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สารจากประธานกรรมการ 

 
คณะกรรมการอมตะได้กําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้

คณะกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน เพื�อส่งเสรมิ   
ใหอ้มตะเป็นบรษิทัที�มปีระสทิธภิาพในการดําเนินธุรกจิ มกีารกํากบัดูแลกจิการและการบรหิาร 

จดัการที�มคีุณธรรมในการดาํเนินธุรกจิมคีวามโปรง่ใส 

 
คณะกรรมการอมตะเชื� อมั �นว่ า  การกํ ากับดูแลกิจการที�ดีซึ� งประกอบด้วย                    

การมคีณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารที�มวีสิยัทศัน์และมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที� มรีะบบการ
บรหิารจดัการที�ด ีมกีลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอํานาจเพื�อให้การบรหิารงานเป็นไปอย่าง

โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความ

รบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยี ซึ�งเป็นปัจจยัสําคญัในการเพิ�มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่    
ผูถ้อืหุน้ของอมตะในระยะยาวอยา่งยั �งยนื  

 
นโยบายการกํากบัดูแลกจิการฉบบันี�ถูกพฒันา เพื�อช่วยใหอ้มตะสามารถปฏบิตัหิน้าที�

ตามความรบัผดิชอบได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการอมตะกําหนดเป็นนโยบายที�จะทบทวน 

นโยบายฉบับนี� เป็นประจําทุกปี เพื�อปรบัปรุงให้ทันสมยัและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม          
ในการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทั 

 
 

 

ดร. สุรนิทร ์พศิสุวรรณ 
    ประธานกรรมการ 

      1 มนีาคม ��60
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นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 
 
วตัถปุระสงค ์ 

 
คณะกรรมการบรษิัทมเีจตนารมณ์ให้ บรษิัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากัด (มหาชน)     

เป็นองคก์รที�มปีระสทิธภาพในการดําเนินธุรกจิมกีารกํากบัดูแลกจิการที�ด ีสรา้งประโยชน์สูงสุด
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และคํานึงถงึผูท้ี�มสี่วนไดส้่วนเสยีโดยรวม มคีุณธรรมในการดําเนินธุรกจิ มคีวาม

โปร่งใส และตรวจสอบได้ จงึได้กําหนดเป็นนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้

คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ดงันี� 
 

1. คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั �นที�จะนําเอาหลกัสําคญั ในการ

กํากบัดูแลกิจการที�ดขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหลกัการกํากับดูแล

กจิการที�ด ีOECD ทั �ง 5 ประการมาปฏบิตั ิคอื 
 

1) สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
2) การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั 

3) บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี 

4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 
2. คณะกรรมการบรษิัทจะกํากบัดูแลกิจการให้เป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดทีี�สุดแก่ผู้ถอืหุ้น      

(Fiduciary Duty) โดยยดึถอืแนวปฏบิตั ิ� ประการ 

2.� ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 
 �.� ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความซื�อสตัยส์ุจรติ (Duty of Loyalty) 

 �.� ปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมตปิระชุมผูถ้อืหุน้ (Duty of   
      Obedience) 

 �.� เปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปรง่ใส (Duty of Disclosure) 

 
3. กรรมการบรษิทัผู้บรหิารและพนักงานทุกคนมุ่งมั �นที�จะนําแนวปฏบิตัทิี�ดขีองหลกัการ

กํากบัดูแลกจิการของบรษิทั จรยิธรรมในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังาน มาเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 
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4. คณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน จะยดึมั �นในความเป็นธรรมโดย

ปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั พรอ้มทั �งดูแลสอดส่อง ควบคุม 
และป้องกนัการตดัสนิใจหรอืการกระทาํใดๆ ที�มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

5. กรรมการบรษิัทผู้บรหิารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความรบัผิดชอบ
ระมัดระวังซื�อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับบริษัทและประกาศ             

ที�เกี�ยวขอ้ง 
 

6. คณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนจะยดึมั �นในการปฏิบตัิหน้าที�ด้วย 
ความซื�อสตัยส์ุจรติ ยตุธิรรม โปรง่ใสตรวจสอบได ้

 
7. คณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน ตระหนักและเคารพในสทิธิแห่ง

ความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยจดัให้มีการ

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

ไดร้บัสารสนเทศอยา่งเพยีงพอและเท่าเทยีมกนั 
 

8. คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้มชี่องทางที�จะสามารถสื�อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

หน่วยงานกํากบัดแูล รวมถงึการใหข้อ้มลูสารสนเทศทั �วไปแก่ผูส้นใจและผูม้สี่วนไดเ้สยี 

 
9. คณะกรรมการบรษิัทจดัให้มกีารดําเนินการให้โครงสร้างการจดัการของบรษิัทมกีาร

กําหนดอํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บรหิาร

อยา่งชดัเจน 
 

10. คณะกรรมการบรษิทัดําเนินการใหม้รีะบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี�ยง

ให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสมรวมถึงการมรีะบบบญัชีและรายงานทางการเงนิที�มคีวาม
ถูกตอ้งเชื�อถอืได ้

 

11. คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายในเรื�องต่อต้านการทุจรติการคอร์รปัชั �นไม่ล่วงละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปัญญาเคารพต่อกฎหมายและสทิธมินุษยชน 
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สาํนักตรวจสอบภายใน 

& Compliance Unit 

 

เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหา

และ 

โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการกาํกับดูแล

กจิการที�ดี 

คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี�ยง  

 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 

กรรมการบริหาร 



คู่มือการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี                                                                        

 

 

 

                                                          8                           บริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

�.  การประชุมผูถ้ือหุ้น 
 

คณะกรรมการให้ความสําคญั และเคารพในสทิธขิองผู้ถือหุ้น และปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้น    
ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ผู้ถือหุ้นทุกรายทั �งในฐานะของนักลงทุนในหลกัทรพัย์ ทั �งในฐานะ    

นกัลงทุนรายยอ่ย นกัลงทนุสถาบนัและในฐานะเจา้ของบรษิทัพงึไดร้บั: 
 

�.�  สทิธขิ ั �นพื�นฐาน 
 

 สทิธใินการซื�อ ขาย โอนหุน้ และสทิธใินการรบัใบหุน้ 

 สิทธิในการที�ได้รบัข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องเพียงพอทันเวลา ในรูปแบบ        
ที�เหมาะสมในการตดัสนิใจ 

 สทิธใินการรบัส่วนแบ่งผลกําไรของกจิการ 

 สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนในที�ประชุมผู้ถอืหุ้น เพื�อร่วมตดัสนิใจ  
ในการเปลี�ยนแปลง นโยบายที�สาํคญัของบรษิทั 

 สิทธิในการเลือกตั �งและถอดถอนกรรมการ รวมทั �งการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 

 สทิธใินการใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตั �งผูส้อบบญัช ีและกําหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัช ี
 สทิธใินการไดร้บัสทิธิ �ในการซื�อหุน้ตามส่วนจาํนวนหุน้ที�มอียูก่่อน  

 
1.2 การประชุมสามญัประจาํปี 

 คณะกรรมการกําหนดใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปีละครั �งภายในเวลาไม่เกนิ 

� เดอืนนับแต่วนัสิ�นสุดรอบปีบญัชขีองบรษิทัและหากมคีวามจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอ
วาระเป็นกรณีพเิศษซึ�งเป็นเรื�องที�กระทบหรอืเกี�ยวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

หรือเกี�ยวกับเงื�อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที�ใช้บังคับที�ต้องได้รบัการอนุมตัิจาก         
ผูถ้อืหุน้แลว้ 

 

�.� การเผยแพรข่อ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 
เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน   

ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.amata.com) นอกจากนี� ยงัไดช้ี�แจง
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุมและสทิธอิอกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ไวด้ว้ย 

 

ส่วนที� 1 แนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

หมวดที� 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Rights of Shareholders) 
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�.� การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

 บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไปหรือเมื�อผู้ถือหุ้นมีหุ้น          

นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ�งในหา้ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั �งหมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่
น้อยกว่า �� คน ซึ�งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ�งในสบิของจํานวนหุ้นที�จําหน่าย

ได้ทั �งหมดจะเข้าชื�อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ดโ้ดยตอ้งระบุเหตุผลในการขอเรยีกประชุมใหช้ดัเจนในหนงัสอื

ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี�คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ�ง

เดอืนนบัแต่วนัที�ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้  
 ทั �งนี�ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกคน มสีทิธอิอกเสยีงตามจาํนวนหุน้ที�ถอือยูโ่ดยหุน้แต่

ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึ�งเสยีงและไม่มหีุน้ใดมสีทิธพิเิศษที�เป็นการจาํกดัสทิธขิองผูถ้อื
หุน้รายอื�น 

 

�.5 การอํานวยความสะดวกในการใชส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนสถาบนั 
 คณะกรรมการสามารถอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นและนักลงทุนสถาบนั

สามารถใช้สิทธโิดยสะดวก เช่น จดัสถานที�ประชุมผู้ถือหุ้นที�สะดวกต่อการเดนิทาง 

พรอ้มทั �งเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้และนักลงทุนสถาบนั ส่งคําถามที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ถงึคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่า �� วนั โดย

ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั หรอืทางอเีมลข์องเลขานุการบรษิทั cs@amata.com หรอื
โทรสารหมายเลข �-����-���� โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์           

แห่งประเทศไทย พรอ้มกบัการแจง้เผยแพรข่อ้มลูหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

 
 �.6 การมอบฉนัทะ  

 ในกรณีที�ผูถ้อืหุ้นที�ไม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมด้วยตวัเองได้ คณะกรรมการ
จดัเตรยีมหนังสอืการมอบฉันทะที�มรีูปแบบที�ง่ายต่อการกรอกขอ้มลูที�ผูถ้อืหุน้สามารถ

เลอืกกรรมการด้วยตนเองหรอืใช้ทางเลอืกโดยการเสนอชื�อกรรมการอสิระหรอืบุคคล 

อื�นในการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ โดยใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึ�งแบบใดที�บรษิทั
ไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุม นอกจากนี�ผูถ้อืหุน้สามารถ Download หนังสอื

มอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบรษิัทได้อีกทางหนึ�งด้วยสําหรบัผู้ถือหุ้นที�เป็น    
นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้ คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้นบรษิัทได้ประสานงานเรื�อง

เอกสารและหลกัฐานที�จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื�อให้การ
ลงทะเบยีนในวนัประชุมเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเรว็ยิ�งขึ�น 
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2.การดาํเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 

2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น      

ทั �งการลงทะเบยีนผู้ถอืหุ้นการนับคะแนนและแสดงผล เพื�อให้การดําเนินการ

ประชุมสามารถกระทําไดร้วดเรว็ ถูกต้อง แม่นยาํ พรอ้มทั �งยงัใชก้ารลงคะแนน
เสยีงโดยวธิชีมูอืเพื�อความแมน่ยาํถูกตอ้งมากยิ�งขึ�น 

 

2.2 บรษิทัสนับสนุนใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้โดยผูถ้อืหุน้สามารถ

ซกัถามประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งได ้ 
 

2.3 ในการประชุมผูถ้อืหุ้นจะจดัให้มกีารลงมตเิป็นแต่ละรายการ ในกรณีที�วาระนั �น 
มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั �งกรรมการและค่าตอบแทนออกเป็น        

แต่ละวาระ 
 

2.4 คณะกรรมการส่งเสริมให้มบีุคคลที�เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบ

คะแนนเสยีงในการประชุมสามญัและวสิามญัผู้ถอืหุ้นและเปิดเผยให้ที�ประชุม
ทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

 

2.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที�สําคัญ         

เช่น การทํารายการเกี�ยวโยง การทํารายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์

เป็นตน้ เพื�อความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นกรณมีขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 
 

2.6 ประธานในที�ประชุมจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาส
ในการแสดงความเห็น และตั �งคําถามต่อที�ประชุมในเรื�องที� เกี�ยวข้อง             

