 

 

2.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้มกีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที�สําคญั เช่น 

การทาํรายการเกี�ยวโยง การทาํรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์เป็น

ตน้ เพื�อความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 
 

2.6 ประธานในที�ประชมุจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาส
ในการแสดงความเห็น และตั �งคาํถามต่อที�ประชุมในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทั

ได ้
2.7 บริษัทได้จดัทําวีดิทัศน์ บนัทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการ

ประชุม เพื�อใหผู้้ถอืหุ้นที�มขีอ้สงสยัสามารถติดตามเหตุการณ์ในระหว่างการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ได ้
 

 

3.  การจดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี�แจงขั �นตอนการลงคะแนน และ
วธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ี�ประชมุทราบกอ่นดาํเนินการประชมุ รวมทั �งการเปิด

โอกาสให้ผูถ้ือหุ้นตั �งประเด็นหรอืซกัถาม นอกจากนี�จะบนัทกึคําถามคําตอบ

และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีู้ถอืหุ้นเห็นด้วย คดัค้านและงดออก
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เสยีงเป็นอย่างไร รวมถงึบนัทกึรายชื�อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการ

ที�ลาประชมุดว้ย 

3.2      เพื�อความสะดวกของผูถ้อืหุน้บรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารลงทะเบยีนโดยใชร้ะบบ
บาร์โคด้ที�แสดงถงึเลขทะเบยีนของผูถ้อืหุน้แต่ละรายที�บรษิทัไดจ้ดัพมิพไ์วบ้น

หนังสอืมอบฉนัทะเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัความสะดวกสบายในการประชุมและทาํ
ให้ขั �นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเรว็ นอกจากนี�ในการใช้สทิธิออก

เสยีงแต่ละวาระบรษิทัไดใ้ชว้ธิเีกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทุกใบเพื�อนํามา

คํานวณผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระและยนืยนัการลงคะแนนทั �งเห็น
ด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงโดยเมื�อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอ

ตรวจสอบความถกูตอ้งได ้
 

3.3 บริษทัเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ในการ

ประชุมสามญัและวิสามญัผู้ถือหุ้นในวันทําการถดัไปบนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.amatavn.com) 

 

 3.4    บรษิทัมกีารจดัทาํรายงานการประชุมภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ ซึ�งได้ส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน

ระยะเวลา 
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หมวดที� 2 การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 
 

การสร้างความเท่าเทยีมกนัใหเ้กดิขึ�นกบัผูถ้อืหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถอืหุ้นราย
ใหญ่ ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อย ผูถ้อืหุน้ที�เป็นผูบ้รหิาร นักลงทุนสถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิเป็นเรื�องที�

บรษิทัคาํนึงถงึและพยายามสรา้งเครื�องมอืที�ชว่ยใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัอย่างแทจ้รงิโดยเฉพาะกบั
ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย เชน่ 

1. การกําหนดใหส้ทิธิออกเสยีงในที�ประชุมเป็นไปตามจํานวนหุ้นที�ผู้ถอืหุน้ถืออยู่โดยหนึ�งหุ้นมสีทิธิ

เท่ากบัหนึ�งเสยีง 
 

2. สาํหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้นั �นบรษิทัไดจ้ดัทาํหนงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบที�ผูถ้อืหุน้กาํหนดทศิทางการ
ลงคะแนนไดต้ามแบบที�กระทรวงพาณิชยก์าํหนดและไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้

โดยสามารถมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระของบรษิทัไดด้ว้ยซึ�งจะระบุรายชื�อกรรมการดงักล่าวไว้

ในหนังสอืเชญิประชุมนอกจากนี�บริษัทยงัได้ให้สทิธิแก่ผู้ถือหุ้นที�เขา้ประชุมภายหลงัจากได้เริ�ม
ประชมุแลว้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนสาํหรบัวาระที�อยู่ในระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ไดม้กีารลง

มตโิดยนับเป็นองคป์ระชมุตั �งแต่วาระที�ไดเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงเป็นตน้ไปเว้นแต่ที�ประชมุผูถ้อืหุน้
จะมคีวามเหน็เป็นอย่างอื�น 

 

3. บรษิทัมนีโยบายที�จะไม่เพิ�มระเบยีบวาระในที�ประชมุโดยผูถ้อืหุน้ที�เป็นผูบ้รหิารไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้
อื�นทราบล่วงหน้าเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มลูของระเบยีบวาระการประชุมกอ่นลงมต ิ

 
4. ในวาระการเลอืกตั �งกรรมการบรษิทัไดใ้ชว้ธิเีลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

5. บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�มสีดัส่วนการถอืหุน้ข ั �นตํ�าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 0.05 ของหุน้บรษิทัที�
ชาํระแลว้ทั �งหมดต่อเนื�องมาไมน้่อยกว่า 12 เดอืนสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ประจาํปี รวมทั �งเสนอชื�อผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสมเขา้เป็นกรรมการโดยใหร้ะยะเวลา 3 
เดอืน นับตั �งแต่เดอืนตุลาคมเป็นตน้ไปจนถงึเดอืนธนัวาคมของปีนั �นๆ ซึ�งไดป้ระกาศใหท้ราบ โดย

ผ่านช่องทางของตลท.และบนเว็บไซต์ของบริษัท ที�แสดงถึงขั �นตอนและวิธีปฏิบัติที�ชดัเจนและ

โปรง่ใส 
 

6. คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading)ของ
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งหมายถงึคณะกรรมการผู้บรหิารระดบัสงูของบรษิทัและพนักงานในหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลู (รวมทั �งคูส่มรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักลา่ว) ดงันี� 
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6.1 หา้มบุคคลที�เกี�ยวขอ้งทําการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทภายใน 2 สปัดาหก์่อนมกีาร

เปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปีและภายใน 24 ชั �วโมงหลงัการ
เปิดเผยงบการเงนิดงักล่าว (Blackout Period) 

 
6.2 ในกรณีที�ทราบขอ้มูลใดๆที�ยงัไม่เปิดเผยซึ�งอาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

ตอ้งไมท่าํการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัจนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชั �วโมง นับแต่ไดม้ี

การเปิดเผยขอ้มูลนั �นสู่สาธารณะทั �งหมดแล้ว รวมทั �งห้ามมใิห้ผู้บริหารหรอืหน่วยงานที�
ได้รบัทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที�ไม่มหีน้าที�

เกี�ยวขอ้ง ทั �งนี� เพื�อเป็นการป้องกนัไมใ่หนํ้าขอ้มลูภายในไปใชใ้นทางมชิอบ 
 

6.3 ในกรณีที�กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร ซึ�งหมายรวมถงึคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงจํานวนหุน้ที�ถอือยู่จะตอ้งแจง้รายงานการเปลี�ยนแปลงการถอื
หลกัทรพัยต์่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 

59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2533 ภายใน 3 วนัทําการนับ
จากวนัที�ซื�อ ขาย โอนหรอืรบัโอน 

 

6.4 บรษิทักําหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัในการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัทุกครั �ง 

 
6.5 บรษิทักาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูแจง้การซื�อขายการหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อ

คณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อย 1 วนัล่วงหน้า 

 
7. บริษทัไดต้ระหนักถงึความสําคญัในเรื�องการจดัการเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ

ผูเ้กี�ยวขอ้งซึ�งหมายถงึ คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงาน อยา่งรอบคอบเป็นธรรมและ
โปรง่ใสโดยคณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏบิตัติ่างๆ ในเรื�องความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ ดงันี� 

 
7.1 กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตนเองและบุคคล

ที�มคีวามเกี�ยวขอ้งซึ�งเป็นสว่นไดเ้สยีที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิัทหรอื
บรษิทัย่อย เมื�อเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นครั �งแรก และรายงาน

ทุกครั �งเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงขอ้มูลการมสี่วนได้เสยี รวมถงึรายงานเป็นประจําทุกสิ�นปี 

ทั �งนี�เลขานุการบรษิทัจะตอ้งจดัส่งสําเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีดงักล่าวใหแ้ก่ ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที�บรษิทัไดร้บั
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รายงาน เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และ

เพื�อใชข้อ้มลูดงักลา่วในการตรวจสอบและป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 

7.2 มกีารเปิดเผยโครงสร้างการถอืหุ้นในบริษทัย่อย บรษิัทร่วม กจิการที�มีอํานาจควบคุม
รว่มกนั และบรษิทัอื�นอยา่งชดัเจน รวมทั �งผูถ้อืหุน้ที�มอีาํนาจ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้มั �นใจว่าบรษิทั

มโีครงสรา้งการถอืหุน้ที�ชดัเจน โปร่งใส ไม่มกีารถอืหุน้ไขวก้บัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ จงึไมท่ําให้

เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แกฝ่่ายใดฝ่ายหนึ�ง 
 

7.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ�งคนใดมสี่วนได้เสียกบั
ผลประโยชน์ในเรื�องที�กาํลงัมกีารพจิารณา กรรมการที�มสี่วนไดเ้สยีจะต้องไมม่สี่วนร่วมใน

การตดัสนิใจในเรื�องนั �น โดยอาจไมเ่ขา้รว่มประชมุ หรอืงดออกเสยีงเพื�อใหก้ารตดัสนิใจของ

คณะกรรมการบรษิทัเป็นไปอยา่งยตุธิรรม เพื�อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อยา่งแทจ้รงิ 
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หมวดที� 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

 
 คณะกรรมการตระหนักถึงสทิธิของผูม้สี่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า 

เจ้าหนี�สิ�งแวดล้อม สงัคมและชุมชนที�บริษัทตั �งอยู่ หรือภาครฐั และจะดูแลให้มั �นใจว่า สิทธิ
ดงักล่าว ทั �งที�กาํหนดเป็นกฎหมายหรอืโดยการตกลงร่วมกนัจะไดร้บัการคุม้ครอง และถอืปฏบิตัิ

อย่างเคร่งครดัตลอดจนจะชดเชยอย่างเหมาะสม หากผลประโยชน์ของผูม้สี่วนได้เสยีดงักล่าว

ถูกละเมดิ ทั �งนี�คณะกรรมการไดก้ําหนดแนวปฏิบตัติ่อผูม้สี่วนได้เสยีต่างๆ ไว้เป็นส่วนหนึ�งใน
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิบรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัในการดูแลและคาํนึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยี

ทกุกลุ่ม ดงันี� 
 

ผู้ถือหุ้น 

บรษิทัมคีวามมุง่มั �นที�จะเป็นตวัแทนที�ดขีองผูถ้อืหุน้ในการดําเนินธุรกจิอย่างโปร่งใสโดย

คาํนึงถงึการเจรญิเตบิโตของมลูค่าบรษิทัในระยะยาวมผีลตอบแทนที�ด ีและใหข้อ้มลูข่าวสารแก่

ทกุฝ่ายอยา่งเท่าเทยีมกนั 
 

พนักงาน  

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยที�สําคญัในการสร้างความสําเร็จให้แก่บริษัทโดยมี

นโยบายในการฝึกอบรมพฒันาพนกังานทั �งในดา้นการพฒันาความสามารถในการทาํงานใหเ้ป็น

ระดบัมอือาชพี นโยบายให้ความมั �นใจในคุณภาพชวีิตการทํางานอย่างเท่าเทยีม ไม่คํานึงถึง 
เพศ สญัชาต ิเชื�อชาต ิศาสนา มนีโยบายใหพ้นกังานไดร้บัผลตอบแทนที�เหมาะสมทั �งในระยะสั �น

และระยะยาวบริษัทมีกองทุนสํารองเลี�ยงชพีสําหรบัพนักงาน มีนโยบายการไม่ละเมดิสิทธิ
มนุษยชนนอกจากนี�คณะกรรมการยงัไดก้าํหนดนโยบายเกี�ยวกบัความปลอดภยัและสุขอนามยั

สาํหรบัพนักงานเปิดเผยสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุและอตัราการเจบ็ป่วยจากการทาํงานประจําปีใน

รายงานการพฒันาความยั �งยนื 
 

คู่ค้า  

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายเกี�ยวกบัแนวปฏบิตัทิี�เกี�ยวกบัคู่คา้และเกณฑ์ในการ

คดัเลอืกคูค่า้อยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรมและเปิดเผยใหเ้ป็นที�รบัทราบ 
 

คู่แข่ง  

คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายเกี�ยวกบัแนวปฏบิตัทิี�เกี�ยวกบัคูแ่ขง่ที�เป็นธรรมปฏบิตัิ

ตามกรอบกตกิาของการแข่งขนัที�ดีไม่ทําลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ด้วยการกล่าวหา
ในทางรา้ยโดยปราศจากซึ�งมลูความจรงิและเปิดเผยการปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นที�รบัทราบ 
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เจ้าหนี�   

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายเกี�ยวกบัแนวปฏบิัตทิี�เกี�ยวกบัการปฏิบตัิต่อเจ้าหนี�
อย่างลูกหนี�ที�ดีพึงกระทํา มกีารบรหิารเงนิทุนการปฏิบตัิเมื�อเกดิการผดิชําระหนี�ซึ�งจะมกีาร

เปิดเผยการปฏบิตัติามเงื�อนไขที�มตีอ่เจา้หนี�อยา่งเครง่ครดั 
 

ลูกค้า 

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายเกี�ยวกบัแนวปฏิบัติที�เกี�ยวกบัลูกค้าบริษัทมีความ
มุ่งมั �นในการสร้างความพงึพอใจและความมั �นใจให้กบัลูกค้าเพื�อให้ได้รบัผลิตภัณฑ์และการ

บรกิารที�ดมีคีณุภาพนอกจากนี�บรษิทัยงัมุง่มั �นพฒันานิคมอุตสาหกรรมเพิ�มบรกิารต่างๆใหค้รบ
วงจรเพื�อเป็นเมอืงที�สมบรูณ์แบบ 
 

ชุมชนและสงัคม  

บรษิทัมนีโยบายความปลอดภยัของสงัคมสิ�งแวดลอ้มและคุณภาพสงัคมการใชช้วีติของ

ชมุชน รวมทั �งยกระดบัพฒันาความเป็นอยู่ใหก้บัชุมชนและสงัคมมกีจิกรรมและความช่วยเหลอื 
ใหแ้กส่งัคมและชมุชนโดยมคีณะกรรมการและผูบ้รหิารเขา้รว่มกจิกรรมตลอดปี  
 

สิ�งแวดล้อม  

บรษิทัดาํเนินธุรกจิพฒันาที�ดนิเพื�อการอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและใหบ้รกิารแกน่ัก

ลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศที�มาลงทุนประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมอย่างมคีุณภาพ
ขณะเดยีวกนักต็ระหนักถงึความสําคญัของการใชท้รพัยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อ

สิ�งแวดล้อมและการรกัษาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างจรงิจงั จงึไดก้ําหนดนโยบายส่งเสรมิ
การใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสทิธิภาพโดยพนักงานบริษัทในกลุ่มบรษิทัต้องได้รบัความรู้และ

ปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั 

 

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัไดเ้ปิดชอ่งทางใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีสามารถแสดงความเหน็ผา่นช่องทางการสื�อสาร

กบัประธานกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้ขอ้แนะนําอนัเป็นประโยชน์ และสรา้งมูลค่าเพิ�มใหก้บั

บรษิทัได ้ดงันี� 
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จดหมายอิเลคโทรนิกส:์  

นางอจัฉรยี ์วเิศษศริ ิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน)  

2126 อาคารกรมดษิฐ ์ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์(02) 792-0004 

ajarie.v@amata.com 
 

 

นางวราภรณ์ วชัรนุเคราะห ์
เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน)  
2126 อาคารกรมดษิฐ ์ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์(02) 792-0004 

varaporn@amata.com 
 

 
ทั �งนี�ในกรณีที�เป็นการร้องเรยีนหรือประเดน็ที�อ่อนไหวอื�นๆบรษิทัจะรกัษาขอ้มูลของ

ผูใ้หข้อ้มลูและความเหน็ต่างๆไว้เป็นความลบัและจะมกีารตอบกลบัเป็นการส่วนตวัภายใน 15 

วนันับจากวนัที�ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการไดร้บัทราบขอ้มลู 
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หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปรง่ใส 
 

 คณะกรรมการใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิัททั �งขอ้มูลทาง
การเงนิและขอ้มูลมใิช่ทางการเงนิอย่างถูกตอ้งครบถ้วน ทนัเวลาโปร่งใสผ่านชอ่งทางที�เขา้ถงึ 

ขอ้มลูไดง้่ายและน่าเชื�อถอื แสดงใหเ้หน็ถงึสภาพทางการเงนิและการประกอบการที�แทจ้รงิและ
แสดงถงึผูม้อีํานาจที�แทจ้ริงของบรษิทั เพราะเป็นสทิธิของนักลงทุนที�จะทราบโครงสร้างการ 

เป็นเจา้ของของกจิการที�ตนเขา้ไปลงทนุ 

 คณะกรรมการจงึมุ่งมั �นที�จะดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที�
เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสอยา่งเคร่งครดั ดงันี� 

 
1. บรษิทัเผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑท์ี�กาํหนด ผ่านชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยแ์บบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) รวมทั �งเผยแพร่ผา่นทาง website 

ของบรษิทัทั �งที�เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษดว้ย  
 

2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกํากบัดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี(แบบ 56-2) 

 

3. เพื�อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เรื�องหลักเกณฑ์ เงื�อนไข และ
วธิกีาร รายงานการเปิดเผยขอ้มลู เกี�ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทัที�ออก 

หลกัทรพัย ์บรษิทัไดก้าํหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูผ่านแบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ
56-1) ไดแ้ก ่  

 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 8โครงสรา้งการจดัการ 

2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 9การกํากบัดแูลกจิการ 

3 ปัจจยัความเสี�ยง 10ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

4 ทรพัยส์นิที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 11การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความ

เสี�ยง 

5 ขอ้พพิาททางกฎหมาย 12รายการระหว่างกนั 

6 ขอ้มลูทั �วไปและขอ้มลูสาํคญัอื�น 13ขอ้มลูทางการเงนิที�สาํคญั 

7.ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 14.การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ 

 

4. คณะกรรมการจดัให้มรีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ

แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีและจัดให้มีรายงานการกํากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาํปี(แบบ 56-2) 
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5. คณะกรรมการมกีารเปิดเผยรายชื�อและบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ชดุยอ่ยจาํนวนครั �งของการประชมุและจาํนวนครั �งที�กรรมการเขา้รว่มประชมุในแต่ละปี 

 
6. คณะกรรมการจะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที�แต่ละคนไดร้บัรวมทั �งค่าตอบแทนจาก

การเป็นกรรมการบรษิทัย่อยหรอืหน้าที�อื�น เช่น ที�ปรกึษา รวมทั �งรายละเอยีดค่าตอบแทนของ

ผูบ้รหิาร 4 รายแรกนบัจากกรรมการผูอ้าํนวยการ ไวใ้นรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)  

 
7. การเปิดเผยขอ้มลูและผูม้อีาํนาจในการเปิดเผยขอ้มลู 

 7.1 การเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

7.1.1 กําหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื�อทําหน้าที�สื�อสารกับ
บุคคลภายนอกไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ นักลงทุนสถาบนั นักลงทุนทั �วไป นักวเิคราะห์

ภาครฐัที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี� 
   (1) เปิดเผยสารสนเทศที�สาํคญัใหป้ระชาชนทราบ  

   (2) เผยแพรส่ารสนเทศต่อประชาชนอยา่งทั �วถงึ  

   (3) ชี�แจงกรณีที�มขีา่วลอืหรอืขา่วสารต่างๆ 
   (4) การดาํเนินการเมื�อมกีารซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน 

        ผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาด 
   (5) การเปิดเผยในเชงิสง่เสรมิที�ไม่มเีหตอุนัควร  

(6) การซื�อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูล    

ภายในไดอ้ย่าง ถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา โปร่งใส เท่าเทยีมและ
เป็นธรรม บริษัทกําหนดให้บุคคลผู้มีอํานาจในการให้ข้อมูล

ดังกล่าว ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารหรือกรรมการบริหาร 
หรอื ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานบญัช ี  

   

 7.1.2 กําหนดให้บุคคลที�มอีํานาจในการประสานงานการเปิดเผยขอ้มูลกบั
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (Contact Person) ดงันี� 