กบับรษิทัได ้

�.� บรษิัทได้จดัทําวีดทิศัน์ บนัทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการ
ประชุม เพื�อให้ผู้ถือหุ้นที�มขี้อสงสยัสามารถติดตามเหตุการณ์ในระหว่างการ

ประชุมผูถ้อืหุน้ได ้
 

 

3.  การจดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี�แจงขั �นตอนการลงคะแนน            

และวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ี�ประชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุม รวมทั �งการ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั �งประเด็นหรือซักถาม นอกจากนี�จะบันทึกคําถาม

คําตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีู้ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้านและ   
งดออกเสยีงเป็นอย่างไร รวมถงึบนัทกึรายชื�อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและ

กรรมการที�ลาประชุมดว้ย 
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3.2      เพื�อความสะดวกของผู้ถือหุ้นบรษิัท ได้จดัให้มกีารลงทะเบียนโดยใช้ระบบ

บารโ์คด้ที�แสดงถงึเลขทะเบยีนของผูถ้อืหุ้นแต่ละรายที�บรษิทัได้จดัพมิพ์ไว้บน

หนังสือมอบฉันทะเพื�อให้ผู้ถือหุ้นได้ร ับความสะดวกสบายในการประชุม       
และทําใหข้ ั �นตอนการลงทะเบยีนเป็นไปอย่างรวดเรว็ นอกจากนี�ในการใช้สทิธิ

ออกเสยีงแต่ละวาระบรษิัทได้ใช้วธิเีก็บบตัรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกใบเพื�อ
นํามาคํานวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและยนืยนัการลงคะแนน     

ทั �งเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงโดยเมื�อจบการประชุมผูถ้อืหุน้สามารถ

ขอตรวจสอบความถูกตอ้งได ้
 

�.�   บรษิทัเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ในการ
ประชุมสามญัและวิสามญัผู้ถือหุ้นในวนัทําการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

(www.amata.com) 

 
 �.�    บรษิทัมกีารจดัทํารายงานการประชุมภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้ ซึ�งไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายใน

ระยะเวลา 
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หมวดที� 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 
 

การสร้างความเท่าเทยีมกนัให้เกิดขึ�นกบัผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย ผู้ถอืหุ้นที�เป็นผู้บรหิาร นักลงทุนสถาบนั หรอืผู้ถอืหุ้นต่างชาต ิเป็นเรื�องที�

บรษิทัคาํนึงถงึและพยายามสรา้งเครื�องมอืที�ช่วยใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัอย่างแทจ้รงิโดยเฉพาะกบั
ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย เช่น 

1. การกําหนดให้สทิธอิอกเสยีงในที�ประชุมเป็นไปตามจํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นถอือยู่โดยหนึ�งหุ้นมสีิทธิ

เท่ากบัหนึ�งเสยีง 
 

2. สาํหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้นั �นบรษิทัไดจ้ดัทําหนังสอืมอบฉันทะรปูแบบที�ผูถ้อืหุน้กําหนดทศิทางการ
ลงคะแนนไดต้ามแบบที�กระทรวงพาณิชยก์ําหนดและไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุ้น

โดยสามารถมอบฉันทะให้กบักรรมการอสิระของบรษิทัได้ด้วย ซึ�งจะระบุรายชื�อกรรมการดงักล่าว  

ไว้ในหนังสอืเชญิประชุมนอกจากนี�บรษิทัยงัได้ให้สทิธแิก่ผู้ถอืหุ้นที�เขา้ประชุมภายหลงัจากได้เริ�ม
ประชุมแล้วมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนสําหรบัวาระที�อยู่ในระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้มกีาร    

ลงมติโดยนับเป็นองค์ประชุมตั �งแต่วาระที�ได้เขา้ประชุมและออกเสยีงเป็นต้นไป เว้นแต่ที�ประชุม       
ผูถ้อืหุน้จะมคีวามเหน็เป็นอยา่งอื�น 

 

3. บรษิทัมนีโยบายที�จะไม่เพิ�มระเบยีบวาระในที�ประชุมโดยผูถ้อืหุน้ที�เป็นผูบ้รหิารไมไ่ดแ้จง้ใหผู้้ถอืหุ้น
อื�นทราบล่วงหน้า เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มลูของระเบยีบวาระการประชุมก่อนลงมต ิ

 
4. ในวาระการเลอืกตั �งกรรมการบรษิทัไดใ้ชว้ธิเีลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

5. บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นที�มสีดัส่วนการถอืหุ้นขั �นตํ�าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 0.05 ของหุน้บรษิทัที�
ชําระแล้วทั �งหมดต่อเนื�องมาไม่น้อยกว่า 12 เดอืนสามารถเสนอระเบยีบวาระการประชุมในการ

ประชุมผู้ถอืหุ้นประจําปี รวมทั �งเสนอชื�อผู้มคีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้เป็นกรรมการโดยให้ระยะเวลา    
3 เดอืน นับตั �งแต่เดอืนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดอืนธนัวาคมของปีนั �นๆ ซึ�งได้ประกาศให้ทราบ    

โดยผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของบรษิทั ที�แสดงถึงขั �นตอนและวธิปีฏบิตัิที�ชดัเจน   

และโปรง่ใส 
 

6. คณะกรรมการบรษิัทได้กําหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) 
ของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งหมายถงึคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัและพนักงานในหน่วยงาน

ที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลู (รวมทั �งคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) ดงันี� 
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6.1 ห้ามบุคคลที�เกี�ยวข้องทําการซื�อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทภายใน 2 สปัดาห์ก่อนมกีาร

เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีและภายใน 24 ชั �วโมงหลังการ
เปิดเผยงบการเงนิดงักล่าว (Blackout Period) 

 
6.2 ในกรณีที�ทราบขอ้มลูใดๆที�ยงัไม่เปิดเผยซึ�งอาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

ต้องไม่ทําการซื�อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั �วโมง นับแต่ได้     

มกีารเปิดเผยข้อมูลนั �นสู่สาธารณะทั �งหมดแล้ว รวมทั �งห้ามมใิห้ผู้บรหิารหรอืหน่วยงาน      
ที�ได้รบัทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลที�ไม่มหีน้าที�

เกี�ยวขอ้ง ทั �งนี� เพื�อเป็นการป้องกนัไมใ่หนํ้าขอ้มลูภายในไปใชใ้นทางมชิอบ 
 

6.3 ในกรณีที�กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ�งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุ         

นิตภิาวะ เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงจาํนวนหุน้ที�ถอือยู่จะต้องแจง้รายงานการเปลี�ยนแปลงการ
ถอืหลกัทรพัยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 

59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วนัทาํการนับ
จากวนัที�ซื�อ ขาย โอนหรอืรบัโอน 

 

6.4 บรษิทักําหนดให้กรรมการและผู้บรหิารรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษิัทในการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกครั �ง 

 
6.5 บรษิทักําหนดให้กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงแจง้การซื�อขายการหลกัทรพัย์ของบรษิัท  

ต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อย 1 วนัล่วงหน้า 

 
7. บรษิัทได้ตระหนักถึงความสําคญัในเรื�องการจดัการเกี�ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของ

ผู้เกี�ยวข้องซึ�งหมายถงึ คณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงาน อย่างรอบคอบเป็นธรรมและ
โปร่งใสโดยคณะกรรมการบรษิทัได้กําหนดนโยบายและแนวปฏบิตัต่ิางๆ ในเรื�องความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ดงันี� 

 
7.1 กําหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตนเองและบุคคล

ที�มคีวามเกี�ยวขอ้งซึ�งเป็นส่วนไดเ้สยีที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัหรอื
บรษิทัย่อย เมื�อเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรอืผู้บรหิารระดบัสูงเป็นครั �งแรก และรายงาน

ทุกครั �งเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงข้อมูลการมสี่วนได้เสยี รวมถึงรายงานเป็นประจําทุกสิ�นปี 

ทั �งนี�เลขานุการบรษิทัจะต้องจดัส่งสําเนารายงานการมสี่วนได้เสยีดงักล่าวให้แก่ ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนับแต่วันที�บริษัท    
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ไดร้บัรายงาน เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

และเพื�อใชข้อ้มลูดงักล่าวในการตรวจสอบและป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 

7.2 มกีารเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม กิจการที�มอีํานาจควบคุม
ร่วมกนั และบรษิทัอื�นอย่างชดัเจน รวมทั �งผูถ้อืหุน้ที�มอีํานาจ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้มั �นใจว่าบรษิทั

มโีครงสรา้งการถอืหุน้ที�ชดัเจน โปร่งใส ไม่มกีารถอืหุน้ไขวก้บัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ จงึไม่ทําให้

เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 
 

7.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ�งคนใดมีส่วนได้เสีย           
กบัผลประโยชน์ในเรื�องที�กําลงัมกีารพจิารณา กรรมการที�มสี่วนไดเ้สยีจะต้องไม่มสี่วนร่วม

ในการตดัสนิใจในเรื�องนั �น โดยอาจไม่เขา้ร่วมประชุม หรอืงดออกเสยีงเพื�อใหก้ารตดัสนิใจ

ของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปอย่างยตุธิรรม เพื�อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อยา่งแทจ้รงิ 



คู่มือการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี                                                                        

 

 

 

                                                          15                           บริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)  

หมวดที� 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

 
 คณะกรรมการตระหนักถึงสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีต่างๆ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า 

เจ้าหนี�สิ�งแวดล้อม สงัคมและชุมชนที�บรษิัทตั �งอยู่ หรอืภาครฐั และจะดูแลให้มั �นใจว่า สิทธิ
ดงักล่าว ทั �งที�กําหนดเป็นกฎหมายหรอืโดยการตกลงรว่มกนัจะไดร้บัการคุม้ครอง และถอืปฏบิตัิ

อย่างเคร่งครดัตลอดจนจะชดเชยอย่างเหมาะสม หากผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยีดงักล่าว

ถูกละเมดิ ทั �งนี�คณะกรรมการได้กําหนดแนวปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนไดเ้สยีต่างๆ ไว้เป็นส่วนหนึ�งใน
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิบรษิทัได้ใหค้วามสําคญัในการดูแลและคํานึงถงึผู้มสี่วนได้เสยี

ทุกกลุ่ม ดงันี� 
 

ผูถ้ือหุ้น 

บรษิทัมคีวามมุง่มั �นที�จะเป็นตวัแทนที�ดขีองผูถ้อืหุน้ในการดําเนินธุรกจิอยา่งโปรง่ใสโดย

คํานึงถงึการเจรญิเติบโตของมูลค่าบรษิทัในระยะยาวมผีลตอบแทนที�ด ีและให้ขอ้มูลข่าวสาร   

แก่ทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทยีมกนั 
 

พนักงาน  

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยที�สําคัญในการสร้างความสําเร็จให้แก่บริษัท               

โดยมนีโยบายในการฝึกอบรมพฒันาพนักงานทั �งในด้านการพฒันาความสามารถในการทํางาน

ให้เป็นระดับมืออาชีพ นโยบายให้ความมั �นใจในคุณภาพชีวิตการทํางานอย่างเท่าเทียม          
ไม่คํานึงถงึ เพศ สญัชาต ิเชื�อชาต ิศาสนา มนีโยบายใหพ้นักงานได้รบัผลตอบแทนที�เหมาะสม

ทั �งในระยะสั �นและระยะยาวบรษิัทมกีองทุนสํารองเลี�ยงชีพสําหรบัพนักงาน มนีโยบายการ      
ไม่ละเมดิสทิธมินุษยชนนอกจากนี�คณะกรรมการยงัไดก้ําหนดนโยบายเกี�ยวกบัความปลอดภยั

และสุขอนามยัสําหรบัพนักงานเปิดเผยสถิติการเกิดอุบตัิเหตุและอตัราการเจบ็ป่วยจากการ

ทาํงานประจาํปีในรายงานการพฒันาความยั �งยนื 
 

คู่ค้า  

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายเกี�ยวกบัแนวปฏบิตัทิี�เกี�ยวกบัคู่ค้าและเกณฑใ์นการ