(1) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบญัช ีได้แก่ งบการเงนิ
ประจําปี และงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจํา ปี  (แบบ 56-1) รายงานประจํา ปี(แบบ 56-2)  โดย

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิและบญัช ี
(2)  การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ได้แก่ รายการได้มา/

จําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ รายการที�เกี�ยวโยง รายงานการทํา
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รายการระหว่างกนัที�สําคัญได้ร ับการพิจารณา และอนุมตัิจาก

คณะกรรมการ กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี�ยนแปลง 
กรรมการและผูส้อบบญัชกีารยา้ยที�ตั �งสาํนักงานใหญ่ รายงานการ

ประชุมผูถ้อืหุน้และโครงการลงทุน เป็นต้น โดยผูอ้ํานวยการฝ่าย
การเงนิและบญัช ี

 

7.2การให้ข้อมูลข่าวสารทั �วไปสําหรับการบริหารองค์กรกับสื�อสารมวลชน โดย
กําหนดให้ประธานมีหน้าที�ในการให้ข้อมูลข่าวสารที�เกี�ยวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อ

สื�อสารมวลชน  
 

7.3 กาํหนดบุคคลผูป้ระสานงาน (Contact Person)กบัหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก ่ 

7.3.1 บริษทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนดใหร้อง
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สํานักประธานเจ้าหน้าที�ผู้บริหาร หรือ

เลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงาน  
7.3.2 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

กาํหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงาน  

 
8. คณะกรรมการและผูบ้ริหาร มกีารรายงานการถือหลกัทรพัย์และการเปลี�ยนแปลงการถือ 

หลกัทรพัยเ์ป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

9. กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที�บริหาร มีหน้าที�ต้องจัดทํา

รายงานการมสี่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที�เกี�ยวข้องต่อประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2551 

มากไปกว่านั �นคณะกรรมการบรษิัทได้มนีโยบายให้พนักงานระดบับรหิาร ตําแหน่ง ผูจ้ดัการ
ทั �วไปและผู้จดัการแผนกต้องจดัทํารายงานการมสี่วนได้เสยีของตนเองและบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง

เพื�อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยรายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบรายไตรมาส  
 

10. กาํหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนทาํการ
ซื�อ/ ขายหลกัทรพัยผ์่านเลขานุการบรษิทัและรายงานใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการทราบ รายไตร

มาส  

 
11. คณะกรรมการจดัให้มรีะบบบรหิารความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งทุกด้าน ครอบคลุมปัจจยัความ

เสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัวสิยัทศัน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ การเงนิ การผลติและการปฏบิตักิาร
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ดา้นอื�นๆ พจิารณาถงึโอกาสที�จะเกดิ และระดบัความรนุแรงของผลกระทบ กาํหนดมาตรการใน

การป้องกนัแกไ้ขและผู้รบัผดิชอบที�ชดัเจน รวมทั �งกําหนดมาตรการในการรายงานและการ
ตดิตามประเมนิผล โดยจดัใหม้คีณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงในระดบัจดัการ มหีน้าที�นําเสนอ

แผนงานและผลการปฏบิตัติามแผนต่อคณะกรรมการบรหิาร เป็นประจาํ  
 

12. คณะกรรมการจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที�ครอบคลุมทุกด้านทั �งด้านการเงนิ การ

ปฏิบตัิงาน การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งและจดัให้ม ี
กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที�มปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้องรกัษาและดูแลเงนิลงทุน 

ของผู้ถือหุ้นและสนิทรพัย์ของบริษัทอยู่เสมอกําหนดระเบียบปฏิบตัิเป็นลายลักษณ์อกัษร มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในที�เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที� 

ตรวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที�วางไว ้

 
 

เรื�องที�ควรจะเปิดเผยใหเ้ป็นไปตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 และแบบ 
56-2) 

 

1. การเปิดเผยโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ใหเ้ปิดเผยโครงสรา้งผูถ้อืหุน้แสดงถงึรายละเอยีดสดัส่วน
ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่และรายยอ่ยอย่างชดัเจน และเป็นขอ้มลูที�ล่าสุดจํานวน Nominee 

ไมค่วรเกนิ 5% นอกจากนั �นคณะกรรมการของบรษิทัตอ้งเปิดเผยการถอืหุน้ทั �งทางตรง
และทางออ้ม 

 

2. การเปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจําปีมคีวามครบถ้วนชดัเจนและเป็นประโยชน์ต่อนัก
ลงทุน/ผูถ้อืหุน้ ตวัอยา่งเชน่ 

 

 เป้าหมายระยะยาวของบรษิทั  

 การอธบิายเชงิวเิคราะหฐ์านะการเงนิการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญั ปัจจยัที�มผีลต่อการ

ดําเนินการทางเงิน ตัวชี�ว ัดผลการดําเนินงานที�มิใช่รูปการเงิน เช่นส่วนแบ่ง
การตลาด ระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ 

 การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน รวมทั �งศักยภาพของบริษัท          

ในการแขง่ขนั 

 การเปิดเผยสดัสว่นการถอืหุน้ของโครงสรา้งธรุกจิ 
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3. การเปิดเผยถงึความเสี�ยงที�สาํคญัที�สามารถกระทบธุรกจิและสร้างความเสยีหายอย่าง

รุนแรงได้ มโีอกาสจะเกดิขึ�นมากเพยีงใด มวีิธีที�จะลดหรอืป้องกนัความเสี�ยงเหล่านี�
อยา่งไรบา้ง 

 
4. การเปิดเผยเรื�องของนโยบายต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์จากผลประกอบการ เชน่ 

 นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

 นโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิ 
 

การเปิดเผยเรื�องเกี�ยวกบัคณะกรรมการ เชน่ 
 คณุสมบตัแิละการพฒันาตนเอง 

 คา่ตอบแทนกรรมการ 

 การเขา้รว่มประชมุ 
 การถอืครองหุน้และการซื�อขายของบรษิทั  

 
 

4.1 การเปิดเผยขอ้มลู 

 
4.1.1 คณะกรรมการมรีะบบที�ดแูลตรวจสอบว่าขอ้มลูที�เปิดเผยต่อนักลงทนุถกูตอ้ง  

 
4.1.2 คณะกรรมการใหม้รีายงานนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ

นโยบายด้านการบริหารความเสี�ยง และนโยบายการดูแลสิ�งแวดล้อมและสงัคม ที��
ี
ได้ให้

ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมทั �งกรณีที�ไม่
สามารถปฏบิตัติามนโยบายต่างๆไดพ้รอ้มดว้ยเหตุผล โดยรายงานผ่านรายงานประจําปี

และเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 

4.1.3 คณะกรรมการให้จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 

DiscussionandAnalysisหรอื MD&A) เพื�อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส 
ทั �งนี�  เพื�อให้นักลงทุนรับทราบและเข้าใจการเปลี�ยนแปลงฐานะการเงินของบริษัท           

ไดด้ยีิ�งขึ�น 
 

4.1.4คณะกรรมการใหม้กีารเปิดเผยคา่สอบบญัชแีละค่าบรกิารอื�นที�ผูส้อบบญัชใีหบ้รกิาร  

 
4.1.5คณะกรรมการใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ย่อย จํานวนครั �งของการประชมุ และจํานวนครั �งที�กรรมการ แต่ละท่านเขา้ประชุมในปีที�
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ผ่านมาและความเหน็จากการทําหน้าที�รวมถงึการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพี

อยา่งต่อเนื�องของคณะกรรมการในรายงานประจาํปี 
 

4.1.6คณะกรรมการใหม้กีารเปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
 
 

4.2 ขอ้มลูที�เปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 

ขอ้มลูตามเกณฑ์กําหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและผ่านช่องทางของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี แบบ 56-1 ขอ้มลูที�เปิดเผย
บนเวบ็ไซตท์ั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ นอกจากนั �นยงัม ี
 

(1)  วสิยัทศัน์และพนัธกจิ 
(2)  ลกัษณะประกอบธุรกจิ  

(3)  รายชื�อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

(4)  งบการเงนิและรายงานเกี�ยวกบัฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานทั �งฉบบัปัจจุบนั 
และของปีกอ่นหน้า 

(5)   ขอ้มลูที�เสนอต่อนักวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุนหรอืสื�อต่างๆ 
(6)  โครงสรา้งการถอืหุน้ทั �งทางตรงและทางออ้ม 

(7)   โคร งส ร้ า ง กลุ่ มบริษัท  บ ริษัทย่ อย  บ ริษัท ร่ ว ม  บ ริษัท ร่ ว มค้ า  แล ะ  Special 

PurposeEnterprises/Vehicles (SPEs/SPVs) 
(8)  กลุ่มผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ทั �งทางตรงและทางออ้มที�ถอืหุน้ตั �งแต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที�

จําหน่ายไดแ้ลว้ทั �งหมดและมสีทิธอิอกเสยีง 

(9)  การถอืหุน้ทั �งทางตรงและทางออ้มของกรรมการผูถ้อืหุน้รายใหญ่ผูบ้รหิารระดบัสงู 
(10)  หนังสอืเชญิประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

(11)  ขอ้บงัคบับรษิทั หนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้ตกลงของกลุ่มผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี  
(12)  นโยบายกาํกบัดแูลกจิการ  

(13)  นโยบายบรหิารความเสี�ยง   

(14)  กฎบตัร วาระดาํรงตาํแหน่ง ของกรรมการ 
(15)  กฎบตัร วาระดาํรงตาํแหน่ง ของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

(16)  จรรยาบรรณสาํหรบัพนักงานและกรรมการ 
(17)  ขอ้มลูที�สามารถตดิต่อหน่วยงานหรอืบุคคลที�รบัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ ์
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หมวดที� 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยบุคคลซึ�งมคีวามรู้ความสามารถเป็นที�ยอมรับใน
ระดบัประเทศโดยเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายของบรษิทัโดยร่วมกบัผูบ้รหิาร
ระดบัสูงวางแผนการดําเนินงานทั �งระยะสั �นระยะยาวตลอดจนกําหนดนโยบายการเงินการ

บริหารความเสี�ยงและภาพรวมขององค์กรมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดูแลตรวจสอบและ

ประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิทัและผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตาม
แผนที�วางไวอ้ยา่งเป็นอสิระ 

 องคป์ระกอบที�เอื�ออาํนวยใหค้ณะกรรมการสามารถปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ยา่งสมบรูณ์คอื 

 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
 

5.1.1 คณะกรรมการบรษิทักําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที�มี
คุณสมบตัหิลากหลายทั �งในดา้นความรูป้ระสบการณ์ ทกัษะ ความสามารถเฉพาะดา้นที�
เป็นประโยชน์กบับรษิทั  

5.1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที�มีความรู้ประสบการณ์และความสามารถที�เพียง
พอที�จะปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยมจีาํนวน 9คน  

5.1.3 ในคณะกรรมการของบรษิทัมกีรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร 2คนที�มปีระสบการณ์การทํางาน
ในดา้นนิคมอตุสาหกรรมตรงกบัธุรกจิของบรษิทั  

5.1.4 คณะกรรมการมกีรรมการอสิระ 4 คน หรอืเท่ากบั 44,44% ซึ�งสามารถใหค้วามเหน็

เกี�ยวกบัการทาํงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอสิระ  

5.1.5 คณะกรรมการกาํหนดวาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการไวค้ราวละ 3 ปี ในกรณีที�จะ

แต่งตั �งกรรมการนั �นใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพจิารณาถงึความจําเป็นและ
นําเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพื�ออนุมตั ิ  

5.1.6 คณะกรรมการบรษิทักาํหนดคุณสมบตัขิอง“กรรมการอสิระ”ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเรื�องคณุสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ ดงันี� 
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(1)  ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั ทั �งนี� ใหน้ับรวมการถอืหุน้
ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั �นๆ ดว้ย 

  
 (2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ได้

เงินเดือนประจํา หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั �งนี� ลกัษณะต้องห้าม

ดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีกรรมการอสิระที�เคยเป็นขา้ราชการหรอืที�ปรกึษาของส่วนราชการ
ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั 

 

(3) ไมเ่ป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะที�เป็น บดิามารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืบุคคลที�จะไดร้บัการเสนอ ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผู้
มอีาํนาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

  

(4)   ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจ ควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้

วจิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทั �งไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูถ้ือหุ้นที�มนีัยหรอืผูม้อีาํนาจ
ควบคมุของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทับรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อื

หุ้นใหญ่ หรือผู้มอีํานาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีักษณะดังกล่าว

มาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 
  

(5)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
ใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัและไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุมหรอื

หุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ�งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี  

  
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที�ปรึกษา

กฎหมายหรอืที�ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งไดร้บัคา่บรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั 

บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจ ควบคุมของบรษิัท
และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารวชิาชพีนั �นดว้ย 

เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี  
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(7)  ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั �งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้อืหุน้

รายใหญห่รอืผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทั 
   

(8)  ไมป่ระกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนีัยกบักจิการของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที�มนีัยในห้างหุ้นส่วนหรอืเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วม

บรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ที�ปรกีษาที�รบัเงนิเดอืนประจําหรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของ

จํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกจิการที�มสีภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

 
  

(9) ไมม่ลีกัษณะอื�นใดที�ทําใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดําเนินงาน

ของบรษิทั 

5.1.7 คณะกรรมการเป็นผูค้ดัเลอืกประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการต้องเป็น
กรรมการอสิระ 

5.1.8 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการอิสระดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบรษิทัจดทะเบียนอื�นไดไ้ม่เกนิ 3 แห่งโดยพจิารณาถึงประสทิธภาพการ

ทํางานของกรรมการที�ดํารงตําแหน่งหลายบรษิทัเพื�อใหม้ั �นใจว่ากรรมการสามารถอุทิศ

เวลาในการปฏบิตัหิน้าที�ใหแ้ก่ในบรษิัทได้อยา่งเพยีงพอการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
ทกุแหง่ตอ้งมกีารเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตแ์ละในรายงานประจําปี  

5.1.9 กรรมการที�เป็นผูบ้รหิารสามารถไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื�นไม่เกนิ 

2 แหง่ 

5.1.10 มคีุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดัและ 

พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั �งไม่มลีกัษณะที�แสดงถงึ
การขาดความเหมาะสมที�จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการ 

 
5.2 อาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายอํานาจที�สงวนไว้สาํหรบักรรมการของบรษิทัและโดยกฎหมาย
ขอ้บังคบัของบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทและมติที�ประชุมผูถ้อืหุ้นซึ�งรวมถึงการกําหนดและ

ทบทวนวิสยัทศัน์กลยุทธ์อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และอนุมตัใินการดําเนินงาน แผนหลกัในการ
ดําเนินงาน นโยบายในการบรหิารความเสี�ยง แผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานธุรกจิ
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ประจําปีการกําหนดเป้าหมายที�ตอ้งการของผลของการดําเนินงานการตดิตามและประเมนิผล

การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนที�กาํหนดไว ้

 

5.3 การแบง่แยกบทบาทหน้าที�ระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการ 
 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบั

ประธานเจา้หน้าที�บรหิารอยา่งชดัเจน ดงันี� 
 

5.3.1 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที�กาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัอนุมตัมิตขิองที�ประชุมและนโยบายกาํกบัดูแลกจิการ
ของบริษัท ซึ�งกรรมการต้องใชก้ารตดัสนิใจด้วยความระมดัระวงัและด้วยความซื�อสตัย์

สจุรติเพื�อประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 
 

5.3.2 ฝ่ายจดัการมหีน้าที�ปฏบิตังิานประจํารบันโยบายจากคณะกรรมการไปปฏบิตัิใหบ้รรลุ

เป้าหมายและกลยทุธท์ี�วางไว ้
 
 

 

5.4 บทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการ 
 

เพื�อใหบ้รษิทัสามารถเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งในดา้นการกาํกบัดูแลกจิการที�ดไีดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทัจงึมบีทบาทหน้าที�ที�สาํคญัในเชงิรุกดงัต่อไปนี�  

 
5.4.1 กาํหนดวสิยัทศัน์ทศิทาง/ภารกจิและกลยุทธ์ของบรษิทั ที�สนับสนุนการเจรญิเตบิโตอย่าง

ยั �งยนืทั �งดา้นเศรษฐกจิ สงัคมเเละสิ�งเเวดลอ้มโดยรว่มกนัแสดงความคดิเหน็อยา่งเตม็ที�ให้

ความสาํคญัในการแสวงหาขอ้มลูที�เป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดทศิทางดงักล่าวรวมถงึมี
การพจิารณาประเดน็ความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�น เพื�อใหม้ั �นใจไดว้่าผูบ้รหิารจะสามารถนํา

วสิยัทศัน์ทศิทางและกลยทุธ์ที�กาํหนดขึ�นไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 

5.4.2 ทบทวนและใหค้วามเหน็ชอบกบักลยุทธ์และนโยบายที�สาํคญัอย่างน้อยทุก 5 ปีรวมถงึ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงนิ และแผนงานต่างๆของบริษัท พร้อมทั �งติดตาม
ผูบ้รหิารใหม้กีารปฏบิตัติามแผนงานที�กาํหนดไว ้ตามทศิทางและกลยทุธ์ขององคก์รอย่าง

สมํ�าเสมอ  
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5.4.3 กําหนดนโยบายบรหิารความเสี�ยงจดัใหม้กีารประเมนิถงึปัจจยัเสี�ยงสําคญัที�อาจเกดิขึ�น

และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี�ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุมดูแลให้
คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมรีะบบหรอืกระบวนการที�มปีระสทิธภิาพในการบรหิาร

จดัการความเสี�ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกจิที�อาจจะเกดิขึ�นจากความเสี�ยง
ดงักล่าว  

 

5.4.4 จดัใหม้รีะบบบญัชกีารรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีี�มคีวามน่าเชื�อถอื รวมทั �ง
ดูแลให้มกีระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในตลอดจนระบบบรหิารความเสี�ยงที�มปีระสทิธภิาพเเละประสทิธผิลและ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  

 

5.4.5 สอดสอ่งดแูลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�อาจจะเกดิขึ�น รวมถงึ
รายการที�เกี�ยวโยงกนั ใหค้วามสําคญัในการพจิารณาธุรกรรมหลกัที�มคีวามสําคญัโดย

มุง่เน้นใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยรวมโดยจดัทําเป็นนโยบาย
เกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

 

5.4.6 จดัใหม้นีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที�บรหิารที�มคีวามเหมาะสม เพื�อ
ก่อใหเ้กดิแรงจูงใจทั �งในระยะสั �นและระยะยาว  

 

5.4.7กําหนดนโยบายและวิธปีฏิบตัใินการไปดํารงตําแหน่งกรรมการที�บรษิทัอื�นของประธาน

เจ้าหน้าที�บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัไดไ้ม่เกนิ 2 แห่ง โดยต้องผ่านความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการกอ่น  

5.4.8 ประเมนิผลงานของประธานเจ้าหน้าที�บรหิารเป็นประจําทุกปีเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
กาํหนดคา่ตอบแทนประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ใหส้อดคลอ้งกบัผลการปฏบิตังิาน 

5.4.9 จดัใหม้กีารจดัทําแผนสบืทอดตําแหน่งผูบ้รหิารสูงสุด เพื�อเป็นการเตรยีมพร้อมในกรณี 
ผูบ้รหิารสงูสดุไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้

 

5.4.10 จดัใหม้ชี่องทางในการสื�อสารกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมกีารประเมนิผล
ในดา้นการเปิดเผยขอ้มลูเพื�อใหม้ั �นใจว่า มคีวามถูกตอ้งชดัเจน โปร่งใส น่าเชื�อถอืและมี

มาตรฐานสงู 
 

5.4.11 เป็นผูนํ้าและเป็นแบบอย่างในการปฏิบตังิานที�ดสีอดคล้องกบัแนวทางการกาํกบัดูแล

กจิการที�ด ีและแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
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5.4.12 สนับสนุนใหบ้รษิทัมกีารดาํเนินงานเพื�อต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั �นทุกรปูแบบ เพื�อให้

เกดิประโยชน์สงูสดุต่อธุรกจิของบรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยี  
 

5.4.13 ใหจ้ดัทาํคูม่อืจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน 
 

5.4.14 กาํหนดใหคู้ม่อืจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิสาํหรบั กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน

เป็นระเบยีบที�กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานจะตอ้งลงนามรบัทราบและปฏบิตัติาม 
 

5.4.15 ส่งเสรมิให้เกดิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจินี�แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 

พนกังาน และบุคคลภายนอกโดยการ 

(1)  แจกคู่มือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจฉบับนี� ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานทุกคนเซน็ชื�อรบัทราบเพื�อปฏบิตั ิ

(2)  ประกาศคูม่อืจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิอยูใ่นระบบ Intranet ที�ทุกคนที�มสี่วน
เกี�ยวขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้

(3)  ประกาศไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 

 

5.5 การจดัตั �งคณะกรรมการชุดย่อย 
 

เพื�อให้มีการพิจารณากลั �นกรองการดําเนินงานที�สําคัญอย่างรอบคอบและมี

ประสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทั จงึใหม้กีารจดัตั �งคณะกรรมการชุดย่อยขึ�นตามความจําเป็น
และเหมาะสม ปัจจุบนัมคีณะกรรมการชดุยอ่ย 4 คณะดงัต่อไปนี� 

5.5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั �งจากกรรมการบรษิทัอย่างน้อย3 คน และตอ้งเป็น
กรรมการอสิระทั �งหมดคณะกรรมการตรวจสอบต้องมคีุณสมบตัเิกี�ยวกบัความเป็นอสิระ

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเรื�องคุณสมบตัแิละขอบเขตการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อทําหน้าที�สอบทาน/กํากบัดูแลการดําเนิน งานของบริษัท
ดูแลรายงานทางการเงนิระบบควบคุมภายในการคดัเลอืกผูต้รวจสอบบญัชกีารพจิารณา

ขอ้ขดัแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงความพอเพยีงของการบริหารความเสี�ยงของบรษิัท 
ทั �งนี�ตอ้งมกีรรมการอย่างน้อย 1 คน ที�มคีวามรูค้วามเขา้ใจ หรอืมปีระสบการณ์ดา้นการ

บญัชหีรอืการเงนิอย่างเพยีงพอที�จะทาํหน้าที�สอบทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิและ

มกีารพฒันาความรูด้า้นการบญัชหีรอืการเงนิอย่างต่อเนื�องสามารถทําหน้าที�ในการสอบ
ทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิ (รายละเอยีดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ - ส่วน

กฎบตัร) 
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5.5.2 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีโดยแต่งตั �งจากกรรมการบรษิทั อย่างน้อย 3 คน เพื�อ

ทําหน้าที�พิจารณาเสนอแนวปฏิบตัิและให้คําแนะนําด้านการกํากบัดูแลกิจการที�ดีต่อ
คณะกรรมการบรษิทั และกํากบัดูแลการดําเนินงานดา้นกํากบัดูแลกจิการที�ดขีองบรษิทั 

เพื�อให้สอดคล้องกับแนวทางที�คณะกรรมการบริษัท กําหนด (รายละเอียดกฎบัตร
คณะกรรมการ กาํกบัดแูลกจิการที�ด ี- สว่นกฎบตัร)  

 

5.5.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั �งจาก กรรมการบรษิทัอย่างน้อย 
3 คน และประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ เพื�อคดัเลอืก

บุคคลที�สมควรไดร้บัการเสนอชื�อเป็นกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าที�บรหิาร โดยมี
การกําหนดวธิกีารสรรหาอย่างมหีลกัเกณฑ์และโปร่งใส และเพื�อทําหน้าที�พจิารณาแนว

ทางการกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร คา่ตอบแทนที�เป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล เพื�อเสนอคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที�ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตั ิ
(รายละเอยีดกฎบตัร คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน - สว่นกฎบตัร) 

 
5.5.4 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง โดยแต่งตั �งจากผูบ้รหิารอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการ

บรหิารความเสี�ยงประกอบดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทัที�เป็นตวัแทนของหน่วยงานทุกหน่วย 

ได้รับการแต่งตั �งจากคณะกรรมการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที�บริหารหรือผู้บริหารที�
ประธานเจ้าหน้าที�แต่งตั �งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง พรอ้มกบัแต่งตั �ง

ผู้บริหารหรือพนักงานหนึ�งคน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเพื�อ
พจิารณาความเสี�ยงทั �วทั �งองคก์ร พจิารณาหลกัการเครื�องมอืทางการประเมนิความเสี�ยงมี

การตดิตามและประเมนิผล สนับสนุนให้สอดคลอ้งกบัแผนธุรกจิมกีารรายงานความเสี�ยง

ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อทราบเป็นประจาํ  

 

5.6 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในการปฏบิตัหิน้าที�ในฐานะคณะกรรมการบรษิทั กรรมการควรจะตอ้งทราบถงึลกัษณะ
การดําเนินธุรกจิของบรษิทั ดงันั �นในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงหรอืมกีรรมการเขา้รบัตําแหน่ง

ใหม่ บรษิทัจะมกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื�อแนะนําใหร้บัทราบลกัษณะและแนวทางการ
ดาํเนินงานในภาพรวมของบรษิทั รวมทั �งใหข้อ้มลูสารสนเทศที�สาํคญั และจําเป็นต่อการปฏบิตัิ

หน้าที�ของกรรมการ รวมทั �งแนวทางการปฏบิตัเิกี�ยวกบัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดซีึ�งรวมถงึ 

5.6.1 โครงสรา้งของคณะกรรมการ นโยบาย กระบวนการและขั �นตอนการทาํงาน 

5.6.2 กลยทุธ ์แผนประจาํปี KPIs และงบประมาณ 

5.6.3 โครงสรา้งของบรษิทัและฝ่ายจดัการ 
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5.6.4 นโยบายในระดบัปฏบิตักิารที�คณะกรรมการไดอ้นุมตัไิปแลว้ 

5.6.5 ลกัษณะงานของฝ่ายปฏบิตักิาร 

กรรมการใหมค่วรไดร้บั 

(1)  คูม่อืกรรมการ 

(2)  พบกบัคณะกรรมการอยา่งไมเ่ป็นทางการเพื�อพดูคุย/ถามถงึเรื�องที�เป็นประเดน็สาํคญั 

(3)  พบกบัประธานเจ้าหน้าที�บรหิารพูดคุยเรื�องทศิทางอนาคตของบรษิทั เรื�องทั �วไปทั �ง

ภายนอกและภายในบรษิทั ที�อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัได ้

(4)  พบกบัประธานเจา้หน้าที�ฝ่ายการเงนิทาํความเขา้ใจเรื�องการเงนิ ปัญหา หรอืมคีาํถาม
ใดๆ 

(5)  พบกบัเลขานุการบรษิทัพูดคยุเกี�ยวกบัเรื�องการกาํกบัดแูลกจิการ 

(6)  พบกบัผูบ้รหิารระดบัสงูพดูคยุเรื�องงานที�ฝ่ายนั �นๆรบัผดิชอบ มปัีญหาอะไรบา้ง 

ทั �งนี� เลขานุการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบจดัการปฐมนิเทศ 

5.7 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

5.7.1 ถอืเป็นหน้าที�สาํคญัในฐานะกรรมการบรษิทัที�ตอ้งเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิทั
อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อรบัทราบและร่วมกนัตดัสนิใจในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั โดย

ในแต่ละปีจะมกีารจดัประชมุอยา่งน้อย 6 ครั �ง อาจมกีารประชมุครั �งพเิศษเพิ�มเตมิเพื�อ
พจิารณาเรื�องที�มคีวามสาํคญัเร่งด่วน 

5.7.2 แต่ละปีจะมกีารกาํหนดตารางและวาระการประชมุล่วงหน้าไวช้ดัเจน  

5.7.3 คณะกรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิารมกีารประชุมระหว่างกนัเองโดยไม่มผีูบ้รหิารเขา้ร่วม
เพื�ออภปิรายปัญหาตา่งๆ เกี�ยวกบัการจดัการที�อยูใ่นความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการ

รว่มดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าที�บรหิารทราบถงึผลการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 

ครั �ง  

5.7.4 คณะกรรมการมหีน้าที�เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของการ
ประชมุคณะกรรมการทั �งหมดในรอบปี  

5.7.5ในการประชมุคณะกรรมการสามารถจะลงมตไิดเ้มื�อมจีาํนวนกรรมการขั �นตํ�าอยูไ่มน้่อย
กว่า 2ใน 3 จงึถอืว่าครบองคป์ระชมุ  
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5.7.6  กรรมการทุกคนมสีดัส่วนของการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยรอ้ยละ 75 

ของการประชมุทั �งปี  

5.7.7  ในการประชุม ประธานกรรมการบรษิทั ประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร และเลขานุการ
บรษิทัเป็นผูร้ว่มกนักาํหนดวาระการประชมุประจําปี และพจิารณาเรื�องเขา้วาระการ

ประชมุคณะกรรมการบรษิทัโดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคน สามารถเสนอเรื�อง

ต่างๆ เพื�อเขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระการประชมุได ้

5.7.8  เอกสารประกอบวาระประชุมล่วงหน้าจะส่งออกเพื�อใหก้รรมการบรษิัทมเีวลาที�จะ

ศกึษาขอ้มลูในวาระต่างๆ ไมน้่อยกว่า 5 วนัทาํการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ  

5.7.9  ในการพจิารณาเรื�องตา่งๆ ประธานกรรมการบรษิทัซึ�งทาํหน้าที�ประธานในที�ประชุม
ไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความคดิเห็นไดอ้ย่างอสิระ ทั �งนี� ในการลงมตใิหถ้อื

ตามเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ�งมเีสยีงหนึ�งเสยีงและกรรมการที�มสีว่นได้

เสยีจะไมเ่ขา้รว่มประชมุและ/หรอืไมใ่ชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั �น ถา้คะแนน
เสยีงเท่ากนัประธานในที�ประชมุจะออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีหนึ�งเสยีง เพื�อเป็นเสยีงชี�ขาด 

5.7.10 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัผูบ้รหิารระดบัสงูได้เขา้ร่วมดว้ยเพื�อใหข้อ้มลูที�

เป็นประโยชน์และรบัทราบนโยบายโดยตรง เพื�อให้สามารถนําไปปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธภิาพ เวน้แต่ในบางวาระที�ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบรษิทั หรอืเฉพาะ
คณะกรรมการบรษิทัที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร ทั �งนี�เพื�อความเป็นอสิระในการพจิารณาเรื�อง

ต่างๆ ของคณะกรรมการ 

5.7.11 เมื�อสิ�นสุดการประชุม เลขานุการบรษิทัเป็นผูท้ ี�มหีน้าที�จดัทํารายงานการประชุม 

และจดัส่งใหป้ระธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลงลายมอืชื�อรบัรองความถูกต้องโดย
เสนอใหท้ี�ประชุมรบัรองในวาระแรกของการประชุมครั �งถดัไป ทั �งนี�กรรมการบรษิทั

สามารถแสดงความคดิเห็นขอแกไ้ขเพิ�มเตมิรายงานการประชุมใหม้คีวามละเอยีด 

ถกูตอ้งมากที�สดุไดภ้ายใน 14 วนัทาํการ 

5.7.12 รายงานการประชมุที�รบัรองโดยที�ประชมุแลว้จะถูกจดัเกบ็อย่างเป็นระบบในรูปแบบ
ของเอกสารชั �นความลบัของบรษิทั ณ สาํนักงานบรษิทัและจดัเกบ็ในรปูแบบเอกสาร

อเิล็กทรอนิกส์พรอ้มกบัเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื�อสะดวกใน

การสบืคน้อา้งองิ 
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5.8การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการกาํหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิัทเป็น
ประจําทุกปี เพื�อพิจารณาผลการดําเนินงานและการกํากบัดูแลให้มีการกําหนด และ/หรือ

ดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

 
 

5.8.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมนิผลการปฏบิตังิานด้วยตนเอง

อย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง เพื�อใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาผลงานและขอ้ที�อาจ

พฒันาใหด้ขีึ�นเพื�อเพิ�มประสทิธผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
 

5.8.2 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการควรประเมนิทั �งคณะและรายบุคคล

รวมทั �งประธานกรรมการมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั �นตอนและผลการประเมิน
ภาพรวมไวใ้นรายงานประจาํปี 

 
5.8.3 บริษัทควรจัดให้มีที�ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะ

คาํถามในการประเมนิ ซึ�งจะไดผ้ลอย่างตรงไปตรงมาไม่เอนเอยีงและมกีารนําผลที�ได้

ไปเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน ทาํใหเ้กดิการพฒันาที�แทจ้รงิ การประเมนิโดยที�ปรกึษา
ภายนอกทําทุกๆ 3 ปี และมกีารเปิดเผยการดําเนินการและแผนการพฒันาไว้ใน

รายงานประจาํปี  
 
 

 

5.9 การพฒันากรรมการ 

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บรษิทัสนับสนุนให้

คณะกรรมการบริษัท และผู้บรหิารระดับสูงเขา้ร่วมสมัมนาหลักสูตรที�เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที� รวมทั �งพบปะแลกเปลี�ยนความคดิเห็นกบัคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ระดบัสูงขององคก์รต่างๆอยู่เสมอ ทั �งหลกัสตูรที�จดัโดยหน่วยงานที�ดแูลการฝึกอบรมพนักงาน

ของบรษิทั และหลกัสูตรที�จดัโดยหน่วยงานกํากบัดูแลของรฐั หรอืองคก์รอสิระ เช่น หลกัสูตร
กรรมการบรษิทัของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยที�สาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนดให้

กรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนตอ้งผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ�งหลกัสตูร ซึ�งได้แก่ Directors 

Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit 
Committee Program(ACP) 
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5.10 การดแูลให้มีการปฏิบติัตามและการทบทวน 

 

คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิี�ดขีอง
คูม่อืนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการอยา่งเครง่ครดัเพื�อยกระดบัและพฒันาคณุภาพการกาํกบัดแูล

กจิการของบรษิทัอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อสรา้งความมั �นคงและยั �งยนืใหก้บับรษิทั ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วน
ไดเ้สยีทุกกลุ่มคณะกรรมการและคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการกาํหนดใหม้กีารทบทวนคู่มอื

“นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ” เป็นประจาํทกุปี 
 
 
 

5.11 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั �งเลขานุการบรษิทัเพื�อทาํหน้าที�ใหก้ารสนบัสนุนการจดัเตรยีม
ระเบียบวาระการประชุม ทําหนังสอืเชญิประชุมดูแลและจดัการประชุมคณะกรรมการบรษิัท

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั �งจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัและคณะอนุกรรมการต่างๆ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานประจําปี 

ตลอดจนจดัเกบ็เอกสารตามที�กฎหมายกําหนดและให้คําปรึกษาเกี�ยวกบัการปฏิบตังิานของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบัและระเบียบต่างๆที�เกี�ยวข้องอีกทั �งดูแลให้

กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส 

ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการและรายงานใหแ้กค่ณะกรรมการรบัทราบ 
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ส่วนที� 2 นโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

2.1 นโยบายอาํนาจที�สงวนไว้สาํหรบัคณะกรรมการ 

 

นโยบายนี� มีไว้เพื�อแสดงให้ชัดเจนว่าอํานาจใดเป็นอํานาจที�สงวนไว้สําหรับ

คณะกรรมการเท่านั �นที�มสีทิธอินุมตัไิด ้เพื�อเป็นการง่ายต่อการทํางานของฝ่ายบรหิาร ในการ
เสนอเรื�องที�ควรเสนอต่อคณะกรรมการ  

 

การตดัสินใจ 

 

รายการด้านล่างนี� เป็นรายการที�เป็นอํานาจสงวนไว้ให้แก่คณะกรรมการบริษัทซึ�ง

ผูบ้รหิารมหีน้าที�ตอ้งเตรยีมเอกสารประกอบการประชมุเพื�อเสนอใหก้รรมการพจิารณาอนุมตั ิ 
 

สําหรับรายการใดที�ไม่ได้กล่าวถึงในที�นี�หมายความว่าคณะกรรมการบริษัทอาจ

มอบหมายใหเ้ป็นอาํนาจของประธานเจา้หน้าที�บรหิารที�จะตอ้งไปจดัทํานโยบายเพื�อใหผู้บ้รหิาร
ไปปฏบิตั ิประธานเจา้หน้าที�บรหิารมหีน้าที�สรปุรายงานเรื�องที�คณะกรรมการมอบหมาย อาํนาจ

อนุมตัใิหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเมื�อมกีารประชมุคณะกรรมการในโอกาส ต่อไปทนัท ี 
 

 

รายการที�สงวนไว้สาํหรบัคณะกรรมการ 

 

แผนเชิงกลยุทธ์และปฏิบติัการ 

 

1. พนัธกจิของบรษิทั 

2. วสิยัทศัน์ 

3. แผนกลยทุธ ์
4. แผนปฏบิตักิาร/แผนธุรกจิ/แผนประจาํปี 

5. แผนความต่อเนื�องของธุรกจิ 

6. การเริ�มธุรกจิใหม ่
7. การหยดุการดาํเนนิธรุกจิปัจจุบนั 

8. ธุรกรรมที�นอกเหนือไปจากธุรกรรมปกตขิองธุรกจิ 
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เรื�องเกี�ยวกบัการเงิน 

 

9. งบประมาณการดาํเนินงาน 
10. งบประมาณการลงทนุ 

11. คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานเปรยีบเทยีบกบังบประมาณทั �งหมด 

12. คา่ใชจ้่ายในการลงทนุภายในงบประมาณ  
13. คา่ใชจ้่ายในการลงทนุเกนิงบประมาณ 

14. ขายสนิทรพัย ์
15. โครงการความรบัผิดที�มเีงื�อนไขซึ�งมผีลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงนิหรอืงบกําไร

ขาดทนุเบด็เสรจ็ที�มจีาํนวน 10% หรอืมากกว่า 

16. ขอกูเ้งนิ 
17. ใหกู้เ้งนิ 

18. ออกหลกัทรพัย ์
19. งบการเงินประจําปีและการรายงานของประธานเจ้าหน้าที�บริหารและผู้อํานวยการ

อาวุโสฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

 

การควบรวมบริษทัและการร่วมลงทุน 

20. การควบรวมบรษิทั 

21. การครอบงาํกจิการ 

22. การจดัตั �งหรอืการขายบรษิทัลกู 
23. การร่วมลงทนุกบัเอกชน 

 

สญัญาต่างๆ 

24. การครอบงาํกจิการ การขาย หรอื ใบอนุญาตทรพัยส์นิทางปัญญา 

25. รายการที�เกี�ยวโยงกนั 
26. การแต่งตั �งที�ปรกึษากฎหมาย 

27. การประกนัภยั 

28. สญัญาที�มอีายเุกนิกว่า 1 ปี  
 

ประเดน็ทางกฏหมาย 

29. การกระทาํที�ฝ่าฝืนพระราชบญัญตั ิ
30. การดาํเนินการตามกฎหมายโดยหรอืต่อบรษิทัที�อาจเกดิขึ�นได ้
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สญัลกัษณ์ 

31. สญัลกัษณ์ของบรษิทั 
 

โครงสร้างขององคก์ร 

32. โครงสรา้งการกาํกบัดแูลกจิการ 

33. โครงสรา้งองคก์รรวม 
 

บคุลากรและวฒันธรรมองคก์ร 

34. คาํนิยมของบรษิทั 
35. การสรรหาแต่งตั �ง ให้ค่าตอบแทน บรหิารผลงาน และการเลกิจ้างประธานเจ้าหน้าที�

บรหิาร 
36. การแต่งตั �งเลขานุการบรษิทัและใหค้วามเหน็ในการบรหิารผลงาน 

 

เรื�องที�เกี�ยวกบัคณะกรรมการ 

37. แต่งตั �งประธานคณะกรรมการ 
38. แต่งตั �งกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งและกาํหนดเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 

39. แต่งตั �งและยุบคณะกรรมการชุดย่อยภายใต้กฎบัตร ให้คําจํากัดความบทบาท 
องคป์ระกอบ การมอบอาํนาจและการรายงานต่อคณะกรรมการ 

40. ประเมนิผลงานของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการ

ชดุย่อย  

 

นโยบาย 

41. นโยบายต่อไปนี� 

 นโยบายบรหิารความเสี�ยงและควบคมุภายใน(Risk Management and 
Internal Control Policy) 