คดัเลอืกคู่คา้อยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรมและเปิดเผยใหเ้ป็นที�รบัทราบ 
 

คู่แข่ง  

คณะกรรมการไดก้ําหนดนโยบายเกี�ยวกบัแนวปฏบิตัทิี�เกี�ยวกบัคู่แขง่ที�เป็นธรรม ปฏบิตัิ

ตามกรอบกติกาของการแข่งขนัที�ด ีไม่ทําลายชื�อเสยีงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ในทางรา้ยโดยปราศจากซึ�งมลูความจรงิและเปิดเผยการปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นที�รบัทราบ 
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เจ้าหนี�   

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายเกี�ยวกบัแนวปฏบิตัทิี�เกี�ยวกบัการปฏบิตัิต่อเจ้าหนี�
อย่างลูกหนี�ที�ดพีงึกระทํา มกีารบรหิารเงนิทุนการปฏิบตัิเมื�อเกิดการผดิชําระหนี�ซึ�งจะมกีาร

เปิดเผยการปฏบิตัติามเงื�อนไขที�มต่ีอเจา้หนี�อยา่งเครง่ครดั 
 

ลกูค้า 

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายเกี�ยวกับแนวปฏิบตัิที�เกี�ยวกบัลูกค้าบรษิัทมคีวาม
มุ่งมั �นในการสร้างความพงึพอใจและความมั �นใจให้กับลูกค้าเพื�อให้ได้รบัผลติภณัฑ์และการ

บรกิารที�ดมีคีุณภาพนอกจากนี�บรษิทัยงัมุง่มั �นพฒันานิคมอุตสาหกรรมเพิ�มบรกิารต่างๆ ใหค้รบ
วงจรเพื�อเป็นเมอืงที�สมบรูณ์แบบ 
 

ชุมชนและสงัคม  

บรษิทัมนีโยบายความปลอดภยัของสงัคมสิ�งแวดลอ้มและคุณภาพสงัคมการใชช้วีติของ

ชุมชน รวมทั �งยกระดบัพฒันาความเป็นอยู่ใหก้บัชุมชนและสงัคมมกีจิกรรมและความช่วยเหลอื 
ใหแ้ก่สงัคมและชุมชนโดยมคีณะกรรมการและผูบ้รหิารเขา้รว่มกจิกรรมตลอดปี  
 

สิ�งแวดล้อม  

บรษิทัดําเนินธุรกิจพฒันาที�ดนิเพื�อการอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและให้บรกิารแก่   

นักลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศที�มาลงทุนประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมอย่างมคีุณภาพ
ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความสําคญัของการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบ      

ต่อสิ�งแวดลอ้มและการรกัษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนอยา่งจรงิจงั จงึไดก้ําหนดนโยบายส่งเสรมิ
การใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพโดยพนักงานบรษิัทในกลุ่มบรษิัทต้องได้รบัความรู้และ

ปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั  

 

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัไดเ้ปิดช่องทางใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีสามารถแสดงความเหน็ผ่านช่องทางการสื�อสาร

กบัประธานกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้ขอ้แนะนําอนัเป็นประโยชน์ และสรา้งมูลค่าเพิ�มให้กบั 
บรษิทัได ้ดงันี� 
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จดหมายอิเลคโทรนิกส:์  

นายอนุชา สหินาทกถากุล  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)  

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

anucha.s@amata.com 
 

 

นางวราภรณ์ วชัรนุเคราะห ์
เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)  
2126 อาคารกรมดษิฐ ์ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์(02) 792-0004 

varaporn@amata.com 
 

 
ทั �งนี�ในกรณีที�เป็นการรอ้งเรยีนหรอืประเดน็ที�อ่อนไหวอื�นๆ บรษิทัจะรกัษาขอ้มูลของ

ผู้ให้ข้อมูลและความเห็นต่างๆ ไว้เป็นความลบัและจะมกีารตอบกลบัเป็นการส่วนตวัภายใน     

15 วนั นบัจากวนัที�ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการไดร้บัทราบขอ้มลู 
 



คู่มือการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี                                                                        

 

 

 

                                                          18                           บริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)  

หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
 

 คณะกรรมการให้ความสําคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัทั �งขอ้มูลทาง
การเงนิและขอ้มลูมใิช่ทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส ผ่านช่องทางที�เขา้ถงึ 

ขอ้มลูไดง้่ายและน่าเชื�อถอื แสดงใหเ้หน็ถงึสภาพทางการเงนิและการประกอบการที�แท้จรงิและ
แสดงถึงผู้มอีํานาจที�แท้จรงิของบรษิัท เพราะเป็นสทิธขิองนักลงทุนที�จะทราบโครงสร้างการ 

เป็นเจา้ของของกจิการที�ตนเขา้ไปลงทุน 

 คณะกรรมการจงึมุ่งมั �นที�จะดูแลให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที�
เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสอยา่งเครง่ครดั ดงันี� 

 
1. บรษิทัเผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑท์ี�กําหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์บบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจาํปี (แบบ ��-�) และรายงานประจาํปี (แบบ ��-�) รวมทั �งเผยแพรผ่่านทาง website 

ของบรษิทัทั �งที�เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษดว้ย  
 

�. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ ��-�) และรายงานประจาํปี(แบบ ��-�) 

 

�. เพื�อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เรื�องหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธิกีาร 
รายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี�ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที�ออก 

หลักทรพัย์ บริษัทได้กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี     
(แบบ��-�) ไดแ้ก่   

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 8.  โครงสรา้งการจดัการ 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 9.  การกาํกบัดแูลกจิการ 

3. ปัจจยัความเสี�ยง 10. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

4. ทรพัยส์นิที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 11.การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสี�ยง 

5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 12. รายการระหว่างกนั 

6. ขอ้มลูทั �วไปและขอ้มลูสาํคญัอื�น 13. ขอ้มลูทางการเงนิที�สาํคญั  

7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 14. การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ 

 

4. คณะกรรมการจดัให้มรีายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ
แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีและจัดให้มีรายงานการกํากับดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาํปี (แบบ ��-�) 
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�. คณะกรรมการมกีารเปิดเผยรายชื�อและบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 

ชุดยอ่ย จาํนวนครั �งของการประชุมและจาํนวนครั �งที�กรรมการเขา้รว่มประชุมในแต่ละปี  
 

�. คณะกรรมการจะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที�แต่ละคนได้รบัรวมทั �งค่าตอบแทนจาก
การเป็นกรรมการบรษิทัย่อยหรอืหน้าที�อื�น เช่น ที�ปรกึษา รวมทั �งรายละเอยีดค่าตอบแทนของ

ผูบ้รหิาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูอ้ํานวยการ ไวใ้นรายงานประจาํปี (แบบ ��-�) และแบบ

แสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ ��-�)  
 

�. การเปิดเผยขอ้มลูและผูม้อีํานาจในการเปิดเผยขอ้มลู 
 �.� การเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

�.�.� กําหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื�อทําหน้าที�สื�อสารกับ

บุคคลภายนอกไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ นักลงทุนสถาบนั นักลงทุนทั �วไป นักวเิคราะห์
ภาครฐัที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี� 

   (�) เปิดเผยสารสนเทศที�สาํคญัใหป้ระชาชนทราบ  
   (�) เผยแพรส่ารสนเทศต่อประชาชนอยา่งทั �วถงึ  

   (�) ชี�แจงกรณทีี�มขีา่วลอืหรอืขา่วสารต่างๆ 

   (�) การดาํเนินการเมื�อมกีารซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน 
        ผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาด 

   (�) การเปิดเผยในเชงิส่งเสรมิที�ไมม่เีหตุอนัควร  
(�) การซื�อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูล    

ภายในได้อย่าง ถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา โปร่งใส เท่าเทยีมและ

เป็นธรรม บริษัทกําหนดให้บุคคลผู้มีอํานาจในการให้ข้อมูล
ดงักล่าว ไดแ้ก่ ประธานเจา้หน้าที�บรหิารหรอืกรรมการบรหิาร หรอื 

ผูอ้ํานวยการกลุ่มงานบญัช ี  
   

 7.1.2 กําหนดให้บุคคลที�มอีํานาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (Contact Person) ดงันี� 
(�) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบญัช ีได้แก่ งบการเงนิ

ประจําปี และงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ ��-�) รายงานประจําปี(แบบ ��-�) โดยรอง

ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารสายการเงนิและบญัชหีรอืรองประธาน

เจา้หน้าที�บรหิาร สาํนกัประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
(�)  การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ได้แก่ รายการได้มา/

จาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์รายการที�เกี�ยวโยง รายงานการทาํรายการ
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ร ะหว่ า งกันที� สํ า คัญ ได้ ร ับก า รพิจ า รณา  แล ะอ นุมัติ จ าก

คณะกรรมการ กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี�ยนแปลง 
กรรมการและผูส้อบบญัชกีารยา้ยที�ตั �งสํานักงานใหญ่ รายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้นและโครงการลงทุน เป็นต้น โดยผู้อํานวยการ     
กลุ่มงานบญัช ี

 

�.� การให้ข้อมูลข่าวสารทั �วไปสําหรับการบริหารองค์กรกับสื�อสารมวลชน              
โดยกําหนดให้ประธานมหีน้าที�ในการให้ข้อมูลข่าวสารที�เกี�ยวกับการบรหิารจดัการองค์กร           

ต่อสื�อสารมวลชน  
 

�.3 กําหนดบุคคลผูป้ระสานงาน (Contact Person) กบัหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่  

�.�.� บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนดให้รอง
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สํานักประธานเจ้าหน้าที�ผู้บริหาร หรือ

เลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงาน  
�.�.� สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

กําหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงาน  

 
�. คณะกรรมการและผู้บรหิาร มกีารรายงานการถือหลกัทรพัย์และการเปลี�ยนแปลงการถือ 

หลกัทรพัยเ์ป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

�. กรรมการ และผู้บรหิาร � รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร มหีน้าที�ต้องจดัทํา

รายงานการมสี่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที�เกี�ยวข้องต่อประธานกรรมการบรษิัทและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์         

พ.ศ. 2551 มากไปกว่านั �น คณะกรรมการบรษิทัไดม้นีโยบายใหพ้นักงานระดบับรหิาร ตําแหน่ง 
ผู้จดัการทั �วไปและผู้จดัการแผนกต้องจดัทํารายงานการมสี่วนได้เสียของตนเองและบุคคล        

ที�เกี�ยวข้องเพื�อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดย

รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบรายไตรมาส  
 

��. กําหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร ต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบอย่างน้อย � วนัล่วงหน้าก่อนทําการ
ซื�อ/ ขายหลักทรัพย์ผ่านเลขานุการบริษัทและรายงานให้ที�ประชุมคณะกรรมการทราบ          

รายไตรมาส  

 
��. คณะกรรมการจดัให้มรีะบบบรหิารความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจยัความ

เสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัวสิยัทศัน์ เป้าหมาย กลยุทธท์างธุรกจิ การเงนิ การผลติและการปฏบิตักิาร
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ด้านอื�นๆ พจิารณาถงึโอกาสที�จะเกดิ และระดบัความรุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการ   

ในการป้องกันแก้ไขและผู้ร ับผิดชอบที�ชัดเจน รวมทั �งกําหนดมาตรการในการรายงาน            
และการตดิตามประเมนิผล โดยจดัใหม้คีณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงในระดบัจดัการ มหีน้าที�

นําเสนอแผนงานและผลการปฏบิตัติามแผนต่อคณะกรรมการบรหิาร เป็นประจาํ  
 

��. คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที�ครอบคลุมทุกด้านทั �งด้านการเงิน           

การปฏบิตังิาน การดําเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งและจดัใหม้ ี
กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที�มปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้องรกัษาและดูแลเงนิลงทุน 