 นโยบายบญัชแีละการเงนิ ( Accounting and financial policies)  
 นโยบายทรพัยากรบุคคล (Human resources policies) 

 

เรื�องที�เกี�ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

42. รายงานการประชมุ 
43. การแต่งตั �งผูต้รวจสอบบญัชภีายนอก 

44. การเปลี�ยนแปลงขอ้บงัคบับรษิทั 

45. คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 
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46. เกณฑแ์ละขั �นตอนในการสรรหากรรมการ 

 

อื�นๆ 

47. ยา้ยที�ทาํการใหม่ 

48. มอบหรอืยกเลกิอาํนาจในการกระทาํแทนผูอ้ ื�นตามกฎหมาย (เอกสารมอบฉนัทะ) 

49. มอบอาํนาจใหล้งนามในหนงัสอืในฐานะตวัแทนบรษิทั 
50. เรื�องทกุเรื�องที�มผีลกระทบต่อชื�อเสยีงของบรษิทั 

 

การทบทวน 

 

คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายอาํนาจที�สงวนไวส้าํหรบัคณะกรรมการเป็นประจาํทกุ

ปีและปรบัปรงุเมื�อเหน็ควร 
 

 
 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

39 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

2.2 นโยบายการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการผู้ซึ�งมหีน้าที�ความรับผิดชอบในการกําหนดวิสยัทศัน์สร้างมูลค่าเพิ�มให้แก ่

บรษิทัโดยการสรา้งความเจรญิเตบิโตในระยะยาวใหก้บับรษิทั นโยบายการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นแนวทางใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา

บุคลากรที�มขีดีความสามารถที�มคีุณสมบตั ิมชีื�อเสยีง มคีุณธรรมเหมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทั 
ในขณะเดียวกนัจะสร้างแรงจูงใจให้ผลตอบแทนที�เป็นธรรม ดงึดูด และรักษากรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารตลอดจนผูบ้รหิารระดบัสูง เพื�อทําใหบ้รษิทัมสีนิทรพัย์ที�เป็นบุคคลที�

เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบไดใ้นการแขง่ขนัธุรกจิ 
 

การสรรหากรรมการบริษทั 

 
1.  การสรรหาคดัเลอืกและแต่งตั �งกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการอสิระ คณะกรรมการ

ชดุยอ่ยควรมคีณุสมบตัสิอดคลอ้งกบักลยทุธร์ะยะสั �นและระยะยาวสนับสนุนการดําเนินธุรกจิ
ของบรษิทั รวมถงึ คณุสมบตั ิขดีความสามารถ คุณลกัษณะต่างๆ และความเป็นอสิระจดัทํา

เป็น Board Skill Matrix 

 
2. โครงสร้างของกรรมการต้องมคีวามความหลากหลายของคุณสมบัตขิองกรรมการตาม

นโยบายความหลากหลายในคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
 

3. ใชท้ี�ปรกึษา (Professional Search Firm)หรอืฐานขอ้มลูกรรมการ(Director Pool) ในการสรร

หากรรมการใหม ่
 

4. กรรมการทุกคนต้องมีการประเมนิผลการปฏิบัตงิานตนเองตามนโยบายการประเมนิการ 
ทาํงานของประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยพร้อมทั �ง

ตอ้งมกีารเปิดเผยแผนการเพิ�มพนูความรูใ้หแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั 

 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

 

ค่าตอบแทนของกรรมการควรจดัใหอ้ยู่ในลกัษณะเปรยีบเทยีบกนัได้กบัระดบัที�ปฏบิตัิ
อยูใ่นอุตสาหกรรม ตามประสบการณ์และภาระหน้าที�ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ

รวมถงึประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคนกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายและความ

รับผิดชอบที�เพิ�มขึ�น เช่น กรรมการในชุดคณะกรรมการชุดย่อยควรได้ร ับค่าตอบแทนที�
เหมาะสม 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

40 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 

การสรรหาและคดัเลอืกประธานเจา้หน้าที�บรหิารควรเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ มภีาวะผูนํ้า มขีดี

ความสามารถและคณุลกัษณะต่างๆสอดคลอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั ซึ�งคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผูก้าํหนดในรายละเอยีดใหม้คีวามเหมาะสมตามสภาพการณ์ 

 
 

ค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าที�บริหารและผู้บริหารระดบัสงู 

 
ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าที�บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูควรเป็นไปตามผลการ

ทํางานนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนสําหรบัพนักงานบริหารระดับสูงที�คณะกรรมการ

กําหนดตามที�ได้รบัอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ถือหุ้นและเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษัทระดบัของ
ค่าตอบแทน ทั �งที�เป็นเงนิเดือน โบนัส และผลตอบแทนในรูปแบบอื�นๆควรมคีวามจูงใจและ

สอดคล้องกบัผลงานของผู้บรหิารแต่ละคนประกอบกบัผลการดําเนินงานของบรษิัทและต้อง
คาํนึงถงึผลประโยชน์ที�ผูถ้อืหุน้ไดร้บั  

 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นผู้ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
ประจาํปีตามนโยบายการบรหิารผลการทาํงานของประธานเจา้หน้าที�บรหิารเพื�อนําไปใชใ้นการ

พจิารณาค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที�เป็นรูปธรรม รวมถงึผลปฏบิตังิานทางการเงนิผลปฏบิตังิาน
ตามกลยุทธ์การพฒันาผู้บรหิารผลประเมนิควรเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบโดยประธาน

กรรมการเป็นผูส้ ื�อสารผลการพจิารณาใหแ้กป่ระธานเจา้หน้าที�บรหิาร 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

41 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

Board Skill Matrix 

Specific Skills, 

Expertise and 

Experience Identified as 

Ideal for the Board 

นิคม

อตุสาหกรรม 
กลยทุธ ์

การเงิน/    

การบญัชี 
ความเสี�ยง กฎหมาย เทคโนโลยี� 

การตลาด/

ธรุกิจ 

การกาํกบั

ดแูลกิจการ 

กรรมการบริหาร         

กรรมการบริษทั         

กรรมการอิสระ         

         

         

         



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

 

42 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

2.3 นโยบายความหลากหลายในองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

 
การคดัเลอืกกรรมการให้มคีุณสมบตัิที�หลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

เป็นการเพิ�มมมุมองใหค้ณะกรรมการบรษิทั ความหลากหลายนี�แตกต่างจากคณุสมบตัทิั �วไป  ที�
กาํหนดถงึพื�นฐานการศกึษา ประสบการณ์  แต่เป็นความแตกต่างทางดา้นคุณลกัษณะอื�นๆที�จะ

ทาํใหค้ณะกรรมการมมีมุมองที�แตกตา่งทาํใหเ้กดิความคดิหรอืวธิทีี�แกปั้ญหาที�ไมเ่หมอืนกนั 

 

ประเภทของความหลากหลาย 
 

ความหลากหลายควรประกอบดว้ย 
 เพศ 

 อายุ 
 เชื�อชาต ิ

 

สาํหรบัในเรื�อง พื�นฐานการศกึษา ของความรูป้ระสบการณ์นั �นจะอยู่ในนโยบายการสรรหา
กรรมการ (Board Skill Matrix)  

 

การสนับสนุน 
 

คณะกรรมการบรษิทั สนบัสนุนใหม้คีวามหลากหลายในองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
 

การทบทวน 
 

คณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบายความหลากหลายในองค์ประกอบของ

คณะกรรมการเป็นประจาํทกุปี 

 
 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

 

43 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

2.4 นโยบายการพฒันากรรมการ 
 

เพื�อส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการทําให้กรรมการการสามารถนํา

ประโยชน์ จากความรู้ที�ได้ร ับมาประยุกต์ใช้ในการกํากับดูแลบริษัทได้อย่างทันสมยัทนัต่อ
เหตุการณ์ เพิ�มความเป็นมอือาชพีใหก้รรมการ สามารถสร้างมูลค่าเพิ�มใหแ้ก่บรษิทั พรอ้มทั �ง

สามารถผลกัดนัใหอ้งคก์รเขา้สูม่าตรฐานสากล  
 

การพฒันาคณะกรรมการ 

การส่งเสรมิความรูค้วามสามารถของคณะกรรมการบรษิทั สามารถส่งเสรมิไดใ้นหลาย

รปูแบบ ดงันี� 
 

1. การจดัให้มกีจิกรรมสนับสนุนเพื�อเตรยีมการและสรา้งความรู้ความเขา้ใจสาํหรบักรรมการ
ใหมห่รอืกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั �งระหว่างปีบญัช ีโดยกจิกรรมประกอบดว้ย 

 1.1 การเขา้รว่มงานสมัมนาต่างๆ 

 1.2 การบรรยายโดยผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั 
 1.3 การเชญิผูช้าํนาญการจากภายนอกมาแลกเปลี�ยนมุมมองกบักรรมการของบรษิทั 

 
2.   คณะกรรมการบรษิทั ใหม้กีจิกรรมและเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆที�เป็นการส่งเสรมิความรู้

ความสามารถของคณะกรรมการบรษิทั ทั �งทางดา้นเทคโนโลย ีนวตักรรมใหม่ๆที�จะนํามาปรบั

ใช้พฒันาบรษิัท รวมถงึส่งเสรมิให้บริษทัมกีารกํากบัดูแลกจิการที�ดแีละมคีวามรบัผดิชอบต่อ
สงัคม โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้แนะนํารูปแบบของกิจกรรม

สง่เสรมิความรูค้วามสามารถ เชน่ การอบรมการดูงานการเขา้ร่วมสมัมนา และการเยี�ยมชมการ
ปฏบิตังิานภายในหรอืหน่วยงานภายนอกแตก่จิกรรมส่งเสรมิความรูค้วามสามารถควรพจิารณา

จาก 

 
 2.1 ความสอดคลอ้งของเนื�อหาสาระของกจิกรรมกบัภารกจิหลกัของบรษิทั 

2.2 ระยะเวลาที�ใชใ้นแต่ละกจิกรรม 
2.3 การมสี่วนร่วมของคณะกรรมการหรือจํานวนกรรมการที�เขา้ร่วมในแต่ละ

กจิกรรม 

2.4 การนํามาประยุกต์ใช้กบัธุรกรรมของบรษิทัเช่นการต่อยอดธุรกจิการนํามา
ประยกุตใ์ชก้บักลยทุธข์องบรษิทั เป็นตน้ 

 
3. กรรมการทุกท่านมกีารพฒันาตนเองอยา่งน้อย 6 ชั �วโมงตอ่ปี 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

 

44 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

 

งบประมาณ 

มกีารจดัตั �งงบประมาณสาํหรบัการการพฒันาอยา่งต่อเนื�องของคณะกรรมการประจาํปี 

 
 

ทบทวน 

คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนนโยบายการพฒันากรรมการอย่างต่อเนื�องเป็น 
ประจาํทุกปีและมกีารปรบัปรุงหากเหน็ควร 

 
 

 
 

 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

 

45 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

2.5นโยบายการประเมินผลงานตนเองของประธานกรรมการคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชดุย่อย 
 

การประเมนิการทาํงานคณะกรรมการและการประเมนิการทาํงานของประธานกรรมการ 

กรรมการแต่ละคนและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นแนวปฏิบตัิที�ดีของการกํากบัดูแลกจิการ
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็น

ผู้รบัผดิชอบจดัทําการประเมนิผลงานตนเองประธานกรรมการ คณะกรรมการกรรมการและ

คณะกรรมการชดุยอ่ย 
 

ความถี�ของการประเมิน 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ทาํเป็นประจาํทกุปี  
 

การประเมนิควรมทีั �งการประเมนิตนเองซึ�งจดัทาํเป็นการภายในโดยคณะกรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รบัผดิชอบในการกําหนดหวัขอ้ประเมนิ ซึ�งจะแตกต่างกนั 

ตามหน้าที�และความรับผิดชอบตามคณะกรรมการแต่ละชุดและตามบทบาทหน้าที�ของ 

กรรมการรายบุคคล 
 

แต่ทกุปีที� 3 ควรจดัหาผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นการกาํกบัดูแลกจิการหรอืที�ปรกึษาทางดา้น

การกาํกบัดแูลกจิการ ทาํหน้าที�ชว่ยใหก้ารประเมนิตนเองของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ 
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อสามารถตรวจเช็คมาตรฐานของการประเมนิตนเอง 

และยงัสามารถเปรยีบเทยีบผลประเมนิตนเองกบัแนวปฏบิตัทิี�ดตีามมาตรฐานสากล 

 

เป้าหมายของการประเมิน 

ผลของการประเมินจะนํามาใช้ปรปัปรุงขั �นตอนกระบวนการทํางานและการพฒันา

ตนเองของกรรมการแตล่ะทา่น เพื�อทาํใหก้รรมการทาํงานอยา่งเป็นมอือาชพี 
 

การประเมิน 

ประเมินผลงานจากกฎบัตรและการบรรยายลักษณะงานของประธานกรรมการ 
กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย คณะกรรมการ คณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดคา่ตอบแทนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

 
 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

 

46 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

แผนปฏิบติัการปรบัปรงุจะได้มาจากผลของการสาํรวจ 

นโยบายการประเมินการทํางานคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อยจะมกีารทบทวนประจําปีจากผลการประเมนิตนเองเพื�อเป็นการปรบัปรุง

การทาํงานโดยคณะกรรมการและปรบัปรุงใหท้นัสมยัยิ�งขึ�น 

 
 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

 

47 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

2.6นโยบายการเข้าถึงข้อมลูบริษทั ค่าชดเชย และค่าคุ้มครองประกนัความรบั

ผิดของกรรมการ 

 

 การใหร้ายละเอยีดสทิธทิี�กรรมการควรไดร้บัทราบเมื�อเขา้มาปฏบิตังิาน โดยเฉพาะเรื�อง
ของขอ้มลูต่างๆที�กรรมการใหม่อาจยงัไม่ทราบว่าจะหาไดจ้ากที�ไหนและจะทําอย่างไรถงึจะได้

ขอ้มลูนั �นมา เพื�อเป็นการทําหน้าที�ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ขึ�น นอกจากนั �นเมื�อเกดิความผดิพลาดจาก

การกาํกบัดแูลกจิการโดยรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์หรอืโดยมไิดท้จุรติกอ็าจฟ้องรอ้งถูกดาํเนินคดไีด ้
 

บริษัทจงึมกีารดูแลกรรมการและผูบ้รหิารที�มไิด้กระทําความผดิ โดยใหค้วามคุม้ครอง
ถงึการถูกฟ้อง ร้องดําเนินคดเีป็นค่าใชจ้่ายในการต่อสูค้ดใีหก้บัตวักรรมการและ/หรอืผูบ้รหิาร

เองหรอืกรณีถูกฟ้องรอ้งในนามบรษิทั เพื�อปกป้องทรพัย์สนิส่วนตวัของกรรมการและผูบ้รหิาร

แต่กรรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิของกรรมการ และผูบ้รหิาร ครอบคลุมในกรณีที�กรรมการ และ
ผูบ้รหิารไมไ่ดก้ระทาํความผดิ 

 
 

หนังสือสิทธิ� การเข้าถึงข้อมูลบริษัท ค่าชดเชยและค่าคุ้มครองประกนัความรบัผิดของ

กรรมการ 
 

 ทกุครั �งเมื�อกรรมการเริ�มตน้วาระกรรมการใหม่ กรรมการตอ้งลงนามรบัทราบหนังสอื
สทิธิ �การเขา้ถงึขอ้มลูบรษิทั คา่ชดเชยและค่าคุม้ครองประภยัความรบัผดิของกรรมการที�ให้สทิธิ

กรรมการตามที�กล่าวในนโยบายฉบบันี� 
 

การเข้าถึงข้อมลู 
 

 กรรมการมีสิทธิทางกฎหมายที�จะได้ข้อมูลและสําเนาข้อมูลที�เกี�ยวข้องกบัการทํา
หน้าที�กรรมการทั �งในขณะที�ยงัดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอยูแ่ละหลงัจากหมดวาระแลว้สาํหรบั

เอกสารในช่วงที�ยงัดํารงตําแหน่งกรรมการอยู่จากเลขานุการบรษิัทโดยได้รบัการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

 

 

 

ค่าชดเชย 
 

 บรษิทัจะจ่ายคา่ชดเชยใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารโดยครอบคลุมถงึค่าใชจ้่ายที�สรา้ง
ความสญูเสยีความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆที�เกดิขึ�นในระหว่างที�กรรมการและผูบ้รหิารดํารง



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

 

48 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง ยกเวน้หากการกระทําหรอืการปฏิบตัหิน้าที�นั �นเกดิจากความไม่ซื�อสตัยห์รอืมเีจตนา

ละเลยต่อหน้าที� 
 

การประกนั 
 

 บริษัทจะต้องรักษานโยบาย การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

(D&O) ซึ�งจะครอบคลุมคา่เสยีหาย/คา่ธรรมเนียมฟ้องรอ้งจาก 

 ความสาํเรจ็ในการต่อสูค้ดจีากการดาํเนินการตามกฎหมาย 
 ความรบัผดิสว่นตวัจากการฟ้องรอ้งคด ี

 คา่ชดเชยที�บรษิทัจ่ายใหแ้กก่รรมการ 
 

 นโยบายไม่รวมถงึคา่เสยีหาย/ค่าธรรมเนียมฟ้องรอ้งที�เกดิขึ�นจากการฉ้อโกงความไม่

ซื�อสตัย์และความเสี�ยงที�ครอบคลุมแล้วในนโยบายอื�น (เช่น การประกนัภัยความรบัผิดต่อ
ทรพัยส์นิและการบาดเจบ็ทางรา่งกาย) 

 
 รายละเอยีดเกี�ยวกบันโยบาย (ความครอบคลุมที�มคีวามจํากดัของความรบัผดิชอบ 

ลกัษณะของความรบัผดิ คา่เบี�ยประกนั) ไมส่ามารถเปิดเผยต่อผูใ้ดไดย้กเวน้ไดร้บัความยนิยอม 

จากผูร้บัประกนัหรอืกฎหมายกาํหนดไว ้

 
การรายงานต่อคณะกรรมการ 

 

 รายงานเรื�องนโยบายการประกนัความรบัผดิทางกฎหมายของกรรมการและผูบ้รหิาร 
(D&O) ต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทุกปี 
 

การทบทวน 
 

 นโยบายการเขา้ถงึข้อมูลบริษทั ค่าชดเชย และค่าคุม้ครองประกนัภยั ความรบัผดิ
ของกรรมการจะได้รบัการพจิารณาจากคณะกรรมการเพื�อใหน้โยบายนั �นตรงตามหนังสอืสทิธิ

การเขา้ถงึขอ้มลูบรษิทัคา่ชดเชยและคา่คุม้ครองประกนัความรบัผดิของกรรมการฉบบัล่าสดุ 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

 

49 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

2.7 นโยบายการบริหารผลการทาํงานและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร 
 

คณะกรรมการบรษิทั กําหนดนโยบายการบรหิารผลการทํางานของประธานเจา้หน้าที�

บรหิารเพื�อคอยตดิตามดูแลผลการทํางานของประธานเจา้หน้าที�บรหิารใหเ้ป็นไปตามแผนและ
เป้าหมายที�กาํหนดไว ้

 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มคีวามรบัผิดชอบในผลการปฏิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าที� 

บริหาร คณะกรรมการบรษิทัอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
เป็นผู้จดัการเรื�องตัวชี�วดัและหวัขอ้ประเมนิ เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท ร่วมประเมนิและ

พจิารณาอนุมตัแิละใหม้กีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัให้

เป็นไปในลกัษณะเดยีวกนักบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
 

 

องคป์ระกอบของการประเมินผลงาน 

 

 วตัถุประสงคร์ะยะยาว วตัถุประสงคป์ระจําปี แผนประจําปี แผนกลยุทธ์ ควรเป็นที�เหน็

พอ้งตอ้งกนัและสอดคลอ้งกนั 
 ใหนํ้�าหนักแต่ละวตัถุประสงค ์

 สรา้งตวัชี�วดัแต่ละวตัถุประสงคท์ี�เหน็ชอบแลว้ 
 เชื�อมโยงเงนิเดอืนและโบนสักบัวตัถุประสงคท์ี�บรรลุผลสาํเรจ็ 

 ใหม้กีารรบัฟังคาํอธบิายจากทั �งสองฝ่ายในกระบวนการประเมนิ 

 ตกลงกนัว่าคณะกรรมการสามารถสนบัสนุนการพฒันาของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
 