ของผู้ถือหุ้นและสินทรพัย์ของบรษิัทอยู่เสมอ กําหนดระเบียบปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อักษร         
มหีน่วยงานตรวจสอบภายในที�เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที� 

ตรวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที�วางไว ้

 
 

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

 

1. การเปิดเผยโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ใหเ้ปิดเผยโครงสรา้งผูถ้อืหุน้แสดงถงึรายละเอยีดสดัส่วน
ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่และรายย่อยอย่างชดัเจน และเป็นขอ้มลูที�ล่าสุดจํานวน Nominee 

ไม่ควรเกนิ 5% นอกจากนั �นคณะกรรมการของบรษิทัตอ้งเปิดเผยการถอืหุน้ทั �งทางตรง
และทางออ้ม 

 

2. การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจําปีมีความครบถ้วนชัดเจนและเป็นประโยชน์          
ต่อนกัลงทุน/ ผูถ้อืหุน้ ตวัอยา่งเช่น 

 

 เป้าหมายระยะยาวของบรษิทั  

 การอธบิายเชงิวเิคราะหฐ์านะการเงนิ การเปลี�ยนแปลงที�สําคญั ปัจจยัที�มผีลต่อการ

ดําเนินการทางเงิน ตัวชี�ว ัดผลการดําเนินงานที�มิใช่รูปการเงิน เช่น ส่วนแบ่ง
การตลาด ระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ 

 การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน รวมทั �งศักยภาพของบริษัท          

ในการแขง่ขนั 

 การเปิดเผยสดัส่วนการถอืหุน้ของโครงสรา้งธุรกจิ 
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3. การเปิดเผยถงึความเสี�ยงที�สําคญัที�สามารถกระทบธุรกจิและสรา้งความเสยีหายอย่าง

รุนแรงได้ มโีอกาสจะเกิดขึ�นมากเพยีงใด มวีธิทีี�จะลดหรอืป้องกนัความเสี�ยงเหล่านี�
อยา่งไรบา้ง 

 
4. การเปิดเผยเรื�องของนโยบายต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัผลประโยชน์จากผลประกอบการ 

เช่น 

 นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 
 นโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิ 

 
การเปิดเผยเรื�องเกี�ยวกบัคณะกรรมการ เช่น 

 คุณสมบตัแิละการพฒันาตนเอง 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 การเขา้รว่มประชุม 

 การถอืครองหุน้และการซื�อขายของบรษิทั  
 

 

4.1 การเปิดเผยขอ้มลู 
 

4.�.� คณะกรรมการมรีะบบที�ดแูลตรวจสอบว่าขอ้มลูที�เปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกตอ้ง  
 

4.1.2 คณะกรรมการใหม้รีายงานนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ

นโยบายด้านการบรหิารความเสี�ยง และนโยบายการดูแลสิ�งแวดล้อมและสงัคม ที��
ี
ได้ให้

ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมทั �งกรณีที�ไม่

สามารถปฏบิตัติามนโยบายต่างๆ ไดพ้รอ้มดว้ยเหตุผล โดยรายงานผ่านรายงานประจาํปี
และเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 

4.1.3 คณะกรรมการให้จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussionand Analysis หรอื MD&A) เพื�อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส 

ทั �งนี�  เพื�อให้นักลงทุนรับทราบและเข้าใจการเปลี�ยนแปลงฐานะการเงินของบริษัท           
ไดด้ยีิ�งขึ�น 

 

4.1.4 คณะกรรมการใหม้กีารเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื�นที�ผูส้อบบญัชใีหบ้รกิาร  
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4.1.5 คณะกรรมการให้มกีารเปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ  

ชุดย่อย จาํนวนครั �งของการประชุม และจาํนวนครั �งที�กรรมการ แต่ละท่านเขา้ประชุมในปี
ที�ผ่านมาและความเห็นจากการทําหน้าที�รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้           

ดา้นวชิาชพีอยา่งต่อเนื�องของคณะกรรมการในรายงานประจาํปี 
 

4.1.6 คณะกรรมการให้มีการ เ ปิดเผยนโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการและ             

ผูบ้รหิารระดบัสงู 
 
 

4.2 ขอ้มลูที�เปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 

ข้อมูลตามเกณฑ์กําหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและผ่านช่องทางของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี แบบ 56-1 ขอ้มลูที�เปิดเผย

บนเวบ็ไซตท์ั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ นอกจากนั �นยงัม ี
 

(�)  วสิยัทศัน์และพนัธกจิ 
(�)  ลกัษณะประกอบธุรกจิ  

(�)  รายชื�อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
(�)  งบการเงนิและรายงานเกี�ยวกบัฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานทั �งฉบบัปัจจุบนั 

และของปีก่อนหน้า 

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

(7)   โครงสร้างกลุ่มบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special Purpose 

Enterprises/ Vehicles (SPEs/ SPVs) 
(�)  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั �งทางตรงและทางอ้อมที�ถือหุ้นตั �งแต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้น       

ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั �งหมดและมสีทิธอิอกเสยีง 
(9)  การถอืหุน้ทั �งทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

(��)  หนงัสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

(��)  ขอ้บงัคบับรษิทั หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้ตกลงของกลุ่มผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี  
(�2)  นโยบายกํากบัดแูลกจิการ  

(�3)  นโยบายบรหิารความเสี�ยง   
(��)  กฎบตัร วาระดํารงตําแหน่ง ของกรรมการ 

(��)  กฎบตัร วาระดํารงตําแหน่ง ของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

(��)  จรรยาบรรณสาํหรบัพนกังานและกรรมการ 
(��)  ขอ้มลูที�สามารถตดิต่อหน่วยงานหรอืบุคคลที�รบัผดิชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์
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หมวดที� 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยบุคคลซึ�งมคีวามรู้ความสามารถเป็นที�ยอมรบัใน
ระดบัประเทศ โดยเป็นผูม้บีทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายของบรษิทั โดยร่วมกบัผูบ้รหิาร
ระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั �งระยะสั �นระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน         

การบรหิารความเสี�ยงและภาพรวมขององค์กรมบีทบาทสําคญัในการกํากบัดูแลตรวจสอบและ

ประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิทัและผลการปฏบิตังิานของผู้บรหิารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตาม
แผนที�วางไวอ้ยา่งเป็นอสิระ 

 องคป์ระกอบที�เอื�ออํานวยใหค้ณะกรรมการสามารถปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ย่างสมบรูณ์ คอื 

 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
 

5.1.1 คณะกรรมการบรษิัทกําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที�      
มคีุณสมบตัหิลากหลายทั �งในด้านความรูป้ระสบการณ์ ทกัษะ ความสามารถเฉพาะด้าน   
ที�เป็นประโยชน์กบับรษิทั  

5.1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที�มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถที�          
เพยีงพอ ที�จะปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยมจีาํนวน 7 คน  

5.1.3 ในคณะกรรมการของบรษิัทมกีรรมการที�ไม่เป็นผู้บรหิาร 1 คน ที�มปีระสบการณ์การ
ทาํงานในดา้นนิคมอุตสาหกรรมตรงกบัธุรกจิของบรษิทั  

5.1.4 คณะกรรมการมกีรรมการอสิระ 4 คน หรอืเท่ากบั 57% ซึ�งสามารถใหค้วามเหน็เกี�ยวกบั

การทาํงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอสิระ  

5.1.5 คณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้คราวละ 3 ปี ในกรณี        

ที�จะแต่งตั �งกรรมการนั �นใหด้ํารงตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพจิารณาถงึความจําเป็น
และนําเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพื�ออนุมตั ิ  

5.1.6 คณะกรรมการบรษิัทกําหนดคุณสมบตัิของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนเรื�องคุณสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ ดงันี� 
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 (1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ทั �งนี� ใหน้ับรวมการ
ถอืหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั �นๆ ดว้ย 

  
(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ได้

เงนิเดือนประจํา หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 

บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั      เวน้
แต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั �งนี� ลกัษณะต้องห้าม

ดงักล่าวไม่รวมถงึกรณกีรรมการอสิระที�เคยเป็นขา้ราชการหรอืที�ปรกึษาของส่วนราชการ
ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั 

 

 (3) ไม่เป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย 
ในลกัษณะที�เป็น บดิามารดา คูส่มรส พี�น้อง และบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที�จะไดร้บัการเสนอ ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผู้
มอีํานาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

 

 (4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจ ควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้

วจิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทั �งไม่เป็น หรอืเคยเป็นผู้ถอืหุน้ที�มนีัยหรอื        ผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้ที�มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทับรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการ        มี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 
 

 (5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม         ผู้
ถือหุ้นใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจ

ควบคุมหรอืหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึ�งมผีู้สอบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู ่    เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

 
 (6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษา

กฎหมายหรอืที�ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั 

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจ ควบคุมของบรษิัท
และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารวชิาชพีนั �นด้วย 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
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 (7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รบัการแต่งตั �งขึ�นเพื�อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษิัท       
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

  
 (8) ไมป่ระกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนีัยกบักจิการของ

บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที�มนีัยในห้างหุ้นส่วนหรอืเป็นกรรมการที�มี

ส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกีษาที�รบัเงนิเดอืนประจาํหรอืถอืหุน้เกนิรอ้ย
ละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มสีิทธอิอกเสียงทั �งหมดของบรษิัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มี

สภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 
 

 (9) ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกับการ

ดาํเนินงานของบรษิทั 

5.1.7 คณะกรรมการเป็นผู้คดัเลอืกประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการต้องเป็น
กรรมการอสิระ 

5.1.8 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการอิสระดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื�นได้ไม่เกิน 3 แห่ง โดยพิจารณาถึงประสิทธภาพการ

ทํางานของกรรมการที�ดํารงตําแหน่งหลายบริษัท เพื�อให้มั �นใจว่ากรรมการสามารถ     

อุทิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าที�ให้แก่ในบรษิัทได้อย่างเพียงพอ การดํารงตําแหน่งของ
กรรมการทุกแห่งตอ้งมกีารเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตแ์ละในรายงานประจาํปี  

5.�.� กรรมการที�เป็นผู้บรหิารสามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื�น        

ไมเ่กนิ 2 แห่ง 

5.1.10 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัดและ 

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

 
5.2 อาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 

ให้เป็นไปตามนโยบายอํานาจที�สงวนไว้สําหรบักรรมการของบรษิทัและโดยกฎหมาย
ข้อบงัคบัของบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทและมติที�ประชุมผู้ถือหุ้นซึ�งรวมถึงการกําหนดและ

ทบทวนวสิยัทศัน์กลยุทธ์อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และอนุมตัิในการดําเนินงาน แผนหลกัในการ
ดําเนินงาน นโยบายในการบรหิารความเสี�ยง แผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานธุรกิจ
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ประจําปีการกําหนดเป้าหมายที�ต้องการของผลของการดําเนินงานการตดิตามและประเมนิผล

การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนที�กําหนดไว ้

 

5.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที�ระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการ 
 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที�ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับ

ประธานเจา้หน้าที�บรหิารอยา่งชดัเจน ดงันี� 
 

5.3.1 คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที�กํากับดูแลการดําเนินงานของบรษิัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทั อนุมตัมิตขิองที�ประชุมและนโยบาย
กํากบัดูแลกจิการของบรษิทั ซึ�งกรรมการต้องใชก้ารตดัสนิใจดว้ยความระมดัระวงั

และดว้ยความซื�อสตัยส์ุจรติเพื�อประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ 
 

5.3.2 ฝ่ายจดัการมหีน้าที�ปฏบิตัิงานประจํารบันโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบตัิให้

บรรลุเป้าหมายและกลยทุธท์ี�วางไว ้
 
 

 

5.4 บทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการ 
 

เพื�อให้บริษัทสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการกํากับดูแลกิจการที�ดี            
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทัจงึมบีทบาทหน้าที�ที�สาํคญัในเชงิรกุ ดงัต่อไปนี�  