วตัถปุระสงค ์
 

วตัถุประสงคน์ี�ตอ้งมกีารตกลงเหน็ชอบกบัประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
 

 สอดคลอ้งกบัแผนและกลยทุธป์ระจาํปี 
 มไีมเ่กนิ 7 ขอ้ 

 มมีากกว่าแผนทางดา้นการเงนิ 

 ตวัชี�วดัใชว้ธิ ี“บาลานซ์ สกอร์การด์” ซึ�งรวมถงึ การเงนิ ข ั �นตอนการทํางานภายใน กล
ยทุธแ์ละการสรา้งสรรคส์ิ�งใหม่ๆ   ความสมัพนัธก์บัผูม้สีว่นไดเ้สยี 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

 

50 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

 มกีารใหนํ้�าหนักตามความสาํคญั เช่น การเงนิ=30% ขั �นตอนการทํางานภายใน =20%  

กลยทุธแ์ละการสรา้งสรรคส์ิ�งใหม่ๆ =20%  ความสมัพนัธก์บัผูม้สี่วนไดเ้สยี=30%ตอ้งวดั
ได้ เช่น ความสมัพนัธ์กบัผู้มสี่วนไดเ้สยี:ความพงึพอใจของพนักงานเพิ�มขึ�นโดยรวม 

75% 
 

เกณฑค่์าตอบแทน 
 

  

ระยะสั �น 

 การตอบแทนประธานเจา้หน้าที�บรหิารจะขึ�นกบัผลสาํเรจ็ของแผนดําเนินงานประจําปี
 ประกอบดว้ย 

 ยอดขายและผลกาํไรตามแผนที�ไดต้กลงไวก้บัคณะกรรมการ 

 พนกังานมกีารพฒันาทางความรูแ้ละทกัษะดา้นอื�นที�จาํเป็นต่อการทาํงาน 

 ขั �นตอนการทาํงานภายในองคไ์ดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยั 

 ความพงึพอในของลกูคา้ 

 

ระยะยาว 

 กลยทุธท์ี�วางไวบ้รรลตุามวตัถุประสงคท์ี�ตั �งไว ้

 อตัราการลาออกของพนักงานตํ�าโดยเฉพาะพนักงานที�อยูใ่นตาํแหน่งที�สาํคญั 

 ได้รับการยกย่องจากภายนอกว่าเป็นบริษัทที�มั �นคง มีคุณธรรม ใครๆอยากเข้ามา
ทาํงานกบับรษิทั 

 ดแูล ลกูคา้และสิ�งแวดลอ้ม ใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทั  
 

คณะกรรมการบรษิัท ใช้ขอ้มูลดงักล่าวในการพจิารณาค่าตอบแทน เงนิเดอืน โบนัส 
และสทิธปิระโยชน์อื�นๆ ใหก้บัประธานเจา้หน้าที�ผูบ้รหิาร 
 

 

 

กระบวนการประเมินโดยสองฝ่าย 

 

ใหค้ณะกรรมการบรษิทั ประเมนิผลการดําเนินงานของประธานเจ้าหน้าที�บรหิารและ  

ประธานเจา้หน้าที�บรหิารประเมนิผลการดาํเนินงานของตนเอง เพื�อเหน็ถงึความคาดหวงัของทั �ง
สองฝ่ายและอาจเกดิการปรบัเปลี�ยน 

 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

 

51 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

 

ทบทวน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมหีน้าที�ทบทวนการบรหิารผลการทํางาน 
ของประธานเจ้าหน้าที�บริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาประจําปีและ

เปลี�ยนแปลงเมื�อคณะกรรมการบรษิทัเหน็ควร 

 
 
 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

 

52 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

2.8 นโยบายตารางและวาระการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ย่อย 

 
การประชุม 

 

นโยบายนี�ชว่ยใหค้ณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยมกีารกาํหนดแผนการประชุม
และวาระการประชุมประจําปีล่วงหน้า เพื�อให้มั �นใจว่าแผนงานที�วางไว้จะนําเสนอให้

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและเป็นการทาํใหผู้บ้รหิารมกีารวางแผนการเตรยีมเอกสารการ

ประชมุล่วงหน้า 

 
การนัดหมาย 

คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยมกีารตกลงกนัที�จะมกีารประชุมตาม 

ตารางนดัหมายประจาํปีตามแบบฟอรม์แนบ ซึ�งกล่าวถงึรายละเอยีดของวาระการประชมุ ในการ
ประชมุแต่ละครั �ง 

 
 

มาตรฐานของหวัขอ้วาระการประชมุในตารางนดัหมายดงัรายการตอ่ไปนี� 
1. แผนกลยทุธ:์ อนุมตัหิรอืทบทวน 

2. แผนงานประจาํปี: อนุมตั ิ
3. งบประมาณ: รายจ่ายการดาํเนินงานและรายจ่ายลงทนุ: อนุมตั ิ

4. งบการเงนิประจาํปี (หลงัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ): พจิารณา 

5. รายงานการสอบทาน (เสนอโดยจากคณะกรรมการตรวจสอบ): อนุมตั ิ
6. รายงานประจาํปี: อนุมตั ิ

7. นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ: (เสนอโดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ): เพื�ออนุมตัิ
สิ�งที�เปลี�ยนแปลงไป 

8. คณะกรรมการใหก้ารรบัรองนโยบาย: (เสนอโดยคณะกรรมการดูกํากบัดูแลกจิการ): 

อนุมตัสิิ�งที�เปลี�ยนแปลงไป 
9. เรื�องอื�นๆที�ตอ้งการการอนุมตัหิรอืความเห็นจากคณะกรรมการในการรบัรองนโยบาย 

(เสนอโดย CEO): อนุมตัสิิ�งที�เปลี�ยนแปลงไป 
 

10. วเิคราะหห์าชอ่งว่างของทกัษะและความหลากหลายของคณะกรรมการและคณุลกัษณะ 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

 

53 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

ของกรรมการเพื�อจัดทําการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการ (เสนอโดยของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน): อนุมตั ิ
11. ทบทวนองคป์ระกอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย: อนุมตั ิ

12. การประเมนิผลการดาํเนินงานเปรยีบเทยีบกบัแผนการกาํกบัดแูลในช่วงเวลา 12 เดอืน
ที�ผา่นมา : พจิารณา 

13. วิธีการและเวลาในการทําการประเมินการทํางานของคณะกรรมการ (เสนอโดย

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน): อนุมตั ิ
14. รายงานผลการประเมนิการทํางานของคณะกรรมการและสรุปแผนทําการกํากบัดูแล

กจิการสาํหรบัอกี 12 เดอืนขา้งหน้า: พจิารณา 
15. แผนสบืทอดตําแหน่งสาํหรบัประธานกรรมการและกรรมการ (เสนอโดยคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน): อนุมตั ิ

16. แผนสบืทอดตําแหน่งสําหรบัประธานเจ้าหน้าที�บรหิารและระดับผู้บริหารระดบัสูงที�
รายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าที�บรหิาร (เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน): อนุมตั ิ
17. กระบวนการของกรรมการใหมเ่ขา้รบัตาํแหน่ง (เสนอโดยจากคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน): อนุมตั ิ

18. วตัถุประสงคข์องการทาํประเมนิผลการทาํงานกรรมการผูจ้ดัการการจ่ายโบนัสและการ
ขึ�นเงนิเดอืน (เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน): อนุมตั ิ

19. ประชมุใหญส่ามญัประจาํปี: เขา้ร่วม 
 

สาํหรบัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

20. แผนการสอบทาน: อนุมตั ิ

21. รายงานการตรวจสอบ: เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณา 
22. ผูบ้รหิารปฏบิตัติามคาํแนะนําของรายงานการตรวจสอบ: ทบทวน 

23. พบกบัผูต้รวจสอบภายนอก: ซกัถาม 
24. งบการเงนิประจาํปี: อนุมตัแิละรบัรองต่อคณะกรรมการบรษิทั 

25. คณะกรรมการรบัรองนโยบายการเงนิ: ทบทวนและรบัรองการเปลี�ยนแปลงต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
 

สาํหรบัการประชุมคณะกรรมการสรรหา 

26. วเิคราะหห์าชอ่งว่างของทกัษะและความหลากหลายของคณะกรรมการและคณุลกัษณะ 
ของกรรมการเพื�อจัดทําการสรรหาและการคดัเลือกกรรมการ: รบัรองและเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
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27. วธิกีารและเวลาในการทาํการประเมนิการทาํงานของคณะกรรมการ รบัรองและเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
28. แผนสบืทอดตําแหน่งสําหรบัประธานกรรมการและกรรมการ: รบัรองและเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
29. ขั �นตอนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง: ทบทวน ให้คําแนะนําและเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

 

สาํหรบัการประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

30. วตัถุประสงคข์องการทาํประเมนิผลการทาํงานกรรมการผูจ้ดัการ การจ่ายโบนัสและการ

ขึ�นเงนิเดอืน: รบัรองและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
31. คา่ตอบแทนและนโยบายการบรหิารการทํางานผบูรหิารระดบัสงู: ทนทวนและเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
32. ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ของกรรมการตามตําแหน่งและประเภท: ทบทวนและ

เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

 

สาํหรบัการประชุมคณะกรรมการกาํกบัดแูล 

33. นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ: ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

34. นโยบายที�เกี�ยวกบัการกาํกบัดแูลกจิการ: ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
35. นโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชั �น และนโยบายแจ้งเบาะแส: ทบทวนและเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

36. กฎบตัรของคณะกรรมการชดุยอ่ย: ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
37. แผนการกาํกบัดแูลกจิการที�ด:ี อนุมตัแิละรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

38. แผนความรบัผดิชอบทางสงัคม: อนุมตัแิละรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
 

 

 

สาํหรบัการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

39. นโยบายการบรหิารความเสี�ยงและแนวทางการบรหิารความเสี�ยง: ทบทวนและเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

40. กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง: อนุมตัแิละรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
41. แผนทําธุรกจิด้วยความต่อเนื�อง: ทบทวนและใหค้ําแนะนําหากมขีอ้เปลี�ยนแปลงต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
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42. ระบุความเสี�ยงที�ยอมรบัไดแ้ละความเบี�ยงเบนของแต่ละความเสี�ยงนําไปปฏบิตั:ิอนุมตัิ

และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทั 
43. ตดิตามผลรายงานด้านความเสี�ยงจากคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงด้านปฏบิตักิาร     

อยา่งต่อเนื�อง: เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

 

ทบทวน 

 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยจะพจิารณาเรื�องตา่งๆที�เหน็ควรเพิ�มเตมิเขา้มา
อยูใ่นตารางการประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจาํปีอยา่งต่อเนื�องและมกีาร

ทบทวนแกไ้ขเพื�อใหต้ารางการประชมุ คณะกรรมการมคีวามทนัต่อสถานการณ์ 
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ตารางการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชดุย่อยประจาํปี 

ปี...........    

 

วนัที� 

 

ประชุม 

 

วาระการประชุมที�สามารถ

กาํหนดไว้ล่วงหน้า 
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2.9 นโยบายการเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการ 
 
 

เพื�อใหเ้ป็นที�เขา้ใจตรงกนัถงึวธิกีารเตรยีมวาระการประชมุคณะกรรมการรวมทั �งรปูแบบ

การจดัขอ้มลูที�ส่งเสรมิใหข้อ้มลูน่าศกึษาน่าอ่าน เป็นการอาํนวยความสะดวกใหค้ณะกรรมการ
ไดใ้ชเ้วลาในการพจิารณาเรื�องเชงิกลยทุธข์องบรษิทัอยา่งเพยีงพอ 

 

การเตรียมวาระประชุมคณะกรรมการ 
 

วาระการประชุมของคณะกรรมการนั �นถูกกําหนดขึ�นโดยประธานกรรมการได้

ปรกึษาหารอืกบัประธานเจา้หน้าที�บรหิารและเลขานุการบรษิทั โดยกรรมการทา่นอื�นสามารถให้

คําแนะนํา โดยเฉพาะเป็นวาระที�เกี�ยวกับหน้าที�ความรับผิดชอบของตนโดยผ่านประธาน
กรรมการ 

 
วาระการประชุมคณะกรรมการของการประชุมพเิศษต้องมกีารบนัทกึอยู่ในตารางการ

ประชุมประจําปีของคณะกรรมการเพื�อใหเ้ป็นระบบและเพื�อใหค้ณะกรรมการการไมพ่ลาดการ

พจิารณาอนุมตัเิรื�องสาํคญัๆประจาํปี 
 

มาตรฐานรปูแบบวาระการประชุม 
 

วาระการประชุมควรจดัเรื�องที�สําคญัที�สุดเป็นวาระแรกและเรื�องสําคญัรองลงมาเป็น
วาระต่อไปตามลาํดบั 

 วาระแลกเปลี�ยนความขอ้คดิเหน็เชงิกลยทุธ์ (เป็นเรื�องที�เกดิขึ�นซึ�งอาจมผีลกระทบต่อ

กลยทุธข์องบรษิทั) 

 วาระเพื�ออนุมตั ิ

 วาระเพื�อทราบ 

 

การประชุมโดยไม่มีผู้บริหาร 

จดัใหม้กีารประชมุพเิศษกอ่นการประชมุปกตสิาํหรบักรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิารโดยไมม่ี

วาระการประชมุและไมม่ผีูบ้รหิารหรอืพนักงานเขา้ร่วมประชุมจะเป็นประเดน็ที�คณะกรรมการมี

ความเป็นห่วงหรือเป็นเรื�องที�กรรมการเกรงใจที�จะคุยกนัต่อหน้าคณะผู้บริหารหลังจากการ

ประชุมเสร็จประธานกรรมการจะเชญิประธานเจ้าหน้าที�บรหิารมาแจ้งให้ทราบถงึผลของการ

ประชมุ  
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วาระแลกเปลี�ยนความข้อคิดเหน็เชิงกลยทุธ ์
 

หวัขอ้ของการพูดคุยแลกเปลี�ยนความคดิเหน็เชงิกลยุทธ์จะไมถู่กกาํหนด เพื�อเป็นการ 

เปิดโอกาสใหก้รรมการเป็นผูพ้จิารณาเรื�องที�เกดิขึ�นซึ�งอาจมผีลกระทบต่อแผนกลยุทธ์หรอืการ

ดาํเนินงานของบรษิทั โดยมวีธิกีารดงันี� 

 

คณะกรรมการจะตกลงกนัว่าหวัขอ้เชงิกลยุทธ์ใดๆที�อาจส่งผลกระทบบรษิทัก่อนการ

ประชุมพเิศษ โดยตดัสนิใจว่าควรมกีารเตรยีมขอ้มลูใหก้รรมการก่อนหรือไม่และใครควรเป็น
ผูร้บัผดิชอบ บางครั �งคณะกรรมการอาจเชญิผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกมาบรรยายหวัขอ้ใดหวัขอ้หนึ�ง 

ใหเ้กดิการอภปิรายแลกเปลี�ยนความคดิเหน็กนั 
 

วาระเพื�อพิจารณาอนุมติั 
 

วาระที�ให้คณะกรรมการอนุมัติต้องเป็นเรื�องที�อยู่ ในอํานาจที�สงวนไว้สําหรับ 

คณะกรรมการตามนโยบายอํานาจที�มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้พจิารณาอนุมตัเิอกสารที�จะ
เสนอ เพื�อใหค้ณะกรรมการพจิารณาอนุมตัจิะมรีายละเอยีดเฉพาะเรื�องรวมทั �งขอ้แนะนํา 

 

วาระเพื�อทราบ 
 

ในวาระสุดทา้ยของการประชมุคณะกรรมการเป็นเรื�องของรายงานการปฏบิตั ิการจาก

มตทิี�ประชมุครั �งที�ผ่านมา เช่น รายงานจากกรรมการผูจ้ดัการ รายงานทางการเงนิและรายงาน
การประชุมจากคณะกรรมการชุดยอ่ยหรอืรายงานดว้ยวาจาโดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย 

ในกรณีที�คณะกรรมการชดุย่อยเพิ�งจะมกีารประชมุกอ่นการประชุมคณะกรรมการโดยมเีอกสาร

ตามแนบภายหลงั 
 

วาระนี�อาจรวมถงึการนําเสนอเรื�องระบบการปฏบิัตงิานเพื�อเป็นการเพิ�มความรู้ใหแ้ก่
คณะกรรมการโดยผูบ้รหิารที�รบัผดิชอบ 

รายงานที�เขยีนเป็นรายงานที�ถอืว่าขอ้มลูถกูตอ้งแลว้ไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นหอ้งประชุม 

แต่คณะกรรมการสามารถถามคาํถามใดๆจากรายงานนี�ได ้

 

วาระการประชุมมาตรฐาน 

1. เปิดการประชมุ 

2. เหตผุลของกรรมการที�ไม่เขา้รว่มประชมุ 
3. การขดัแยง้กบัคาํแถลงการณ์การของบรษิทั (หากม)ี 
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4. การประชมุโดยไมม่ผีูบ้รหิาร (หากมกีารกาํหนด) 

5. รายงานการประชมุคณะกรรมการครั �งกอ่น 
6. วาระแลกเปลี�ยนขอ้คดิเหน็เชงิกลยุทธ์ (ตวัอยา่งเช่น หวัขอ้เรื�อง เทคโนโลยใีนอนาคต

นําเสนอโดยผูเ้ชี�ยวชาญภายนอก) 
7. วาระเพื�อพจิารณา 

7.1    การเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา (เช่น การควบรวม XYZ)    

7.2    การเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา (เช่น ยี�หอ้ใหม)่ 
7.3    การเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา (การเปลี�ยนนโยบายการอนุมัติโดย

คณะกรรมการ) 
8.   วาระเพื�อทราบ 

8.1    นําเสนอโดยผูบ้รหิาร เชน่ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

      8.2    เรื�องที�ตกคา้งจากการประชมุครั �งกอ่น 
      8.3    รายงานของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

      8.4    รายงานทางการเงนิ 
      8.5    รายงานการประชมุคณะอนุกรรมการ 

9.  การประชุมครั �งต่อไป 

 

 

การทบทวน 
 

ประธานคณะกรรมการ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และเลขานุการบรษิทั มหีน้าที�ทบทวน

นโยบายวาระประชมุคณะกรรมการเป็นประจาํทกุปีและสามารถปรบัปรงุเมื�อเหน็สมควร  



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 
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2.10นโ ย บ า ย เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ระ ชุ ม ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

คณะกรรมการชดุย่อย 
 

เพื�อกําหนดฟอร์มวิธีการจัดทําเอกสารประชุมและเวลาที�ต้องส่งเอกสารให้แก่ 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อทําให้กรรมการสามารถทําความเขา้ใจเอกสาร 
ประกอบการประชมุไดง้า่ยขึ�น 

 

ความรบัผิดชอบ 
 

ประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและเลขานุการบริษัท มีความ

รบัผดิชอบรว่มกนัในการกาํหนดวาระการประชมุที�ควรนําเขา้เสนอคณะกรรมการบรษิทั โดยใช้

ขอ้มลูจากเลขานุการบรษิทัและอา้งองิถงึตารางการประชมุคณะกรรมการประจาํปี 
 

ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิารที�รบัผดิชอบและเลขานุการคณะกรรมการชุด

ยอ่ยมคีวามรบัผดิชอบในวาระการประชมุของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
 

เลขานุการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในเรื�องของเอกสารประชมุคณะกรรมการใหเ้ป็นไป
ตามสิ�งที�ไดก้ล่าวไปในนโยบายเอกสารประกอบการประชมุเพื�อพจิารณา 
 

เลขานุการคณะกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการชดุยอ่ยมคีวามรบัผดิชอบเช่นเดยีวกนั

ในเรื�องของเอกสารประกอบการประชมุ 
 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหารพจิารณาอนุมตัิเอกสารการประชุม

สําหรบัวาระเพื�อพจิารณาก่อนเวียนให้คณะกรรมการ (คณะกรรมการชุดย่อย) ท่านอื�นทราบ
(ประธานของแต่ละคณะกรรมการชุดยอ่ยพจิารณาอนุมตัเิอกสารเช่นกนัในกรณีของการประชมุ

ของแต่ละคณะกรรมการชดุยอ่ย) 
 

เลขานุการบริษัทมคีวามรบัผดิชอบในการเกบ็รกัษาและรวบรวมเอกสารประกอบการ
ประชุมรายงานการประชุมของคณะกรรมการและของคณะกรรมการชุดย่อยซึ�งกรรมการ

สามารถขอดเูอกสารเหล่านี�ได ้

 
เลขานุการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในการลําดบัเรียงหน้าปรบัใหอ้่านง่ายตดิตามง่าย

และใช้อา้งถงึได้ง่าย เช่นการใช้เลขหน้าเฉพาะในชุดเอกสารแต่ละชุดเพราะฉะนั �นเมื�ออา้งถึง
เอกสารชดุ ก หน้า 3 กจ็ะเขา้ใจโดยทนัท ีหรอืโดยใชป้้ายที�มสีหีรอืตวัเลขที�เหมอืนกนัแต่ละวาระ

การประชมุ (ในกรณีของคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นหน้าที�ของเลขานุการคณะกรรมการชดุยอ่ย) 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 
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การส่งเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุม 

เอกสารประกอบการประชมุของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรส่งออกให้

ถงึคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยอยา่งน้อย 7 วนัล่วงหน้ากอ่นการประชมุ 
 

วิธีส่งออกเอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสามารถเลอืกวธิกีารรบัเอกสารประกอบการประชุม

โดยอเีมล์แนบไปในรูปของเอกสารที�ไม่สามารถแกไ้ขได ้(PDFFile) หรอืโดยนําส่งเป็นเอกสาร 

หรอืใหก้รรมการเลอืก 
 

เวลาในการจดัเตรียมเอกสาร 

ขึ�นอยู่กบัความยาวของการประชุมแต่ไม่ว่าจะเป็นการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั 

หรอืคณะกรรมการชดุยอ่ยยอ่มใชเ้วลาเท่ากนั 
 

การแจกเอกสารประกอบการประชุมในที�ประชุม 

ตามกฎโดยทั �วไปเอกสารประกอบการประชุมไม่ให้มีการแจกในที�ประชุมเนื�องจาก   

เป็นการไม่ให้เวลาคณะกรรมการในการเตรียมตัว ยกเว้นในสถานการณ์ที�จําเป็นที�ประธาน
กรรมการอาจอนุญาตเป็นกรณีไป 

 

แบบฟอรม์ของเอกสารประกอบการประชุม 

แบบฟอร์มของเอกสารประกอบการประชุมควรแบ่งประเภทให้ชดัเจนเช่น เอกสาร

ประกอบการประชุมเพื�อทราบ เอกสารประกอบการประชมุเพื�อพจิารณา เพื�อความสะดวกง่าย
ต่อความเขา้ใจ 

 

เรื�องการอภิปรายเชิงกลยทุธ ์

เอกสารที�เตรียมสําหรบัการอภปิรายเรื�องเชงิกลยุทธ์ต้องเป็นเอกสารที�ประกอบด้วย 
ขอ้มลูที�เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการสามารถดงึดูดให้กรรมการเข้ามามสี่วนร่วมเกดิความ 

คดิเหน็อย่างสรา้งสรรค ์โดยขอ้มลูจะมคีวามยาวเท่าใดก็ได้หากตราบใดเป็นขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง
และเป็นประโยชน์ แตค่วรจดัใหเ้ป็นเอกสารแนบเป็นแต่ละหวัขอ้เพื�อความสะดวกต่อความเขา้ใจ 

 

 

เรื�องข้อมลู/บนัทึก 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 
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มกีารรายงานขอ้มลูแก่คณะกรรมการ 2 แบบคอืรายงานของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

และรายงานทางการเงนิ 

 

รายงานของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 เรื�องเชงิกลยุทธ์ 

 สรปุผลการดาํเนนิงานทางการเงนิ 
 สรปุผลการปฏบิตังิานในแต่ละฝ่ายงาน 

 ตวัชี�วดัที�ไมใ่ชท่างดา้นตวัเงนิ 

 เรื�องอื�นๆ เชน่ รายงานทางการตลาด รายงานดา้นงานบุคลากร  
 รายงานการใหบ้รกิาร 

 

รายงานทางการเงิน 

รายงานทางการเงนิประกอบไปดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงนิ 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 งบกระแสเงนิสด 

 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงในสว่นของเจา้ของ 
 

การรายงานจะครอบคลุมผลการดําเนินงานประจําเดือนและปีเปรียบเทียบกับ 
งบประมาณและการประมาณการผลงานประจําปีและรวมถึงสดัส่วนทางการเงนิ ตลอดจน

คาํอธบิายของสาเหตุที�ไมไ่ปเป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณที�ประมาณการไว ้

 

รปูแบบของเอกสาร 

การใชก้ราฟ แผนภูมแิท่งและวธิีการที�แสดงโดยรูปภาพจะทําใหค้ณะกรรมการบรษิทั

เขา้ใจผลการดาํเนินงานไดง้า่ยขึ�นกว่าการใชก้ารอธบิายดว้ยตวัอกัษรอยา่งเดยีว 
 

ทบทวน 

คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนนโยบายเอกสารการประชุมคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นประจาํทกุปีและมกีารปรบัปรงุหากเหน็ควร 

 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 
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2.11 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

 

 นโยบายนี�กําหนดกรอบการปฏิบัตงิานในกระบวนการบริหารความเสี�ยงของบริษัท     

ใหม้รีปูแบบเดยีวกนัสามารถนําไปปฏบิตัทิั �งบรษิทั นโยบายยงัไดก้าํหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบ
ของเจา้ของความเสี�ยง ( Risk Owner) ในการควบคมุความเสี�ยงดงันี� 
 

1) บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้ความเสี�ยงที�ยอมรับได้เพื�อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

บรษิทัและตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยกาํหนดใหก้ารบรหิาร

ความเสี�ยงเป็นส่วนหนึ�งของการจดัทําแผนประจําปี การบรหิารงาน การตดัสนิใจ
ประจาํวนัและกระบวนการบรหิารโครงการตา่งๆ 

2) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทเป็นเจ้าของความเสี�ยงมีหน้าที�ความ
รบัผดิชอบในการระบุและการประเมนิความเสี�ยงของหน่วยงานที�ตนรบัผิดชอบ

รวมทั �งกาํหนดมาตรการที�เหมาะสมเพื�อจดัการความเสี�ยง 

3) ความเสี�ยงที�มผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัทั �งหมดตอ้งดําเนินการ
ดงันี� 

 ระบุความเสี�ยงอย่างทันเวลาประเมินโอกาสของการเกิดความเสี�ยงและ
ผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ 

 จดัการความเสี�ยงใหส้อดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การบรหิารความเสี�ยงที�กําหนด

โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งและผลประโยชน์ที�จะได้รบัจากการจดัการ
ความเสี�ยง 

 ติดตามดูแลเพื�อให้มั �นใจว่าความเสี�ยงของบริษัท ได้รับการจัดการอย่าง 
เหมาะสม 

 

การรายงาน 
 

 ความเสี�ยงที�อาจมผีลกระทบแผนประจําปีและกลยุทธ์ของบรษิทั ซึ�งมคีวามเสี�ยงอยูใ่น

ระดบัสูงและสูงมากทั �งหมด คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมหีน้าที�รายงานใหค้ณะกรรมการ

บรหิารความเสี�ยงและคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอยา่งสมํ�าเสมอ 
 

การทบทวน 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงกาํหนดใหม้กีารทบทวนนโยบายการบรหิารความเสี�ยง
เป็นประจาํทุกปีและจะเปลี�ยนแปลงเมื�อเหน็ควร 

 

 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 
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2.12 นโยบายว่าด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 

การเขา้ทํารายการของบริษัทกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัอาจก่อใหเ้กดิความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ดงันั �นเพื�อใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกรายโดยเท่าเทยีม
กนับรษิทัจงึควรทาํรายการโดยยดึหลกัการดงันี� 

 
1. เป็นรายการที�ผ่านกระบวนการอนุมตัทิี�โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บรหิารด้วยความ

รับผิดชอบระมัดระวังและซื�อสัตย์สุจริตโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจ 
  

2. เป็นรายการที�กระทําโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบรษิัทเสมอืนการทํารายการ กบั

บุคคลภายนอก 
  

3. มรีะบบการตดิตามและตรวจสอบที�ทาํใหม้ ั �นใจได้ว่าการทํารายการเป็นไปตามขั �นตอน 

ที�ถกูตอ้ง 

  

รายการที�เกี�ยวโยงกัน หมายถึง การทํารายการระหว่างบริษัทกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของ

บรษิทั 

 

บุคคลที�เกี�ยวโยงกัน หมายถึง บุคคลที�อาจทําให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการตดัสนิใจดําเนินงานว่าจะคาํนึงถงึประโยชน์ของบุคคลนั �นหรอื

ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นสาํคญั ไดแ้ก ่

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัผูท้ี�จะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุรวมทั �งผูเ้กี�ยวขอ้งและญาตสินิทของ
บุคคลดงักล่าว 

2. นิตบิุคคลใดๆที�มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุเป็นบุคคลตาม (1) 
3. บุคคลใดๆที�พฤติการณ์บ่งชี�ได้ว่าเป็นผู้กระทําการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ 

(1)และ(2) 

4. กรรมการของนิตบิุคคลที�มอีาํนาจควบคมุกจิการบรษิทั 
5. คูส่มรส บุตร หรอื บุตรบุญธรรมที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะของกรรมการตาม (4) 

6. นิตบิุคคลที�บุคคลตาม (4) หรอื (5) มอีาํนาจควบคมุกจิการ 
7. บุคคลใดที�กระทําการด้วยความเขา้ใจหรือความตกลงว่าหากบริษัททําธุรกรรมที�ให้

ประโยชน์ทางการเงนิแกบุ่คคลดงักล่าว บุคคลดงัต่อไปนี�จะไดร้บัประโยชน์ทางการเงนิ  
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7.1 กรรมการของบรษิทั  

7.2 ผูบ้รหิารของบรษิทั  

7.3 บุคคลที�มอีาํนาจควบคมุกจิการบรษิทั  
7.4 กรรมการของบุคคลที�มอีาํนาจควบคุมกจิการบรษิทั  

7.5 คูส่มรส บุตรหรอืบุตรบุญธรรมที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลตาม 7.1 ถงึ 7.4 

ผู้บริหาร หมายถงึประธานเจา้หน้าที�บรหิาร หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกต่อจาก

ประธานเจา้หน้าที�บรหิารลงมาและผูม้ตีาํแหน่งเทยีบเทา่รายที� 4 ทกุราย รวมถงึตาํแหน่งในสาย

งานบญัชหีรอืการเงนิที�เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ�นไปหรอืเทยีบเทา่ 

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผูถ้อืหุน้ทั �งทางตรงหรอืทางออ้มในนิตบิุคคลใดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 

ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงของนิตบิุคคลนั �น  

รายการที�เกี�ยวโยงกนั 

คณะกรรมการตอ้งพจิารณาความขดัแยง้ของผลประโยชน์เกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยง

กนัระหว่างบรษิทักบับริษทัย่อยอย่างรอบคอบด้วยความซื�อสตัย์สุจรติอย่างมเีหตุผลและเป็น

อสิระภายใตก้รอบจรยิธรรมที�ด ีโดยคํานึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทั รายการที�เกี�ยวโยงกนั 
แบ่งเป็น 4 ประเภท คอื 

1. รายการคา้ที�เป็นธุรกจิปกต ิคอื รายการธุรกรรมการค้าเกี�ยวกบัสนิทรพัย์/บริการ อนั
เป็นธุรกจิปกตขิองบรษิทัที�ทําเป็นประจําและเป็นไปตามเงื�อนไขการคา้ทั �วไป เช่น การ

ซื�อขายผลติภณัฑ ์การซื�อวตัถุดบิ การใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

2. รายการเกี�ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารอื�น 
3. รายการความชว่ยเหลอืทางการเงนิกบับรษิทั เช่น เงนิทุนหมนุเวยีนในรูปเงนิกู ้การให้

กู้ยมืคํ�าประกนั เป็นต้น ซึ�งบรษิัทจะต้องได้รบัผลตอบแทน เช่น ดอกเบี�ยตามอตัรา
ตลาด 

4. รายการที�เกี�ยวโยงกนัอื�นนอกจากรายการตาม 1 ถงึ 3 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการทํางานอาจเกดิสถานการณ์ที�ผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื
พนกังานอาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทั จงึมกีารกาํหนดแนวทางที�พงึปฏบิตัดิงันี� 
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1. การรบัเงินหรือประโยชน์ตอบแทน 

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆเป็นการ

สว่นตวัจากลกูคา้ของบรษิทั หรอืจากบุคคลใดอนัเนื�องจากการทาํงานในนามบรษิทั 

2. การประกอบธรุกิจอื�นนอกบริษทั 

การทําธุรกจิส่วนตวัใดๆของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระทบต่อหน้าที� 

การปฏบิตัหิน้าที�และเวลาทํางานของบรษิัท และห้ามประกอบธุรกจิหรอืมสี่วนร่วมใน
ธุรกจิใดอนัเป็นการแขง่ขนักบับรษิทัไมว่่ากรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานไมว่่าจะไดร้บั

ผลประโยชน์โดยตรงหรอืโดยทางออ้มกต็าม 

    3.   การทาํธรุกิจใดๆ กบับริษทั 

ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน ที�มสี่วนไดเ้สียทําธุรกจิใดๆกบับรษิัททั �งในนาม 

ครอบครวัหรอืนิตบิุคคล เพื�อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 

    4.   การรบัของขวญัและการเลี�ยงรบัรองทางธรุกิจ 

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานพงึหลกีเลี�ยงการรบัของขวญัทั �งที�เป็นตวัเงนิและมใิชต่วั 

เงนิจากคู่คา้หรอืผูเ้กี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัเวน้แต่ในเทศกาลหรอืประเพณีนิยม แต่
ตอ้งมมีลูคา่ไมเ่กนิ 3,000 บาทในกรณีที�ไมส่ามารถปฏเิสธและตอ้งรบัของขวญัซึ�งมมีลูค่า

เกนิกว่า 3,000 บาทต้องแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืเลขานุการคณะกรรมการกํากบัดูแล
กจิการเพื�อนําไปเป็นของรางวลัแกพ่นักงาน  

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที�สอบทานรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืรายการระหว่างกนัที�มี

นัยสําคญัระหว่างบรษิัทกบับรษิทั พจิารณาการเปิดเผยสารสนเทศของบรษิัท ในกรณีที�เกดิ

รายการที�เกี�ยวโยงกนั หรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและ

ครบถว้น 

พนักงานทุกระดบัจะต้องจดัทํารายงานการเปิดเผยรายการที�สงสยัว่าจะเป็นผลประโยชน์ที�

ขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษัทโดยแจ้งต่อผู้บงัคบับัญชาตามลําดบัชั �นและนําส่งส่วนงาน
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

การทบทวน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนนโยบายเป็นประจําทุกปีและจะปรับปรุงเมื�อ
เหน็สมควร 
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2.13 นโยบายการจ่ายปันผล 
 

 บริษทัอมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) จะจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิ
หลังหักภาษีและหักสํารองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯอย่างไรก็ด ี

คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น 

การดาํรงเงนิไวเ้พื�อลงทุนในอนาคต เพื�อชาํระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนภายในบรษิทัฯ 
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ส่วนที� 3 กฏบตัร 
 

 

3.1 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. วตัถปุระสงค ์  

 
คณะกรรมการตรวจสอบจดัตั �งขึ�นมาโดยมวีตัถุประสงค์เพื�อทาํหน้าที�ชว่ยคณะกรรมการ

บริษัทในการปฏิบัติหน้าที�กํากับดูแลเกี�ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 

ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลัก
จรรยาบรรณต่างๆ เพื�อสง่เสรมิใหบ้รษิทัอมตะวเีอน็จาํกดั (มหาชน) มกีารกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที�ในการสอบทานความเพียงพอและความม ี
ประสทิธภิาพในการบรหิารความเสี�ยงของบรษิทัรวมทั �งความเสี�ยงทางทุจรติคอรร์ปัชั �นและดา้น

รบัผดิชอบในการจดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอในรายงาน ประจําปี

ของบรษิทัเป็นประจาํทกุปี 

  

 

2. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัการแต่งตั �งจากคณะกรรมการบรษิัท โดยมจีํานวน

อยา่งน้อย 3 คน และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเลอืกกรรมการตรวจสอบท่านหนึ�ง

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระและมคุีณสมบตัติามหลกัเกณฑ์

ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน นอกจากนั �นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
จะตอ้งเป็นบุคคลที�มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบับญัชหีรอืการเงนิ 

 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั �งผูอ้ํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็น

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอกี 1 คน 
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3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 
 กรรมการตรวจสอบมวีาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง

กรรมการบรษิทัโดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามญัประจําปีผู้
ถอืหุน้พรอ้มกบัการครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทั 

 กรรมการตรวจสอบที�พ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั �งให้กลับเข้าดํารง 

ตาํแหน่งไดอ้กีโดยไมเ่ป็นการต่อวาระโดยอตัโนมตั ิ
 ใหก้รรมการตรวจสอบที�พน้ตําแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในตาํแหน่ง เพื�อปฏบิตัิ

หน้าที�ต่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตั �งกรรมการมาแทนตําแหน่ง เว้นแต่กรณีที�ครบ
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัแลว้ แต่ไม่ได้รบัเลอืกให้กลบัเขา้มาดํารง

ตาํแหน่งกรรมการบรษิทัอกี 
 กรณีตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการที�มี

คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนโดยกรรมการ

ตรวจสอบที�เข้าดํารงตําแหน่งแทนนั �นจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที�ยัง
เหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึ�งตนแทน 

 

4. สิทธิการออกเสียง 

 
กาํหนดใหก้รรมการตรวจสอบ 1 คน มสีทิธอิอกเสยีงได ้1 เสยีง โดยหากกรรมการ 

ตรวจสอบคนใดมีส่วนได้เสียในเรื�องที�พิจารณา กรรมการตรวจสอบคนนั �นต้องไม่ร่วม 

พจิารณาใหค้วามเหน็ในเรื�องนั �น 
 

 5. การประชุม 

 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมกีรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั �งหมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั �ง โดย

กรรมการตอ้งมาประชุมดว้ยตนเอง  
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิผูบ้รหิารสงูสุดของกลุ่มบรหิาร

ความเสี�ยงฝ่ายบรหิาร ผูต้รวจสอบภายในผูส้อบบญัชหีรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งใน

วาระการประชุมนั �นๆเข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลตามความจําเป็นและ 

เหมาะสมวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุจะตอ้งจดัทําขึ�นและ
นําเสนอก่อนการประชมุและใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูบ้นัทกึ

รายงานการประชมุ 
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 6. อาํนาจ 

 
 มอีาํนาจในการเชญิฝ่ายบรหิารหรอืพนักงานของบรษิทัมาร่วมประชุมชี�แจงให้

ความเหน็หรอืจดัสง่เอกสารที�รอ้งขอตามความจาํเป็น 
 พจิารณาเสนอรายชื�อผูส้อบบัญชพีร้อมทั �งค่าตอบแทน เพื�อขอรบัการแต่งตั �ง 

จากที�ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้สอบบญัชเีป็น 
ประจาํทุกปี 

 รบัทราบการปฏิบัติงานอื�นที�มิใช่งานสอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทนจากงาน 

ดงักล่าว เพื�อพจิารณามใิหผู้ส้อบบญัชขีาดความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน 
 พจิารณาตดัสนิใจในกรณีที�ฝ่ายบรหิารและผู้สอบบญัชมีีความเห็นไม่ตรงกนั      

เกี�ยวกบัรายงานทางการเงนิ หรอืมขีอ้จาํกดัในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี
 สอบทานขั �นตอนการปฏิบัติงานและการกํากบัดูแลรายการที�เกี�ยวข้องกัน

รายการที�เกี�ยวโยงกันที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายหรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 
 พจิารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั �ง ถอดถอน โยกยา้ย หรอืเลิกจ้าง 

และพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
และกาํกบัพจิารณารายงานจากคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงและฝ่ายบรหิาร

ของบรษิทัและหารอืกบัคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงเกี�ยวกบันโยบายการ

ประเมนิและการบรหิารความเสี�ยง 
 จดัหาที�ปรกึษาจากภายนอกหรอืผู้เชี�ยวชาญทางวิชาชพีในการให้คําแนะนํา 