 
5.4.1 กําหนดวสิยัทศัน์ทศิทาง/ภารกจิและกลยทุธข์องบรษิทั ที�สนบัสนุนการเจรญิเตบิโต

อย่างยั �งยนืทั �งดา้นเศรษฐกจิ สงัคมเเละสิ�งเเวดลอ้มโดยร่วมกนัแสดงความคดิเห็น

อย่างเต็มที�ให้ความสําคญัในการแสวงหาข้อมูลที�เป็นประโยชน์ต่อการกําหนด
ทศิทางดงักล่าวรวมถงึมกีารพจิารณาประเด็นความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�น เพื�อให้

มั �นใจได้ว่าผู้บรหิารจะสามารถนําวิสยัทศัน์ทิศทางและกลยุทธ์ที�กําหนดขึ�นไป
ปฏบิตัใิหเ้กดิผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 

5.4.2 ทบทวนและให้ความเห็นชอบกบักลยุทธ์และนโยบายที�สําคญัอย่างน้อยทุก 5 ปี 
รวมถงึวตัถุประสงค ์เป้าหมายทางการเงนิ และแผนงานต่างๆของบรษิทั พรอ้มทั �ง

ตดิตามผู้บรหิารให้มกีารปฏบิตัติามแผนงานที�กําหนดไว้ ตามทศิทางและกลยุทธ์
ขององคก์ร อยา่งสมํ�าเสมอ  
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5.�.� กําหนดนโยบายบรหิารความเสี�ยงจดัให้มกีารประเมนิถงึปัจจยัเสี�ยงสําคญัที�อาจ

เกดิขึ�นและกําหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเสี�ยงดงักล่าวอย่างครอบคลุม
ดูแล              ให้คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมรีะบบหรอืกระบวนการที�มี

ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการความเสี�ยง รวมถงึการแสวงหาโอกาสทางธุรกจิ
ที�อาจจะเกดิขึ�นจากความเสี�ยงดงักล่าว  

 

5.4.4 จดัให้มรีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีี�มคีวามน่าเชื�อถือ 
รวมทั �งดูแลใหม้กีระบวนการในการประเมนิความเหมาะสมของการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบบรหิารความเสี�ยงที�มปีระสทิธภิาพเเละ
ประสทิธผิล     และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  

 

5.4.5 สอดส่องดูแลและจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�อาจจะเกดิขึ�น 
รวมถึงรายการที�เกี�ยวโยงกัน ให้ความสําคญัในการพิจารณาธุรกรรมหลักที�มี

ความสําคญั      โดยมุ่งเน้นให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถอืหุ้นและผู้มสี่วนได้เสีย
โดยรวม โดยจดัทาํเป็นนโยบายเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

 

5.4.6 จดัให้มนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที�บรหิารที�มคีวามเหมาะสม        
เพื�อก่อใหเ้กดิแรงจงูใจทั �งในระยะสั �นและระยะยาว  

 

5.4.7 กําหนดนโยบายและวธิปีฏิบตัิในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการที�บรษิัทอื�นของ

ประธานเจา้หน้าที�บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัไดไ้มเ่กนิ 2 แห่ง โดยตอ้ง
ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน  

5.4.8 ประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นประจําทุกปีเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การกําหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการ

ปฏบิตังิาน 
�.�.� จดัใหม้กีารจดัทําแผนสบืทอดตําแหน่งผู้บรหิารสูงสุด เพื�อเป็นการเตรยีมพรอ้มใน

กรณ ีผูบ้รหิารสงูสุดไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้

 
5.4.10 จดัให้มีช่องทางในการสื�อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการ

ประเมนิผลในดา้นการเปิดเผยขอ้มลูเพื�อใหม้ั �นใจว่า มคีวามถูกต้องชดัเจน โปร่งใส 
น่าเชื�อถอื      และมมีาตรฐานสงู 
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5.4.11 เป็นผู้นําและเป็นแบบอย่างในการปฏบิตังิานที�ดสีอดคลอ้งกบัแนวทางการกํากบั

ดแูลกจิการที�ด ีและแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
 

5.4.12 สนับสนุนให้บรษิัทมกีารดําเนินงานเพื�อต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั �นทุกรูปแบบ 
เพื�อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อธุรกจิของบรษิทัและผูม้สี่วนไดเ้สยี  

 

5.4.13 ให้จดัทําคู่มอืจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจสําหรบักรรมการ ผู้บรหิารและ
พนกังาน 

 
5.4.14 กําหนดให้คู่มอืจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิสําหรบั กรรมการ ผู้บรหิารและ

พนักงานเป็นระเบยีบที�กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานจะต้องลงนามรบัทราบ

และปฏบิตัติาม 
 

5.�.�� ส่งเสรมิให้เกิดการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจนี�แก่กรรมการ 

ผูบ้รหิาร พนกังาน และบุคคลภายนอกโดยการ 

(�)  แจกคู่มอืจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิฉบบันี�ใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และ

พนกังานทุกคนเซน็ชื�อรบัทราบเพื�อปฏบิตั ิ

(�)  ประกาศคู่มอืจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิอยู่ในระบบ Intranet ที�ทุกคนที�

มสี่วนเกี�ยวขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้

(3)   ประกาศไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 

 

5.5 การจดัตั �งคณะกรรมการชุดย่อย 
 

เพื�อให้มีการพิจารณากลั �นกรองการดําเนินงานที�สําคัญอย่างรอบคอบและมี

ประสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทั จงึใหม้กีารจดัตั �งคณะกรรมการชุดย่อยขึ�นตามความจาํเป็น
และเหมาะสม ปัจจบุนัมคีณะกรรมการชุดยอ่ย 4 คณะดงัต่อไปนี� 

5.5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั �งจากกรรมการบรษิัทอย่างน้อย 3 คน และต้องเป็น
กรรมการอสิระทั �งหมดคณะกรรมการตรวจสอบต้องมคีุณสมบตัเิกี�ยวกบัความเป็นอสิระ

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เรื�องคุณสมบตัแิละขอบเขตการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อทาํหน้าที�สอบทาน/กํากบัดแูลการดาํเนิน งานของบรษิทั
ดูแลรายงานทางการเงนิระบบควบคุมภายในการคดัเลอืกผูต้รวจสอบบญัชกีารพจิารณา

ข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงความพอเพยีงของการบรหิารความเสี�ยงของบรษิัท 
ทั �งนี�ต้องมกีรรมการอย่างน้อย 1 คน ที�มคีวามรูค้วามเขา้ใจ หรอืมปีระสบการณ์ด้านการ
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บญัชหีรอืการเงนิอย่างเพยีงพอที�จะทําหน้าที�สอบทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิและ

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

กฎบตัร) 
 

5.5.2 คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการที�ด ีโดยแต่งตั �งจากกรรมการบรษิทั อยา่งน้อย 3 คน และ

อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอสิระ เพื�อทําหน้าที�พจิารณาเสนอแนวปฏบิตัแิละให้
คําแนะนําด้านการกํากับดูแลกิจการที�ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และกํากับดูแลการ

ดําเนินงานด้านกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกับแนวทาง                  
ที�คณะกรรมการบรษิทั กําหนด (รายละเอยีดกฎบตัรคณะกรรมการ กํากบัดูแลกจิการที�ด ี

- ส่วนกฎบตัร)  

 
5.5.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั �งจาก กรรมการบรษิทัอย่างน้อย 

3 คน และต้องเป็น กรรมการอสิระ โดยเฉพาะอย่างยิ�งประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน เพื�อคดัเลือกบุคคลที�สมควรได้รบัการเสนอชื�อเป็นกรรมการบรษิัทและ

ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร โดยมกีารกําหนดวธิกีารสรรหาอย่างมหีลกัเกณฑแ์ละโปร่งใส 

และเพื�อทําหน้าที�พิจารณาแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที�
บรหิาร ค่าตอบแทนที�เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื�อเสนอคณะกรรมการบรษิทั เสนอให้

ที�ประชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตั ิ(รายละเอยีดกฎบตัร คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน - ส่วนกฎบตัร) 

 

5.5.4 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง โดยแต่งตั �งจากผูบ้รหิารอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการ
บรหิารความเสี�ยงประกอบดว้ยผู้บรหิารของบรษิทัที�เป็นตวัแทนของหน่วยงานทุกหน่วย 

ได้รบัการแต่งตั �งจากประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร โดยมปีระธานเจา้หน้าที�บรหิารหรอืผู้บริ
หารที�ประธานเจ้าหน้าที�แต่งตั �งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงด้าน

ปฏิบัติการ  พร้อมกับแ ต่ งตั �งผู้บ ริหารหรือพนักงานหนึ� งคน เ ป็น เลขา นุการ     

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง…ความเสี�ยงทั �วทั �งองค์กร พจิารณาหลกัการเครื�องมอื
ทางการประเมินความเสี�ยงมีการติดตามและประเมินผล สนับสนุนให้สอดคล้องกับ      

แผนธุรกจิมกีารรายงานความเสี�ยงต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อทราบเป็นประจาํ  

 

5.6 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในการปฏบิตัหิน้าที�ในฐานะคณะกรรมการบรษิทั กรรมการควรจะต้องทราบถงึลกัษณะ
การดําเนินธุรกจิของบรษิทั ดงันั �นในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงหรอืมกีรรมการเขา้รบัตําแหน่ง
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ใหม่ บรษิทัจะมกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื�อแนะนําให้รบัทราบลกัษณะและแนวทางการ

ดําเนินงานในภาพรวมของบรษิทั รวมทั �งใหข้อ้มลูสารสนเทศที�สําคญั และจาํเป็นต่อการปฏบิตัิ
หน้าที�ของกรรมการ รวมทั �งแนวทางการปฏบิตัเิกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกจิการที�ดซีึ�งรวมถงึ 

5.6.1 โครงสรา้งของคณะกรรมการ นโยบาย กระบวนการและขั �นตอนการทํางาน 

5.6.2 กลยทุธ ์แผนประจาํปี KPIs และงบประมาณ 

5.6.3 โครงสรา้งของบรษิทัและฝ่ายจดัการ 
�.�.� นโยบายในระดบัปฏบิตักิารที�คณะกรรมการไดอ้นุมตัไิปแลว้ 

�.�.� ลกัษณะงานของฝ่ายปฏบิตักิาร 

กรรมการใหมค่วรไดร้บั 

(1)  คู่มอืกรรมการ 

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

(3)  พบกบัประธานเจ้าหน้าที�บรหิารพูดคุยเรื�องทศิทางอนาคตของบรษิัท เรื�องทั �วไปทั �ง
ภายนอกและภายในบรษิทั ที�อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัได ้

(4)  พบกบัประธานเจา้หน้าที�ฝ่ายการเงนิทําความเขา้ใจเรื�องการเงนิ ปัญหา หรอืมคีําถาม
ใดๆ 

(5)  พบกบัเลขานุการบรษิทัพดูคุยเกี�ยวกบัเรื�องการกํากบัดแูลกจิการ 

(6)  พบกบัผูบ้รหิารระดบัสงูพดูคุยเรื�องงานที�ฝ่ายนั �นๆรบัผดิชอบ มปัีญหาอะไรบา้ง 

ทั �งนี� เลขานุการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบจดัการปฐมนิเทศ 

5.7 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

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

ในแต่ละปีจะมกีารจดัประชุมอยา่งน้อย 6 ครั �ง อาจมกีารประชุมครั �งพเิศษเพิ�มเตมิเพื�อ

พจิารณาเรื�องที�มคีวามสาํคญัเรง่ด่วน 

5.7.2 แต่ละปีจะมกีารกําหนดตารางและวาระการประชุมล่วงหน้าไวช้ดัเจน  

5.7.3 คณะกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิารมกีารประชุมระหว่างกนัเองโดยไม่มผีู้บรหิารเขา้ร่วม

เพื�ออภปิรายปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการที�อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการ
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ร่วมดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าที�บรหิารทราบถงึผลการประชุม อย่างน้อยปีละ  