ปรกึษาหรอืใหค้วามเหน็ไดต้ามที�คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาว่าเหมาะสม 
 ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชเีพื�อประชุมหารอืโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ยอย่าง

น้อยปีละครั �ง 
 รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทให้ดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขในรายการ ที�มี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการทุจรติ คอร์รปัชั �นหรอืรายการที�ม ีความ

บกพร่องทางการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการที�มีการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งที�มสีาระสาํคญัต่อฐานะการเงนิ  

 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั �งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเพื�อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัใหอ้นุมตัจิากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
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7. หน้าที�ความรบัผิดชอบ 

 

7.1รายงานทางการเงนิ 
 สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและพอเพยีงและพจิารณา 

ความครบถ้วนของขอ้มลูที�คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบและประเมนิความ 

เหมาะสมของหลกัการบญัชทีี�ใชใ้นรายงานทางการเงนิ 
 สอบทานประเดน็เกี�ยวกบัการบญัชแีละรายงานทางการเงนิที�มสีาระสาํคญัรวมทั �ง

รายการที�มีความซับซ้อนหรอืผดิปกตแิละรายการที�ต้องใชว้ิจารณญาณในการ

ตดัสนิ 
 สอบถามฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัชเีกี�ยวกบัผลการตรวจสอบความเสี�ยงที�สาํคญั

เกี�ยวกบัรายงานทางการเงนิและแผนที�จะลดความเสี�ยงดงักลา่ว 
 สอบทานใหบ้รษิทัมกีารควบคุมภายในที�มปีระสทิธภิาพเกี�ยวกบักระบวนการการ

จดัทาํรายงานทางการเงนิ 
 มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี�ยวกบัรายงานทางการเงินที�ไม่

เหมาะสมหรอืประเดน็อื�นๆ ดว้ย 

 
7.2 การควบคมุภายใน 

 สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กําหนดให้มีการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุม

ภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�เพียงพอเหมาะสมและแนวทางการ
สื�อสารความสาํคญัของการควบคมุภายในและการบรหิารความเสี�ยงทั �วทั �งบรษิทั 

 สอบทานเพื�อใหม้ั �นใจไดว้่าขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการควบคมุภายในที�ผูต้รวจสอบ
ภายใน และผูส้อบบญัชเีสนอนั �นฝ่ายบรหิารไดนํ้าไปปรบัปรงุแกไ้ขแลว้ 

7.3 การตรวจสอบภายใน 
 สอบทานและอนุมตัิกฎบัตรการตรวจสอบภายในแผนงานประจําปี ตลอดจน

บุคลากรและทรพัยากรที�จาํเป็นในการปฏบิตังิาน 
 สอบทานกจิกรรมและการปฏบิตังิานของกลุ่มบรหิารงานตรวจสอบเพื�อให้มั �นใจ

ไดว้่ากลุ่มบรหิารงานตรวจสอบสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
 สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 

7.4 การกาํกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์
 สอบทานและอนุมตัิกฎบัตรของสายงานกํากับและควบคุมแผนงานประจําปี 

ตลอดจนบุคลากรและทรพัยากรที�จาํเป็นในการปฏบิตังิาน 
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 พจิารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที�มกีารเปลี�ยนแปลง และมผีลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานของบรษิทัที�นําเสนอโดยกลุ่มตรวจสอบและกาํกบัอยา่งสมํ�าเสมอ 
 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที�มหีน้าที�ในการกํากบัดูแลบรษิัทและผลการ

ตดิตามการแกไ้ข รวมถงึรายงานใหแ้กค่ณะกรรมการบรษิทั 
 สอบทานประสทิธผิลของระบบในการตดิตามการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ 

และผลการตดิตามการแกไ้ขในกรณีที�ไมม่กีารปฏบิตัติาม 
 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์ร ัปชั �นและรายงานให้

คณะกรรมการบรษิทัทราบ 
 

7.5 การบรหิารความเสี�ยง 
 สอบทานความเพยีงพอของการกาํกบัดแูลนโยบายและหน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ 

      บรหิารความเสี�ยงของบรษิทั 
 สอบทานประสทิธภิาพของระบบการบรหิารความเสี�ยงของบรษิทั 
 

7.6 การปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณผูบ้รหิาร และพนกังาน 
 สอบทานใหม้ั �นใจว่าหลกัจรยิธรรมธุรกจิ และจรรยาบรรณผูบ้รหิารและพนักงาน 

และนโยบายในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดจ้ดัทาํเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนรบัทราบ 
 สง่เสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิและนโยบายในการ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
7.7 ความรบัผดิชอบอื�นๆ 

 ปฏบิตังิานอื�นตามที�คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมาย 
 สอบทานและประเมนิกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอและ

นําเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื�อมกีารแกไ้ข 
 จดัใหม้กีารประเมนิตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง และนําเสนอผลการประเมนิต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

 
7.8 คณะกรรมการตรวจสอบควรมกีารหารอืและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื�องต้นเมื�อได้รบัแจ้ง

พฤตกิารณ์อนัควรสงสยัจากผูส้อบบญัช ี   
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การจดัการผลประโยชน์ที�ขดักนั 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที�ดีเกี�ยวกับรายการ

ผลประโยชน์ที�ขดักนัไว้ในคู่มอืการกาํกบัดูแลกจิการที�ดแีละจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

โดยทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการจัดการผลประโยชน์ที�ขดักนัของบรษิัท ได้แก่ คณะกรรมการ
บรษิัท พจิารณาความขดักนัของผลประโยชน์เกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั ระหว่างบรษิัท

หรือบรษิัทย่อยกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัอย่างรอบคอบ รวมถึงระมดัระวงั ให้การดําเนินงาน 
เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มหีน้าที�สอบทานรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืรายการ ระหว่างกนัที�มีนัยสําคญัให้

เป็นไปตามกฎหมาย  
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3.2กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผูนํ้านโยบายสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนมาปฏิบตัใิห้เป็นรูปธรรมเพื�อสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหารที�มี
คุณสมบตัเิหมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทั สามารถจูงใจรกัษาบุคคลที�มคีุณสมบตัแิละมศีกัยภาพ

ไวไ้ด ้
 

1. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

1.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั �งจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ�ง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทนเป็นกรรมการอสิระโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้

เลอืกประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทั �งนี�ประธานกรรมการไม่ควร
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรอืประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1.2 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ที�เหมาะสมตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถึงคุณสมบตั ิหน้าที� และความ
รบัผดิชอบของตน 

1.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนสามารถแตง่ตั �งพนกังานของบรษิทัจาํนวน 
1 คน ทาํหน้าที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 

2. วาระการดาํรงตาํแหน่งและการประชุม 

2.1 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมวีาระการดาํรงตําแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการ 

ดํารงตาํแหน่งกรรมการบรษิทั โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามญั 

ประจําปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัททั �งนี� 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที�พ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตั �งให้

กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีกและให้กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที�พ้น
ตําแหน่งตามวาระอยู่ร ักษาการในตําแหน่งเพื�อปฏิบัติหน้าที�ต่อไปจนกว่าจะมีการ 

แต่งตั �งกรรมการมาแทนตําแหน่ง เว้นแต่กรณีที�ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ 

บริษัทโดยไม่ได้ร ับเลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกกรณีที�ตําแหน่ง 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่างลง ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการ 

ที�มคีุณสมบัตแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามเป็นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
ทดแทน โดยกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนที�เขา้ดํารงตาํแหน่งแทนนั �นจะอยู ่

ในตาํแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการซึ�งตนแทน 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

 

 

 

75 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องจดัใหม้กีารประชุมไม่น้อยกว่า 2

ครั �งต่อปี โดยกรรมการตอ้งมาประชมุดว้ยตนเอง  

2.3 ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งมกีรรมการร่วมประชุม
ไมน้่อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั �งหมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

2.4 ในกรณีที�ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที�ได้ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที�เข้าร่วมประชุม

 เลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

2.5 การวินิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้ถือ
 เสยีงขา้งมากของกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที�ร่วมประชุม โดยกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนหนึ�งคนมีเสียงหนึ�งเสียง ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากันให้
ประธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด  

2.6 คณะกรรมการบรษิทั จะไดร้บัรายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทนแต่ละครั �งเพื�อทราบอยา่งทนัท่วงท ี
 

3. ภารกิจและความรบัผิดชอบ 

3.1 ดา้นการสรรหา 
(1) กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธกีารในการสรรหากรรมการและผูม้อีํานาจ

ในการจดัการ เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตั ิ 

(2) สรรหา คดัเลือกและเสนอชื�อบุคคลที�มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื�อดํารงตําแหน่ง        
กรรมการบรษิทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผูม้อีาํนาจในการจดัการ

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบุคคลอื�นที�เหมาะสมทั �งนี�  ในการเสนอชื�อ
กรรมการบรษิทั คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณา

ถงึโครงสร้างของ Board Skill Matrix ตามนโยบายการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
(3) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค ์

ประกอบที�เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี�ยนให้สอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการ

ชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที�มีความรู้ความสามารถ ทักษะและ

ประสบการณ์ในดา้นต่างๆตาม Board Skill Matrix 
(4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอยีดของกระบวนการสรรหาไวใ้นรายงานประจาํปี 

(5) สรา้งความมั �นใจว่าบรษิัท มแีผนการสบืทอดตําแหน่งและความต่อเนื�องในการ 
บริหารที�เหมาะสม สําหรบัตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บริหารและผู้บริหาร 

ระดบัสงู เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ
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3.2 ดา้นคา่ตอบแทน 

(1) กาํหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�น รวมถงึจํานวนค่าตอบแทน 

และผลประโยชน์อื�นใหแ้ก่กรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารโดยมหีลกัเกณฑ์ที�ชดัเจน 
โปร่งใส และนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตั ิและ/หรอื นําเสนอ

เพื�อขอความเหน็ชอบจากที�ประชมุผูถ้อืหุน้แลว้แตก่รณี  
(2) ดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้รบัผลตอบแทนที�เหมาะสมกับ

หน้าที�และความรบัผดิชอบ 

(3) กาํหนดแนวทางในการประเมนิผลงานของกรรมการบรษิทัและผูม้อีํานาจ ในการ
จดัการเพื�อพจิารณาผลตอบแทนประจาํปี 

(4) เปิดเผยนโยบายเกี�ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนใน
รปูแบบต่างๆ รวมทั �งจดัทํารายงานการกําหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยตอ้งมี

รายละเอยีดเกี�ยวกบัเป้าหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของ คณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปี 
(5) เสนอแนะค่าตอบแทนที�เหมาะสมของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุด

ยอ่ยต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื�อใหค้วามเหน็ชอบกอ่นเสนอที�ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื�อ

พจิารณาอนุมตั ิ
(6) ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเรื�องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกําหนด 

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์พเิศษอื�นนอกเหนือจากเงนิค่าจ้างสําหรบัพนักงาน 
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

(7)  ทบทวนเป้าหมายและหลกัเกณฑก์ารปฏบิตังิานสําหรบัประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร      

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�ออนุมตั ิ
(8) เสนอแนะค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที�เหมาะสมสําหรบั ประธานเจ้าหน้าที�

บรหิารและเลขานุการบรษิทั ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาอนุมตั ิ
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3.3กฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 
 

1. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

 
1.1 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ ไดร้บัการแตง่ตั �งจากคณะกรรมการบรษิทั โดยมี

จํานวน 3-5 คน ซึ�งโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการเป็นผู้เลือกประธานกรรมการการกํากับดูแลกิจการ ทั �งนี�
ประธานกรรมการไม่ควรดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือประธานกรรมการ

กาํกบัดแูลกจิการ 

1.2    กรรมการกํากบัดูแลกิจการจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที�
เหมาะสมตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึคุณสมบตั ิหน้าที� และความรบัผดิชอบ

ของตน 
1.3 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการสามารถแต่งตั �งผูบ้รหิารของบรษิทัจํานวน 1 คน 

ทาํหน้าที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 
 
 

2.  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการประชุม 

 

2.1 กรรมการกาํกบัดแูลกจิการมวีาระการดาํรงตาํแหน่งเทา่กบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการบรษิทั โดยจะครบวาระการดาํรงตาํแหน่งในการประชมุสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ 

พร้อมกบัการครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิัท ทั �งนี� กรรมการกํากบัดูแล

กจิการที�พ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตั �งให้กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งได้อกีและให้
กรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�พน้ตําแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในตําแหน่งเพื�อปฏิบตัิ

หน้าที�ต่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตั �งกรรมการมาแทนตําแหน่ง เว้นแต่กรณีที�ครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัทโดยไม่ได้ร ับเลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง

กรรมการอกีกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการกาํกบัดแูลกจิการว่างลง  

 
2.2 ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการที�มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเขา้เป็น

 กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทดแทน โดยกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ที�เขา้ดาํรงตําแหน่ง
 แทนนั �นจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการซึ�งตนแทน 

 

2.3 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั �งต่อปี โดย
กรรมการตอ้งมาประชมุดว้ยตนเอง 
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2.4 ในการประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการตอ้งมกีรรมการร่วมประชุมไม่น้อย

กว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั �งหมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
 
 

2.5 ในกรณีที�ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการไม่อยูใ่นที�ประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าที�ได้ให้กรรมการกํากบัดูแลกจิการที�เขา้ร่วมประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ�ง

เป็นประธานในที�ประชมุ 
 

2.6การวินิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการให้ถือเสียงข้าง        

มากของกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ ที�ร่วมประชุมโดยกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

หนึ�งคนมเีสยีงหนึ�งเสยีง ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในที�ประชุมออกเสยีง 
เพิ�มอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด  

 

2.7 คณะกรรมการบรษิทั จะได้รบัรายงานการประชุมของคณะกรรมการกํากบัดูแล 

กจิการหลงัจากการประชมุแต่ละครั �ง เพื�อทราบอยา่งทนัท่วงท ี
 

 

3. ภารกิจและความรบัผิดชอบ 

  

(1) กาํหนดนโยบายดา้นกํากบัดูแลและส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั

เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท พจิารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามเพื�อให้มี
การปฏบิตัติามนโยบายกาํกบัดแูลกจิการที�ดรีวมถงึทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย

ใหม้คีวามเหมาะสมอยา่งสมํ�าเสมอ 
(2) กาํกบัดแูลใหก้ารปฏบิตังิานของบรษิทั เป็นไปตามหลกักาํกบัดแูลกจิการที�ดขีอง

หน่วยงานที�มอีาํนาจกาํกบัดแูลตามกฎหมาย เช่น ตลท. และก.ล.ต. 

(3)    ส่งเสริมและกํากบัดูแลให้การดําเนินกจิการของบริษัทและการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการกํากบัดูแล

กจิการที�ด ี
(4)    ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏบิตัดิ้านการกาํกบัดูแลกจิการที�ดใีห้สอดคล้อง 

กบักฎหมายและแนวทางปฏบิตัขิองสากล 

(5)    กําหนดผู้รบัผดิชอบในการกํากบัดูแลและกํากบัการปฏิบัติงานขององค์กรให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัตทิี�ได้วาง

เอาไว ้(Compliance Unit) 
(6)   ปฏบิตังิานอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย 

(7)   รายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อทราบหรอืพจิารณา 

(8)   รายงานผลการปฏบิตังิานต่อผูถ้อืหุน้ในรายงานประจําปี (Annual Report) เพื�อ
ทราบ 
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3.4 กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
 
 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีหน้าที�ร ับนโยบายการบริหารความเสี�ยงจาก

คณะกรรมการบรษิทัเพื�อมาจดัทาํแนวทางและกระบวนการบรหิารความเสี�ยงดงันี� 
 

1. ภารกิจและหน้าที�ความรบัผิดชอบ 

1.1 กาํหนดกระบวนการบรหิารความเสี�ยงของบรษิทัโดย 

• กาํหนดสภาพแวดลอ้ม: โดยพจิารณาปัจจยัภายในและภายนอกพรอ้มทั �งกําหนด

ขอบเขตรวมถงึหลกัเกณฑ์การบรหิารความเสี�ยง ซึ�งควรรวมถงึ Strategic Risk 
(including market risk) Operational Risk, Financial Risk (including liquidity 

risk), Compliance Risk(Reputation risk is included) 

 
1.2 จดัการใหห้น่วยงานเจา้ของความเสี�ยงทาํการ  

 ระบุความเสี�ยง: ระบุเหตุการณ์ที�อาจเกิดขึ�นและมีผลกระทบกับการบรรลุ 
วตัถปุระสงคข์องบรษิทั 

 วเิคราะหค์วามเสี�ยง:  ระบุผลกระทบและโอกาสที�จะเกดิเหตุการณ์ความเสี�ยงที�ได้
ระบุไว ้รวมถงึประสทิธผิลของการควบคมุภายในต่างๆ ที�มอียู ่

 ประเมนิความเสี�ยงและจดัลําดบัความเสี�ยงซึ�งอยูใ่นดุลยพนิิจของแต่ละหน่วยงาน
โดยการคดัเลอืกและเหน็ชอบทางเลอืกในการลดโอกาสและผลกระทบของการเกดิ

ความเสี�ยงและดาํเนินการตามทางเลอืก คอื หลกีเลี�ยง ยอมรบั โอน ลด 
 

1.3ติดตามและประเมินประสทิธิผลของการบรหิารความเสี�ยง: โดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสี�ยง คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ�งพจิารณาจาก 

 การกาํหนดมาตรการเพื�อจดัการความเสี�ยง 

 การประเมนิและคดัเลอืกมาตรการจดัการความเสี�ยง 

 รายงานผลบรหิารความเสี�ยงและมาตรการจดัการความเสี�ยง 

 หน่วยงานเจา้ของความเสี�ยงดําเนินการตามมาตรการจดัการที�กาํหนด 
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2. องคป์ระกอบของคณะการบริหารความเสี�ยง 

  
 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงประกอบด้วยผูบ้รหิารของบรษิทัที�เป็นตวัแทนของ

หน่วยงานทุกหน่วย ได้รบัการแต่งตั �งจากประธานเจ้าหน้าที�บรหิารโดยมีประธานเจ้าหน้าที�

บรหิารหรอืผูบ้รหิารที�ประธานเจา้หน้าที�บรหิารแต่งตั �งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความ
เสี�ยงด้านปฏิบัตกิาร พร้อมกบัแต่งตั �งผูบ้ริหารหรือพนักงาน 1 คนเป็นเลขานุการคณะ

กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

 

3. การประชุมและบนัทึกรายงานการประชุม 

 

 ประชุมปีละ 6 ครั �งและบนัทกึมตกิารประชุมเพื�อเป็นหลกัฐานเกี�ยวกบัการตดัสนิใจ 
และการทบทวนความเสี�ยงในประเดน็ต่างๆ 

 

4. การรายงาน 

 มตกิารประชมุของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงจะนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อทราบเป็นประจาํ 

 

5. การทบทวน 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมกีารทบทวนกฎบตัรเป็นประจาํทุกปี 
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ส่วนที� 4 คาํบรรยายลกัษณะตาํแหน่งงาน 

 

 

4.1คาํบรรยายลกัษณะตาํแหน่งงานประธานคณะกรรมการ 

 
บทบาทในฐานะประธานคณะกรรมการ 

 
1. เป็นผูนํ้าใหก้บัคณะกรรมการบรษิทั 

2. รบัผดิชอบในประสทิธภิาพการทาํงานของคณะกรรมการ 

3. รบัผดิชอบในความสาํเรจ็ของแผนกลยทุธข์องบรษิทัและเป้าหมายทางการเงนิ 
4. ใหก้ารส่งเสรมิสนับสนุนและคําปรกึษาในเรื�องงานแก่กรรมการและประธานเจา้หน้าที�

บรหิาร 
5. เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

ความรบัผิดชอบของประธานคณะกรรมการ 

 

6. เป็นผูนํ้าที�ไดร้บัการยอมรบัในภาคธุรกจิ 
7. นําประสบการณ์เกา่มาปรบัใชเ้พื�อผลประโยชน์ของบรษิทั 

8. ใหว้สิยัทศัน์และมมุมองในระดบับน 

9. ทาํใหค้ณะกรรมการปฏบิตัหิน้าที�อยา่งมปีระสทิธผิลมกีารปฏสิมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิาร 
10. ใชจ้ติวทิยาในการบรหิารความรว่มมอืจากกรรมการในการเขา้ร่วมกจิกรรมและการออก

ความคดิเหน็ในที�ประชมุ  

11. พรอ้มใหค้าํปรกึษาเมื�อฝ่ายบรหิารหรอืกรรมการตอ้งการ 
12. ขอความเห็นจากกรรมการแต่ละท่านถึงการเพิ�มประสิทธิผลของการทํางานของ

คณะกรรมการ 

13. ประเมนิผลงานคณะกรรมการประจาํปี 
14. ประเมนิผลงานกรรมการแต่ละทา่นประจาํปี 

15. ประเมนิผลงานคณะกรรมการชดุยอ่ยประจาํปี 
16. จดัการใหก้รรมการไดร้บัขอ้มลูเพยีงพอที�จะทาํหน้าที�กรรมการไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

17. มสีว่นรว่มในการบรหิารผลงานของประธานเจา้หน้าที�บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 

18. ตดิตามดแูลงบประมาณและผลการดาํเนินงานทางการเงนิ 
19. ลงนามในเอกสาร เชน่ รายงานการประชมุ รายงานการเงนิ และรายงานประจาํปี 

20. เป็นตวัแทนของบรษิทั เป็นโฆษกและผูส้รา้งสมัพนัธท์ี�ดเีมื�อตอ้งสื�อสารกบัสาธารณชน 
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21. เป็นหเูป็นตาแทนบรษิทั 

 ประธานคณะกรรมการมหีน้าที�ในการดูแลเรื�องการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทํา
หน้าที�อยา่งมคีวามรบัผดิชอบและมปีระสทิธภิาพในการสรา้งมลูค่าและผลประโยชน์ระยะยาวให้

ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

บทบาทและความรบัผิดชอบของประธานคณะกรรมการมีดงัต่อไปนี�  

 
1. เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้รวมทั �งการประชุมที�ไม่

มผีูบ้รหิาร 

2. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจําปีร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที�บรหิารและ
เลขานุการบรษิทั 

3. ใหก้รรมการไดร้บัเอกสารประกอบการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื�อมเีวลาเพยีง
พอที�จะอา่นเอกสารและเตรยีมตวัเขา้ประชมุเพื�อแสดงความคดิเหน็ ดว้ยความเป็นอสิระ 

4. กระตุ้นให้กรรมการมีการซักถาม อภิปราย แลกเปลี�ยนความคิดเห็นก่อนที�มีการ 

ตดัสนิใจและใหม้ตทิี�ประชมุ 
5. ติดตามมติที�ประชุมที�ได้รับการอนุมตัิถึงการได้นําไปปฏิบัติและมีการรายงานถึง

ผลสาํเรจ็ของงาน 
6. ตรวจสอบดวู่ามกีารมอบหมายอาํนาจที�สมควรใหแ้กฝ่่ายบรหิาร 
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4.2คาํบรรยายลกัษณะตาํแหน่งงานกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 

กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหารมีหน้าที�กํากบัดูแลบริษัทเป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นในการ
รกัษาผลประโยชน์ใหก้บับรษิทัและต้องมคีวามเขา้ใจความแตกต่างระหว่างการกํากบัดูแลและ

การบรหิารเพื�อจะหลกีเลี�ยงประเด็นปัญหาการเขา้ไปเกี�ยวขอ้การปฏิบตัิงานซึ�งเป็นหน้าที�ของ

ฝ่ายบรหิาร  
 

กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิารมหีน้าที�ตดิตามดแูลการปฏบิตัหิน้าที�ของฝ่ายบรหิารและงาน
ของบรษิทั เพื�อทาํใหแ้น่ใจว่าผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นเรื�องที�สาํคญัที�สดุ 

 

นอกจากนั �นความรบัผดิชอบของกรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิารยงัรวมถงึ 

1. การใชค้วามสามารถและประสบการณ์อยา่งเตม็ที� 

2. ออกความคดิเหน็อยา่งมวีสิยัทศัน์ในเรื�องของกลยทุธ ์

3. รูจ้กัผลติภณัฑ ์บรกิาร และกระบวนการดาํเนินงานของบรษิทั 

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการบญัชขีองบรษิทั ในระดบัทาํงานได ้

5. รูจ้กัผูบ้รหิารและพนกังานที�มหีน้าที�สนบัสนุนงานของคณะกรรมการ 

6. ทราบว่าบรษิทั มสีิ�งอาํนวยความสะดวก (facilities) อะไรบา้ง 

7. ตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที�บริษัทตั �งอยู่เป็นอย่างไรมีความต้องการ
อะไรบา้ง 

8. มคีวามเขา้ใจประเดน็ความทา้ทายปัจจุบนัของธุรกจิของบรษิทั 

9. มคีวามเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มของกฎหมายและขอ้บงัคบัที�บรษิทัตอ้งปฏบิตั ิ

10. ทาํงานอยา่งเป็นสว่นหนึ�งของทมีคณะกรรมการไปในทางที�สรา้งสรรค ์

11. รกัษาความลบั 

12. ปฏบิตัตินเป็นทรพัยากรบุคคลที�มคีณุคา่มคีวามรูใ้หแ้กค่ณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

13. มกีารตดัสนิใจอยา่งอสิระ 

14. เมื�อมเีรื�องที�ไมค่ดิว่าถกูตอ้งปรกึษาประธานกรรมการหรอืประธานเจา้หน้าที�บรหิารนอก
การประชมุ 

15. ปรกึษาประธานกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมหากต้องการใหข้อ้มลู หรอืเอกสาร
เพิ�มในที�ประชมุ 
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16. หากเมื�อมปีระเด็นต้องเป็นตวัแทนใหบ้รษิทั ขออนุมตัิอํานาจในการเป็นตวัแทนของ

บรษิทัจากประธานกรรมการหรอืคณะกรรมการกอ่น 

17. ทาํหน้าที�เป็นตวัแทนที�ดขีองบรษิทั 

18. แจง้ประธานกรรมการทนัทหีากไมส่ามารถทาํหน้าที�กรรมการได ้

 

สิทธิของกรรมการ 
 

1. สามารถเขา้ถึงขอ้มูลที�เพียงพอที�จะทําให้ได้ขอ้มลูเพยีงพอที�จะทําหน้าที�กรรมการได้

สามารถจา้งผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกมาใหค้าํปรกึษาหารอืในเรื�องที�กรรมการไม่สนัทดัโดย

ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากประธานกรรมการ โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่าย 
2. ไดร้บัการคุม้ครองตาม Company’s Directors’ and Officers’ Liability insurance 

policy 

3. เขา้ร่วมในขอ้ตกลงการเขา้ถงึขอ้มลูการชดเชยและการประกนัของบรษิทั 
 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ในฐานะที�กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิารอยูใ่นคณะกรรมการ 
 

1. จะตอ้งอา่นเอกสารประกอบการประชมุพรอ้มเตรยีมคาํถามกอ่นเขา้ประชมุ 

2. หากขอ้มูลจากเอกสารประกอบการประชุมที�ได้รบัยงัไม่เพยีงพอที�จะทําให้ตัดสินใจ 
สามารถขอขอ้มลูเพิ�มเตมิไดจ้ากเลขานุการบรษิทั 

3. มสีว่นรว่มในการออกความคดิเหน็อยา่งเตม็ที�และตรงไปตรงมา 

4. ยอมรบัไดใ้นกรณีที�เพื�อนกรรมการออกความเหน็ที�ขดัแยง้กนัในระหว่างมกีารอภปิราย 
5. รกัษาการสถติกิารเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ 

 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิารและดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการชดุย่อย 
1. เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย 

2. เขา้ใจกฎบตัรของคณะกรรมการชดุยอ่ย เชน่ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และหน้าที� 

3. เขา้ใจบทบาทของฝ่ายบรหิารในการสนบัสนุนงานของคณะกรรมการชดุย่อย 
4. จะตอ้งอ่านเอกสารประกอบการประชมุพรอ้มเตรยีมคาํถามกอ่นเขา้ประชมุ 

5. เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยโดยไมข่าดการประชมุ 
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4.3 คาํบรรยายลกัษณะตาํแหน่งงานประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
 

 ประธานเจ้าหน้าที�บริหารเป็นผู้นําในการบรหิารงานประจํา โดยได้รบัมอบหมาย 
อาํนาจหน้าที� จากคณะกรรมการซึ�งเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ประธานเจา้หน้าที�บรหิารมหีน้าที�นํา  กล

ยุทธ์ไปปฏิบตัิและคอยติดตามดูแล เป้าหมาย ยุทธวิธี แผนงาน และนโยบายให้เป็นไปตาม

ทศิทางกลยทุธ์ที�กําหนดไวใ้นขณะที�คณะกรรมการบรษิัท มหีน้าที�กาํกบัดูแลกจิการของบรษิัท 
ใหเ้ป็นองค์กรที�มปีระสทิธภาพในการดําเนินธุรกจิมกีารกํากบัดูแลกจิการที�ดี สรา้งประโยชน์

สงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และคาํนึงถงึผูท้ี�มสี่วนได้ส่วนเสยีโดยรวมมคุีณธรรมในการดําเนินธุรกจิ มี
ความโปรง่ใสและตรวจสอบไดโ้ดยผา่นประธานเจา้หน้าที�บรหิาร   

 

หน้าที�เฉพาะอย่าง 
  

 

1. เลอืกใชว้สิยัทศัน์ ภารกจิ และคา่นิยม ที�จะสรา้งผลประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
2. ขบัเคลื�อนบรษิทั ใหบ้รรลุเป้าหมายทั �งทางดา้นการเงนิและดา้นที�ไมใ่ชก่ารเงนิ 

3. เป็นตวัแทนของบรษิทั ใหผู้ถ้อืหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ ภาครฐั หน่วยงานกาํกบัดูแล ผูม้ ี

สว่นไดเ้สยีและชมุชน เหน็ถงึค่านิยมและพนัธกจิบรษิทั 
4. สรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัทมีผูบ้รหิาร พนักงานที�มผีลงานด ีโดยการดงึดูด รกัษา 

ใหท้าํงานกบับรษิทั 
5. ทาํใหบ้รษิทัมวีฒันธรรมองคก์รที�ด ี

   

แผนกลยทุธ ์

6. พัฒนาแผนกลยุทธ์ เพื�อสร้า งมูล ค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  และ นํา เสนอ

คณะกรรมการ เพื�อขอคาํแนะนํา ทบทวนและอนุมตั ิ

7. นําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตัใิห้บรรลุเป้าหมายและรายงานความก้าวหน้าของงาน    
เทยีบกบัแผนกลยทุธ ์

   

การบริหารการปฏิบติังาน 

8. จดัทาํแผนการปฏบิตังิานประจาํปีและนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื�อพจิารณา 

และอนุมตั ิ

9. นําแผนการปฏบิตังิานประจาํปีไปปฏบิตัแิละรายงานความกา้วหน้าของงานเทยีบ 
กบัแผนประจาํปี  

10. จดัทาํนโยบายการควบคุมดแูลงานประจํา นําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ
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การบริหารความเสี�ยง 

11. สรา้งระบบการระบุและบรหิารความเสี�ยงในขอบเขตของนโยบายบรหิารความ

เสี�ยงที�คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ

12. รายงานการบรหิารความเสี�ยงต่อคณะกรรมการบรษิทัตามนโยบายบรหิารความ
เสี�ยง 

13. กาํกบัดูแลให้เรื�องการเปิดเผยงบการเงนิของบรษิทั ใหม้คีวามถูกต้อง สมบูรณ์ 
ซื�อตรง เป็นไปตามนโยบาย กระบวนการขั �นตอนและการควบคุมภายใน 

14. ตดิตามดแูลใหบ้รษิทั ปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย 

15. มนีโยบายการปฏบิตังิานและขั �นตอนงานทํางาน ซึ�งนําไปปฏบิัตจิรงิ และคอย
ปรบัปรุงใหท้นัต่อเหตุการณ์ 

 

ประสิทธิผลของบริษทั 

16. พฒันาบรษิทั ใหม้คีวามแขง็แกรง่ดว้ยการวางตวับุคคลใหถ้กูที�ถกูงาน 

17. มั �นใจว่าวฒันธรรมองคก์รสอดคลอ้งกบัค่านิยม 

18. ให้คําแนะนําเมื�อคณะกรรมการแต่งตั �งผู้บริหารบางตําแหน่งที�คณะกรรมการ
สงวนอาํนาจไวแ้ต่งตั �งตาํแหน่งนั �นเอง 

19. นําระบบการบรหิารผลงานใชท้ั �วทั �งบรษิทั 

20. รบัผดิชอบการบรหิารผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 
21. มั �นใจว่ากลยุทธ์เกี�ยวกบับุคลากรและระบบผลตอบแทนนั �นเหมาะสมเพยีงพอที�    

จะดงึดดู รกัษาบุคลากรที�มคีวามสามารถและเหมาะกบับรษิทั เพื�อสามารถนํากล
ยทุธแ์ละแผนการปฏบิตังิานไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลสาํเรจ็รว่มกนั 

 

การกาํกบัดแูล 

22. สื�อสารกบัคณะกรรมการใหท้นัเวลาเมื�อมเีรื�องรา้ยแรงที�สง่ผลกระทบบรษิทั 
23. สื�อสารกับประธานกรรมการและกรรมการท่านอื�นๆ เป็นประจําเพื�อให้คณะ 

กรรมการ ไดร้บัขอ้มลูที�จําเป็นในการทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหน้าที�และความ

รบัผดิชอบตามกฎหมาย 
24. ชว่ยคณะกรรมการชดุยอ่ยในการทาํงานตามกฎบตัร 

25. จดัหาเวลาใหค้ณะกรรมการไดม้โีอกาสพบปะกบัผูบ้รหิารระดบัสงู 
26. ปรกึษากบัคณะกรรมการเรื�องการจดัให้มแีผนการสบืทอดตําแหน่งอย่างจรงิจงั

สาํหรบัตาํแหน่งประธานเจา้หน้าที�บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 
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ผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าที�บริหาร 

27. มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของประธานเจา้หน้าที�บรหิารโดยคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทําหัวข้อ

ประเมนิตามนโยบายการบรหิารผลการทาํงานของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
28. มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัตถุประสงค์และตัวชี�วัดความสําเร็จของประธาน

เจา้หน้าที�บรหิารทั �งประจาํปีและระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์และแผนปฏบิตัิ
งานตลอดจนคา่นิยมขององคก์ร 

 

สงัคม สิ�งแวดล้อมและจริยธรรม 

29. ปลกูฝังเอาใจใสก่ารตดัสนิใจของผูบ้รหิารใหม้คีวามรบัผดิชอบและจรยิธรรม 

30. กาํหนดใหพ้นกังานเขา้ใจถงึจรยิธรรมของบรษิทั 

31. นําบรษิทัใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
32. เป็นผูนํ้าของชมุชนและบรษิทั มสี่วนร่วมในการทาํใหช้มุชนที�บรษิทัตั �งทาํการอยู ่

มคีวามเป็นอยูท่ี�ดขี ึ�น 

33. เป็นกระบอกเสยีงใหบ้รษิทั และบรหิารจดัการใหม้คีวามสมัพนัธ์ที�ดกีบัผูม้สี่วนได้
เสยี 

34. รบัผดิชอบในการสื�อ วิสยัทัศน์ ภารกจิ ค่านิยม กลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน 

ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

อื�นๆ 

35. ปฏบิตัติามคาํสั �งอื�นๆจากคณะกรรมการ 

 

การทบทวน 

 คณะกรรมการบรษิทัทบทวนคําบรรยายลกัษณะงานของประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร

เป็นประจาํทุกปีและปรบัปรุงเมื�อเหน็สมควร 
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4.4 คาํบรรยายลกัษณะตาํแหน่งงานเลขานุการษริษทั 
 

บทบาทของเลขานุการบริษทั 

1. จดัการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
โดยมกีารเชญิประชมุและการจดัการประชมุอยา่งถกูตอ้งตามระเบยีบ 

2. บรหิารจดัการเอกสารประกอบการประชมุและขั �นตอนการประชมุ 
3. เกบ็รกัษาบนัทกึรายงานการประชมุ 

4. ทาํตามกฎหมายและกฎระเบยีบที�กาํหนด 

5. คอยช่วยคณะกรรมการในเรื�องนโยบาย ขั �นตอนและการปฏิบัตติามหลักการกํากบั   
ดแูลกจิการที�ด ี

 

ความรบัผิดชอบ 

6. มกีารนดัและเชญิคณะกรรมการใหเ้ป็นที�เรยีบรอ้ย 

7. มีการจัดเตรียมตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจาํปี 
8. รวบรวมและแจกวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบรษิทั

และคณะกรรมการชดุยอ่ยใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ 
9. บนัทกึรายงานการประชมุของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย เวยีนให้

รบัทราบตามนโยบายของคณะกรรมการ 

10. เกบ็บนัทกึรายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยตาม
นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั 

11. เกบ็รกัษาสาํเนานโยบายคณะกรรมการบรษิทั 
12. เกบ็รกัษาคูม่อืกรรมการบรษิทั 

13. จัดเตรียมกระบวนการเข้ารับตําแหน่งกรรมการที�ไม่ได้เป็นผู้บริหารที�เพิ�งเข้ารับ

ตาํแหน่ง 
14. บรหิารจดัการกจิการเพื�อใหค้ณะกรรมการมกีจิกรรมที�พฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื�อง 

15. จดัใหม้กีารประเมนิการทาํงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั อยา่งเป็นระบบ 
16. คอยดูแลเรื�องการต่ออายกุารประกนัความรบัผดิของกรรมการและผู้บรหิาร(D&O)และ

รายงานใหก้บัคณะกรรมการบรษิทั 

17. เตรียมการ บันทึก และเวียน ผลของการประชุม กลยุทธ์ แผนงานประจําปีให้
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 



คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 
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18. จดัเตรยีมคําแนะนําทั �วไปที�เกี�ยวกบัพระราชบญัญตั ิกฎหมาย  ขอ้บงัคบั กฎระเบียบ

ของบรษิทัไวใ้หค้ณะกรรมการ 

19. จัดเตรียมคําแนะนําทั �วไปที�เกี�ยวกับแนวทางปฏิบัติการกํากับกิจการที�ดีไว้ให้แก่
คณะกรรมการบรษิทั 

20. เตรยีมการประชุมผูถ้อืหุน้ที�ถูกตอ้งตามกฎหมายทั �งการเชญิประชุมและการดาํเนินการ
ประชมุ 

21. แจกจ่ายรายงานประชมุประจาํปีใหต้รงเวลา 

22. รวบรวมและสง่เอกสารประกอบการประชมุสาํหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
23. จดัขั �นตอนในการเสนอชื�อ การคดัเลอืก การออกเสยีงเลอืกตั �งกรรมการ 

24. บนัทกึรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 
25. เกบ็รกัษาบนัทกึรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

26. ตอบคาํถามใดๆจากหน่วยงานกาํกบัดแูล 

 

สิทธิของเลขานุการบริษทั 

27. สทิธเิขา้ถงึขอ้มลูของบรษิทัเท่าที�หน้าที�ของเลขานุการบรษิทัจําเป็นตอ้งรูเ้พื�อทาํหน้าที�

ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
28. ไดร้บัสทิธเิรื�องการประกนัความรบัผดิของกรรมการและผูบ้รหิาร 

29. เข้าร่วมอยู่ในสัญญาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ค่าคุ้มครอง ประกนัความรับผิดของ 

กรรมการและผูบ้รหิาร 
30. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูป้ระเมนิผลการทาํงานประจาํปี 

 

ทบทวน 

 คณะกรรมการบรษิทัจะทําการทบทวนบทบาทหน้าที�ของเลขานุการบรษิทัประจาํปี 
และเปลี�ยนแปลงเมื�อเหน็ควร 
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ใบลงนามรบัทราบและถอืปฏิบติั 

บริษทัอมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

 
ขา้พเจา้ไดร้บัและอา่นหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดแีลว้เขา้ใจและยอมรบัเป็นหลกัปฏบิตัใินการ

ดาํเนินงานต่อไป 

 
 

 
(……………………….………………………….) 

 

ตาํแหน่ง………………………………………… 
 

วนัที�……..…../……………/………………. 

 

 