1 ครั �ง  

5.�.� คณะกรรมการมหีน้าที�เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของการ
ประชุมคณะกรรมการทั �งหมดในรอบปี  

�.�.� ในการประชุมคณะกรรมการสามารถจะลงมติได้เมื�อมจีํานวนกรรมการขั �นตํ� าอยู่       
ไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 จงึถอืว่าครบองคป์ระชุม  

�.�.�  กรรมการทุกคนมสีดัส่วนของการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยรอ้ยละ 75 
ของการประชุมทั �งปี  

5.7.7  ในการประชุม ประธานกรรมการบรษิัท ประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร และเลขานุการ

บรษิทัเป็นผูร้่วมกนักําหนดวาระการประชุมประจาํปี และพจิารณาเรื�องเขา้วาระการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคน สามารถเสนอเรื�อง
ต่างๆ เพื�อเขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระการประชุมได ้

5.7.8  เอกสารประกอบวาระประชุมล่วงหน้าจะส่งออกเพื�อให้กรรมการบรษิทัมเีวลาที�จะ
ศกึษาขอ้มลูในวาระต่างๆ ไมน้่อยกว่า 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ  

5.7.9  ในการพจิารณาเรื�องต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทัซึ�งทําหน้าที�ประธานในที�ประชุม

ไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระ ทั �งนี� ในการลงมตใิห้ถอื

ตามเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ�งมเีสยีงหนึ�งเสยีงและกรรมการที�มสี่วนได้
เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/ หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น            

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที�ประชุมจะออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกหนึ� งเสียง          
เพื�อเป็นเสยีงชี�ขาด 

5.7.10 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัผู้บรหิารระดบัสูงได้เขา้ร่วมด้วยเพื�อให้ข้อมูลที�
เ ป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื�อให้สามารถนําไปปฏิบัติ              

อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที�ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท       
หรอืเฉพาะคณะกรรมการบรษิัทที�ไม่เป็นผู้บรหิาร ทั �งนี�เพื�อความเป็นอิสระในการ

พจิารณาเรื�องต่างๆ ของคณะกรรมการ 

5.7.11 เมื�อสิ�นสุดการประชุม เลขานุการบรษิัทเป็นผู้ที�มหีน้าที�จดัทํารายงานการประชุม 

และจดัส่งใหป้ระธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลงลายมอืชื�อรบัรองความถูกต้องโดย

เสนอใหท้ี�ประชุมรบัรองในวาระแรกของการประชุมครั �งถดัไป ทั �งนี�กรรมการบรษิทั
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สามารถแสดง ความคดิเหน็ขอแก้ไขเพิ�มเตมิรายงานการประชุมใหม้คีวามละเอยีด 

ถูกตอ้งมากที�สุดไดภ้าย ใน 14 วนัทาํการ 

5.7.12 รายงานการประชุมที�รบัรองโดยที�ประชุมแลว้จะถูกจดัเกบ็อย่างเป็นระบบในรปูแบบ
ของเอกสารชั �นความลบัของบรษิทั ณ สาํนกังานบรษิทัและจดัเกบ็ในรปูแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกบัเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื�อสะดวก     

ในการสบืคน้อา้งองิ 

 

5.8 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการกําหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิัทเป็น
ประจําทุกปี เพื�อพิจารณาผลการดําเนินงานและการกํากับดูแลให้มีการกําหนด และ/หรอื

ดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขไดอ้ย่างเพยีงพอ 

 
 

5.8.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมนิผลการปฏบิตัิงานด้วยตนเอง

อย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง เพื�อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและข้อที�อาจ

พฒันาใหด้ขีึ�น เพื�อเพิ�มประสทิธผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 

5.8.2 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการควรประเมนิทั �งคณะและรายบุคคล
รวมทั �งประธานกรรมการมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั �นตอนและผลการประเมิน

ภาพรวมไวใ้นรายงานประจาํปี 

 
5.8.3 บรษิัทควรจดัให้มทีี�ปรกึษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะ

คําถามในการประเมนิ ซึ�งจะไดผ้ลอย่างตรงไปตรงมาไม่เอนเอยีงและมกีารนําผลที�ได้
ไปเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน ทําใหเ้กดิการพฒันาที�แทจ้รงิ การประเมนิโดยที�ปรกึษา

ภายนอกทําทุกๆ 3 ปี และมกีารเปิดเผยการดําเนินการและแผนการพฒันาไว้ใน

รายงานประจาํปี  
 
 

 

5.9 การพฒันากรรมการ 

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บรษิทัสนับสนุนให้
คณะกรรมการบรษิัท และผู้บรหิารระดบัสูงเข้าร่วมสมัมนาหลกัสูตรที�เป็นประโยชน์ต่อการ
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ปฏิบตัิหน้าที� รวมทั �งพบปะแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบรษิัท และผู้บรหิาร

ระดบัสูงขององคก์รต่างๆอยู่เสมอ ทั �งหลกัสูตรที�จดัโดยหน่วยงานที�ดูแลการฝึกอบรมพนักงาน
ของบรษิทั และหลกัสูตรที�จดัโดยหน่วยงานกํากบัดูแลของรฐั หรอืองค์กรอสิระ เช่น หลกัสูตร

กรรมการบรษิทัของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยที�สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้
กรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ�งหลกัสูตร ซึ�งไดแ้ก่ Directors 

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

Program (ACP) 

 

5.10 การดแูลให้มีการปฏิบติัตามและการทบทวน 

 

คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิี�ดขีอง
คู่มอืนโยบายการกํากบัดูแลกิจการอย่างเคร่งครดัเพื�อยกระดบัและพฒันาคุณภาพการกํากบั   

ดแูลกจิการของบรษิทัอยา่งต่อเนื�อง เพื�อสรา้งความมั �นคงและยั �งยนืใหก้บับรษิทั ผูถ้อืหุน้และผูม้ ี
ส่วนได้เสยีทุกกลุ่มคณะกรรมการและคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการกําหนดใหม้กีารทบทวน

คู่มอื “นโยบายการกํากบัดแูลกจิการ” เป็นประจาํทุกปี 
 
 
 

5.11 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั �งเลขานุการบรษิทัเพื�อทําหน้าที�ใหก้ารสนบัสนุนการจดัเตรยีม
ระเบยีบวาระการประชุม ทําหนังสอืเชญิประชุมดูแลและจดัการประชุมคณะกรรมการบรษิัท
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั �งจัดทํารายงานการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัและคณะอนุกรรมการต่างๆ รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้น รายงานประจําปี 

ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที�กฎหมายกําหนดและให้คําปรกึษาเกี�ยวกบัการปฏบิตัิงานของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัและระเบยีบต่างๆ ที�เกี�ยวข้องอีกทั �งดูแลให้

กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส 
ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการและรายงานใหแ้ก่คณะกรรมการรบัทราบ 
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ส่วนที� 2 นโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

�.� นโยบายอาํนาจที�สงวนไว้สาํหรบัคณะกรรมการ 

 

นโยบายนี� มีไว้เพื�อแสดงให้ชัดเจนว่ าอํ านาจใดเป็นอํ านาจที�สงวนไว้สํ าหรับ

คณะกรรมการเท่านั �นที�มีสิทธิอนุมัติได้ เพื�อเป็นการง่ายต่อการทํางานของฝ่ายบริหาร            
ในการเสนอเรื�องที�ควรเสนอต่อคณะกรรมการ  

 

การตดัสินใจ 

 

รายการด้านล่างนี� เป็นรายการที�เป็นอํานาจสงวนไว้ให้แก่คณะกรรมการบริษัท           

ซึ�งผูบ้รหิารมหีน้าที�ตอ้งเตรยีมเอกสารประกอบการประชุมเพื�อเสนอใหก้รรมการพจิารณาอนุมตั ิ 
 

สําหรับรายการใดที�ไม่ได้กล่ าวถึงในที�นี� หมายความว่าคณะกรรมการบริษัท              

อาจมอบหมายให้เป็นอํานาจของประธานเจ้าหน้าที�บรหิารที�จะต้องไปจดัทํานโยบายเพื�อให้
ผูบ้รหิารไปปฏบิตั ิประธานเจา้หน้าที�บรหิารมหีน้าที�สรุปรายงานเรื�องที�คณะกรรมการมอบหมาย 

อํานาจอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเมื�อมีการประชุมคณะกรรมการในโอกาส       
ต่อไปทนัท ี 

 

 

รายการที�สงวนไว้สาํหรบัคณะกรรมการ 

 

แผนเชิงกลยทุธแ์ละปฏิบติัการ 

 

1. พนัธกจิของบรษิทั 

2. วสิยัทศัน์ 
3. แผนกลยทุธ ์

4. แผนปฏบิตักิาร/แผนธุรกจิ/แผนประจาํปี 

5. แผนความต่อเนื�องของธุรกจิ 
6. การเริ�มธุรกจิใหม่ 

7. การหยดุการดาํเนินธุรกจิปัจจบุนั 
8. ธุรกรรมที�นอกเหนือไปจากธุรกรรมปกตขิองธุรกจิ 
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เรื�องเกี�ยวกบัการเงิน 

 

9. งบประมาณการดําเนินงาน 
10. งบประมาณการลงทุน 

11. ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานเปรยีบเทยีบกบังบประมาณทั �งหมด 

12. ค่าใชจ้่ายในการลงทุนภายในงบประมาณ  
13. ค่าใชจ้่ายในการลงทุนเกนิงบประมาณ 

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

ขาดทุนเบด็เสรจ็ที�มจีาํนวน 10% หรอืมากกว่า 

16. ขอกูเ้งนิ 
17. ใหกู้เ้งนิ 

18. ออกหลกัทรพัย ์
19. งบการเงนิประจําปีและการรายงานของประธานเจ้าหน้าที�บรหิารและผู้อํานวยการ

อาวุโสฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

 

การควบรวมบริษทัและการร่วมลงทุน 

20. การควบรวมบรษิทั 

21. การครอบงาํกจิการ 

22. การจดัตั �งหรอืการขายบรษิทัลกู 
23. การรว่มลงทุนกบัเอกชน 

 

สญัญาต่างๆ 

24. การครอบงาํกจิการ การขาย หรอื ใบอนุญาตทรพัยส์นิทางปัญญา 

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

27. การประกนัภยั 

28. สญัญาที�มอีายเุกนิกว่า 1 ปี  
 

ประเดน็ทางกฏหมาย 

29. การกระทําที�ฝ่าฝืนพระราชบญัญตั ิ
30. การดําเนินการตามกฎหมายโดยหรอืต่อบรษิทัที�อาจเกดิขึ�นได ้
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สญัลกัษณ์ 

31. สญัลกัษณ์ของบรษิทั 
 

โครงสร้างขององคก์ร 

32. โครงสรา้งการกํากบัดแูลกจิการ 

33. โครงสรา้งองคก์รรวม 
 

บคุลากรและวฒันธรรมองคก์ร 

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

บรหิาร 
36. การแต่งตั �งเลขานุการบรษิทัและใหค้วามเหน็ในการบรหิารผลงาน 

 

เรื�องที�เกี�ยวกบัคณะกรรมการ 

37. แต่งตั �งประธานคณะกรรมการ 
38. แต่งตั �งกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งและกําหนดเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 

39. แต่งตั �งและยุบคณะกรรมการชุดย่อยภายใต้กฎบัตร ให้คําจํากัดความบทบาท 
องคป์ระกอบ การมอบอํานาจและการรายงานต่อคณะกรรมการ 

40. ประเมนิผลงานของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการ

ชุดยอ่ย  

 

นโยบาย 

41. นโยบายต่อไปนี� 

 นโยบายบรหิารความเสี�ยงและควบคุมภายใน(Risk Management and 
Internal Control Policy) 

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

 

เรื�องที�เกี�ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

42. รายงานการประชุม 
43. การแต่งตั �งผูต้รวจสอบบญัชภีายนอก 

44. การเปลี�ยนแปลงขอ้บงัคบับรษิทั 

45. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
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46. เกณฑแ์ละขั �นตอนในการสรรหากรรมการ 

 

อื�นๆ 

47. ยา้ยที�ทําการใหม่ 

48. มอบหรอืยกเลกิอํานาจในการกระทาํแทนผูอ้ื�นตามกฎหมาย (เอกสารมอบฉันทะ) 

49. มอบอํานาจใหล้งนามในหนังสอืในฐานะตวัแทนบรษิทั 
50. เรื�องทุกเรื�องที�มผีลกระทบต่อชื�อเสยีงของบรษิทั 

 

การทบทวน 

 

คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายอํานาจที�สงวนไวส้าํหรบัคณะกรรมการเป็นประจาํ   

ทุกปีและปรบัปรงุเมื�อเหน็ควร 
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�.� นโยบายการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการผู้ซึ�งมหีน้าที�ความรบัผดิชอบในการกําหนดวสิยัทศัน์สร้างมูลค่าเพิ�มให้แก่ 

บรษิทั โดยการสรา้งความเจรญิเตบิโตในระยะยาวใหก้บับรษิทั นโยบายการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นแนวทางให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สรรหา

บุคลากรที�มขีดีความสามารถที�มคีุณสมบตั ิมชีื�อเสยีง มคีุณธรรมเหมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทั 
ในขณะเดียวกันจะสร้างแรงจูงใจให้ผลตอบแทนที�เป็นธรรม ดึงดูด และรักษากรรมการ          

และประธานเจา้หน้าที�บรหิารตลอดจนผูบ้รหิารระดบัสูง เพื�อทาํใหบ้รษิทัมสีนิทรพัยท์ี�เป็นบุคคล

ที�เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบไดใ้นการแขง่ขนัธุรกจิ 
 

การสรรหากรรมการบริษทั 

 
1.  การสรรหาคดัเลอืกและแต่งตั �งกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการอสิระ คณะกรรมการ

ชุดยอ่ยควรมคีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบักลยทุธร์ะยะสั �นและระยะยาว สนบัสนุนการดาํเนินธุรกจิ
ของบรษิัท รวมถึง คุณสมบตัิ ขดีความสามารถ คุณลกัษณะต่างๆ และความเป็นอิสระ   

จดัทาํเป็น Board Skill Matrix 

 
2. โครงสร้างของกรรมการต้องมีความความหลากหลายของคุณสมบัติของกรรมการตาม    

นโยบายความหลากหลายในคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
 

3. ใช้ที�ปรกึษา (Professional Search Firm) หรอืฐานข้อมูลกรรมการ(Director Pool) ในการ

สรรหากรรมการใหม ่
 

4. กรรมการทุกคนต้องมกีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานตนเองตามนโยบายการประเมนิการ 
ทํางานของประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย พรอ้มทั �ง

ตอ้งมกีารเปิดเผยแผนการเพิ�มพนูความรูใ้หแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั 

 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

 

ค่าตอบแทนของกรรมการควรจดัใหอ้ยู่ในลกัษณะเปรยีบเทยีบกนัได้กบัระดบัที�ปฏบิตัิ
อยู่ในอุตสาหกรรม ตามประสบการณ์และภาระหน้าที� ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ

รวมถงึประโยชน์ ที�คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที�ไดร้บัมอบหมายและความ

รับผิดชอบที�เพิ�มขึ�น เช่น กรรมการในชุดคณะกรรมการชุดย่อยควรได้ร ับค่าตอบแทน              
ที�เหมาะสม 
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การสรรหาประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 

การสรรหาและคดัเลือกประธานเจ้าหน้าที�บรหิารควรเป็นผู้มวีิสยัทศัน์ มภีาวะผู้นํา        

มขีดีความสามารถและคุณลกัษณะต่างๆ สอดคลอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั ซึ�งคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูก้ําหนดในรายละเอยีดใหม้คีวามเหมาะสมตามสภาพการณ์ 

 
 

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที�บริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู 

 
ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าที�บรหิารและผู้บรหิารระดบัสูงควรเป็นไปตามผลการ

ทํางาน นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนสําหรบัพนักงานบรหิารระดบัสูงที�คณะกรรมการ

กําหนดตามที�ได้ร ับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้นและเพื� อประโยชน์สูงสุดของบริษัท               
ระดบัของค่าตอบแทน ทั �งที�เป็นเงนิเดอืน โบนัส และผลตอบแทนในรูปแบบอื�นๆ ควรมคีวาม   

จูงใจและสอดคล้องกบัผลงานของผู้บรหิารแต่ละคน ประกอบกบัผลการดําเนินงานของบรษิัท
และตอ้งคาํนึงถงึผลประโยชน์ที�ผูถ้อืหุน้ไดร้บั  

 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นผู้ประเมนิผลประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร
ประจาํปีตามนโยบายการบรหิารผลการทํางานของประธานเจา้หน้าที�บรหิารเพื�อนําไปใชใ้นการ

พจิารณาค่าตอบแทนตามเกณฑท์ี�เป็นรูปธรรม รวมถงึผลปฏบิตังิานทางการเงนิผลปฏบิตัิงาน
ตามกลยุทธ์การพฒันาผู้บรหิารผลประเมนิควรเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบโดยประธาน

กรรมการเป็นผูส้ ื�อสารผลการพจิารณาใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  
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Board Skill Matrix 

Specific Skills, 

Expertise and 

Experience Identified as 

Ideal for the Board 

นิคม

อตุสาหกรรม 
กลยทุธ์ 

การเงิน/    

การบญัชี 
ความเสี�ยง กฎหมาย เทคโนโลยี� 

การตลาด/

ธรุกิจ 

การกาํกบั

ดแูลกิจการ 

กรรมการบริหาร         

กรรมการบริษทั         

กรรมการอิสระ         
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2.3 นโยบายความหลากหลายในองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

 
การคดัเลอืกกรรมการให้มคีุณสมบตัทิี�หลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

เป็นการเพิ�มมุมมองให้คณะกรรมการบรษิทั ความหลากหลายนี�แตกต่างจากคุณสมบตัิทั �วไป     
ที�กําหนดถงึพื�นฐานการศกึษา ประสบการณ์  แต่เป็นความแตกต่างทางด้านคุณลกัษณะอื�นๆ   

ที�จะทาํใหค้ณะกรรมการมมีุมมองที�แตกต่างทาํใหเ้กดิความคดิหรอืวธิทีี�แกปั้ญหาที�ไมเ่หมอืนกนั 

 

ประเภทของความหลากหลาย 
 

ความหลากหลายควรประกอบดว้ย 
 เพศ 

 อายุ 
 เชื�อชาต ิ

 

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

 

การสนับสนุน 
 

คณะกรรมการบรษิทั สนบัสนุนใหม้คีวามหลากหลายในองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
 

การทบทวน 
 

คณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบายความหลากหลายในองค์ประกอบของ

คณะกรรมการเป็นประจาํทุกปี 
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2.4 นโยบายการพฒันากรรมการ 
 

เพื�อส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการทําให้กรรมการการสามารถ         

นําประโยชน์ จากความรูท้ี�ได้รบัมาประยุกต์ใช้ในการกํากบัดูแลบรษิทัได้อย่างทนัสมยั ทนัต่อ
เหตุการณ์ เพิ�มความเป็นมอือาชพีให้กรรมการ สามารถสรา้งมูลค่าเพิ�มให้แก่บรษิทั พรอ้มทั �ง

สามารถผลกัดนัใหอ้งคก์รเขา้สู่มาตรฐานสากล  
 

การพฒันาคณะกรรมการ 

การส่งเสรมิความรูค้วามสามารถของคณะกรรมการบรษิทั สามารถส่งเสรมิไดใ้นหลาย

รปูแบบ ดงันี� 
 

1. การจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุน เพื�อเตรียมการและสร้างความรู้ความเข้าใจสําหรับ     
กรรมการใหม ่หรอืกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั �งระหว่างปีบญัช ีโดยกจิกรรมประกอบดว้ย 

 1.1 การเขา้รว่มงานสมัมนาต่างๆ 

 1.2 การบรรยายโดยผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั 
 1.3 การเชญิผูช้ํานาญการจากภายนอกมาแลกเปลี�ยนมุมมองกบักรรมการของบรษิทั 

 
2.   คณะกรรมการบรษิัท ให้มกีิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที�เป็นการส่งเสรมิความรู้

ความสามารถของคณะกรรมการบรษิทั ทั �งทางดา้นเทคโนโลย ีนวตักรรมใหม่ๆ ที�จะนํามาปรบั

ใช้พฒันาบริษัท รวมถึงส่งเสริมให้บรษิัทมกีารกํากับดูแลกิจการที�ดีและมคีวามรบัผิดชอบ      
ต่อสงัคม โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้แนะนํารูปแบบของกิจกรรม

ส่งเสรมิความรูค้วามสามารถ เช่น การอบรมการดูงานการเขา้ร่วมสมัมนา และการเยี�ยมชมการ
ปฏิบัติงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกแต่กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถ               

ควรพจิารณาจาก 

 
 2.1 ความสอดคลอ้งของเนื�อหาสาระของกจิกรรมกบัภารกจิหลกัของบรษิทั 

2.2 ระยะเวลาที�ใชใ้นแต่ละกจิกรรม 
2.3 การมีส่ วนร่ วมของคณะกรรมการหรือ จํ านวนกรรมการที� เ ข้ า ร่ ว ม                     

ในแต่ละกจิกรรม 

2.4 การนํามาประยุกต์ใช้กบัธุรกรรมของบรษิัท เช่น การต่อยอดธุรกจิ การนํามา
ประยกุตใ์ชก้บักลยทุธข์องบรษิทั เป็นตน้ 

 
3. กรรมการทุกท่านมกีารพฒันาตนเองอยา่งน้อย 6 ชั �วโมงต่อปี 
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งบประมาณ 

มกีารจดัตั �งงบประมาณสําหรบัการการพฒันาอยา่งต่อเนื�องของคณะกรรมการประจาํปี 

 
 

ทบทวน 

คณะกรรมการบรษิัท มกีารทบทวนนโยบายการพฒันากรรมการอย่างต่อเนื�องเป็น 
ประจาํทุกปีและมกีารปรบัปรงุหากเหน็ควร 
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2.5 นโยบายการประเมินผลงานตนเองของประธานกรรมการ คณะกรรมการ

และคณะกรรมการชดุย่อย 
 

การประเมนิการทํางานคณะกรรมการและการประเมนิการทํางานของประธานกรรมการ 

กรรมการแต่ละคนและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นแนวปฏิบตัิที�ดีของการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็น

ผูร้บัผดิชอบ จดัทําการประเมนิผลงานตนเอง ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และ

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
 

ความถี�ของการประเมิน 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ทาํเป็นประจาํทุกปี  
 

การประเมนิควรมทีั �งการประเมนิตนเอง ซึ�งจดัทําเป็นการภายในโดยคณะกรรมการ  
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูร้บัผดิชอบในการกําหนดหวัขอ้ประเมนิ ซึ�งจะแตกต่างกนั 

ตามหน้าที�และความรับผิดชอบตามคณะกรรมการแต่ละชุดและตามบทบาทหน้าที�ของ 

กรรมการรายบุคคล 
 

แต่ทุกปีที� � ควรจดัหาผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นการกํากบัดูแลกจิการหรอืที�ปรกึษาทางดา้น

การกํากบัดูแลกจิการ ทําหน้าที�ช่วยใหก้ารประเมนิตนเองของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ 
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อสามารถตรวจเช็คมาตรฐานของการประเมนิตนเอง 

และยงัสามารถเปรยีบเทยีบผลประเมนิตนเองกบัแนวปฏบิตัทิี�ดตีามมาตรฐานสากล 

 

เป้าหมายของการประเมิน 

ผลของการประเมินจะนํามาใช้ปรปัปรุงขั �นตอนกระบวนการทํางานและการพัฒนา

ตนเองของกรรมการแต่ละท่าน เพื�อทาํใหก้รรมการทาํงานอย่างเป็นมอือาชพี 
 

การประเมิน  

ประเมินผลงานจากกฎบัตรและการบรรยายลักษณะงานของประธานกรรมการ 
กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการ คณะกรรมการสรร

หาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ 
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แผนปฏิบติัการปรบัปรงุจะได้มาจากผลของการสาํรวจ 

นโยบายการประเมินการทํางานคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อยจะมกีารทบทวนประจําปีจากผลการประเมนิตนเองเพื�อเป็นการปรบัปรุง

การทาํงานโดยคณะกรรมการและปรบัปรงุใหท้นัสมยัยิ�งขึ�น 
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2.6 นโยบายการเข้าถึงข้อมูลบริษัท ค่าชดเชย และค่าคุ้มครองประกัน        

ความรบัผิดของกรรมการ 

 

 การใหร้ายละเอยีดสทิธทิี�กรรมการควรไดร้บัทราบเมื�อเขา้มาปฏบิตังิาน โดยเฉพาะเรื�อง
ของขอ้มลูต่างๆ ที�กรรมการใหม่อาจยงัไม่ทราบว่าจะหาไดจ้ากที�ไหนและจะทําอย่างไรถงึจะได้

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

การกํากบัดแูลกจิการโดยรูเ้ท่าไมถ่งึการณ์หรอืโดยมไิดทุ้จรติกอ็าจฟ้องรอ้งถูกดาํเนินคดไีด ้
 

บรษิทัจงึมกีารดแูลกรรมการและผูบ้รหิารที�มไิดก้ระทาํความผดิ โดยใหค้วามคุม้ครองถงึ
การถูกฟ้อง รอ้งดําเนินคดเีป็นค่าใชจ้่ายในการต่อสูค้ดใีหก้บัตวักรรมการและ/ หรอืผูบ้รหิารเอง

หรอืกรณีถูกฟ้องรอ้งในนามบรษิทั เพื�อปกป้องทรพัยส์นิส่วนตวัของกรรมการและผู้บรหิารแต่

กรรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิของกรรมการ และผูบ้รหิาร ครอบคลุมในกรณีที�กรรมการ    และ
ผูบ้รหิารไมไ่ดก้ระทาํความผดิ  

 
 

หนังสือสิทธิ� การเข้าถึงข้อมูลบริษัท ค่าชดเชยและค่าคุ้มครองประกนัความรบัผิดของ

กรรมการ 
 

 ทุกครั �งเมื�อกรรมการเริ�มต้นวาระกรรมการใหม่ กรรมการต้องลงนามรบัทราบหนังสอื
สทิธิ �การเขา้ถงึขอ้มลูบรษิทั ค่าชดเชยและค่าคุม้ครองประภยัความรบัผดิของกรรมการที�ใหส้ทิธิ

กรรมการตามที�กล่าวในนโยบายฉบบันี� 
 

การเข้าถึงข้อมลู 
 

 กรรมการมีสิทธิทางกฎหมายที�จะได้ข้อมูลและสําเนาข้อมูลที� เกี�ยวข้องกับ              
การทาํหน้าที�กรรมการ ทั �งในขณะที�ยงัดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอยูแ่ละหลงัจากหมดวาระแลว้

สําหรบัเอกสารในช่วงที�ยงัดํารงตําแหน่งกรรมการอยู่จากเลขานุการบรษิทัโดยไดร้บัการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบรษิทั 

 

 

 

ค่าชดเชย 
 

 บรษิทัจะจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารโดยครอบคลุมถงึค่าใชจ้่ายที�สรา้ง
ความสูญเสียความเสียหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ที�เกิดขึ�นในระหว่างที�กรรมการและผู้บริหาร    
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ดํารงตําแหน่ง ยกเว้นหากการกระทําหรอืการปฏบิตัหิน้าที�นั �นเกิดจากความไม่ซื�อสตัย์หรอืมี

เจตนาละเลยต่อหน้าที� 
 

การประกนั 
 

 บริษัทจะต้องรกัษานโยบาย การประกันความรบัผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

(D&O) ซึ�งจะครอบคลุมค่าเสยีหาย/ ค่าธรรมเนียมฟ้องรอ้งจาก 

 ความสาํเรจ็ในการต่อสูค้ดจีากการดําเนินการตามกฎหมาย 
 ความรบัผดิส่วนตวัจากการฟ้องรอ้งคด ี

 ค่าชดเชยที�บรษิทัจา่ยใหแ้ก่กรรมการ 
 

 นโยบายไม่รวมถงึค่าเสยีหาย/ ค่าธรรมเนียมฟ้องรอ้งที�เกดิขึ�นจากการฉ้อโกงความ   

ไม่ซื�อสตัย์และความเสี�ยงที�ครอบคลุมแล้วในนโยบายอื�น (เช่น การประกันภยัความรบัผิด       
ต่อทรพัยส์นิและการบาดเจบ็ทางร่างกาย) 

 
 รายละเอยีดเกี�ยวกบันโยบาย (ความครอบคลุมที�มคีวามจํากดัของความรบัผดิชอบ 

ลกัษณะของความรบัผดิ ค่าเบี�ยประกนั) ไมส่ามารถเปิดเผยต่อผูใ้ดไดย้กเวน้ไดร้บัความยนิยอม 

จากผูร้บัประกนัหรอืกฎหมายกําหนดไว ้

 
การรายงานต่อคณะกรรมการ 

 

 รายงานเรื�องนโยบายการประกนัความรบัผดิทางกฎหมายของกรรมการและผูบ้รหิาร 
(D&O) ต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทุกปี 
 

การทบทวน 
 

 นโยบายการเขา้ถงึขอ้มลูบรษิทั ค่าชดเชย และค่าคุม้ครองประกนัภยั ความรบัผดิของ
กรรมการจะได้รบัการพจิารณาจากคณะกรรมการเพื�อให้นโยบายนั �นตรงตามหนังสอืสทิธกิาร

เขา้ถงึขอ้มลูบรษิทัค่าชดเชยและค่าคุม้ครองประกนัความรบัผดิของกรรมการฉบบัล่าสุด 
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2.7 นโยบายการบริหารผลการทํางานและค่าตอบแทนของประธาน      

เจ้าหน้าที�บริหาร 
 

คณะกรรมการบรษิทั กําหนดนโยบายการบรหิารผลการทํางานของประธานเจา้หน้าที�

บรหิาร เพื�อคอยตดิตามดูแลผลการทํางานของประธานเจา้หน้าที�บรหิารใหเ้ป็นไปตามแผนและ
เป้าหมายที�กําหนดไว ้

 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัท มคีวามรบัผิดชอบในผลการปฏบิตัิงานของประธานเจ้าหน้าที� 

บรหิาร คณะกรรมการบรษิทัอาจมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
เป็นผู้จดัการเรื�องตวัชี�วดัและหวัข้อประเมนิ เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท ร่วมประเมนิและ

พจิารณาอนุมตัแิละให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัท      

ใหเ้ป็นไปในลกัษณะเดยีวกนักบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
 

 

องคป์ระกอบของการประเมินผลงาน 

 

 วัตถุประสงค์ระยะยาว วัตถุประสงค์ประจําปี แผนประจําปี แผนกลยุทธ์ ควรเป็น           

ที�เหน็พอ้งตอ้งกนัและสอดคลอ้งกนั 
 ใหนํ้�าหนกัแต่ละวตัถุประสงค ์

 สรา้งตวัชี�วดัแต่ละวตัถุประสงคท์ี�เหน็ชอบแลว้ 
 เชื�อมโยงเงนิเดอืนและโบนสักบัวตัถุประสงคท์ี�บรรลุผลสาํเรจ็ 

 ใหม้กีารรบัฟังคาํอธบิายจากทั �งสองฝ่ายในกระบวนการประเมนิ 

 ตกลงกนัว่าคณะกรรมการสามารถสนบัสนุนการพฒันาของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
 

วตัถปุระสงค ์
 

วตัถุประสงคน์ี�ตอ้งมกีารตกลงเหน็ชอบกบัประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
 

 สอดคลอ้งกบัแผนและกลยทุธป์ระจาํปี 
 มไีมเ่กนิ 7 ขอ้ 

 มมีากกว่าแผนทางดา้นการเงนิ 

 ตวัชี�วดัใช้วธิ ี“บาลานซ์ สกอร์การ์ด” ซึ�งรวมถึง การเงนิ ขั �นตอนการทํางานภายใน     
กลยทุธแ์ละการสรา้งสรรคส์ิ�งใหม่ๆ   ความสมัพนัธก์บัผูม้สี่วนไดเ้สยี 
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 มกีารใหนํ้�าหนักตามความสําคญั เช่น การเงนิ=30% ขั �นตอนการทํางานภายใน =��%  

กลยุทธ์และการสรา้งสรรค์สิ�งใหม่ๆ=��%  ความสมัพนัธก์บัผูม้สี่วนไดเ้สยี=��% ต้อง
วัดได้ เช่น ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย: ความพึงพอใจของพนักงานเพิ�มขึ�น  

โดยรวม 75% 
 

เกณฑค่์าตอบแทน 
 

  

ระยะสั �น 

 การตอบแทนประธานเจา้หน้าที�บรหิารจะขึ�นกบัผลสําเรจ็ของแผนดําเนินงานประจําปี
 ประกอบดว้ย 

 ยอดขายและผลกําไรตามแผนที�ไดต้กลงไวก้บัคณะกรรมการ 

 พนกังานมกีารพฒันาทางความรูแ้ละทกัษะดา้นอื�นที�จาํเป็นต่อการทาํงาน 

 ขั �นตอนการทาํงานภายในองคไ์ดร้บัการปรบัปรงุใหท้นัสมยั 

 ความพงึพอในของลกูคา้ 

 

ระยะยาว 

 กลยทุธท์ี�วางไวบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ี�ตั �งไว ้

 อตัราการลาออกของพนกังานตํ�า โดยเฉพาะพนกังานที�อยูใ่นตําแหน่งที�สาํคญั 

 ได้รบัการยกย่องจากภายนอกว่าเป็นบรษิัทที�ม ั �นคง มคีุณธรรม ใครๆ อยากเข้ามา
ทาํงานกบับรษิทั 

 ดแูล ลกูคา้และสิ�งแวดลอ้ม ใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทั  
 

คณะกรรมการบรษิัท ใช้ข้อมูลดงักล่าวในการพจิารณาค่าตอบแทน เงนิเดอืน โบนัส 
และสทิธปิระโยชน์อื�นๆ ใหก้บัประธานเจา้หน้าที�ผูบ้รหิาร  
 

 

 

กระบวนการประเมินโดยสองฝ่าย 

 

ให้คณะกรรมการบรษิทั ประเมนิผลการดําเนินงานของประธานเจ้าหน้าที�บรหิารและ  

ประธานเจา้หน้าที�บรหิารประเมนิผลการดําเนินงานของตนเอง เพื�อเหน็ถงึความคาดหวงัของ  
ทั �งสองฝ่ายและอาจเกดิการปรบัเปลี�ยน 
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ทบทวน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมหีน้าที�ทบทวนการบรหิารผลการทํางาน 
ของประธานเจ้าหน้าที�บริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาประจําปีและ 

เปลี�ยนแปลงเมื�อคณะกรรมการบรษิทัเหน็ควร 
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2.8 นโยบายตารางและวาระการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ      

ชดุย่อย 

 
การประชุม 

 

นโยบายนี�ช่วยใหค้ณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยมกีารกําหนดแผนการประชุม
และวาระการประชุมประจําปีล่วงหน้า เพื� อ ให้มั �นใจว่าแผนงานที�วางไว้จะนําเสนอ                   

ให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาและเป็นการทําให้ผู้บรหิารมกีารวางแผนการเตรยีมเอกสาร  

การประชุมล่วงหน้า 

 
การนัดหมาย 

คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยมกีารตกลงกนัที�จะมกีารประชุมตาม 

ตารางนัดหมายประจําปีตามแบบฟอร์มแนบ ซึ�งกล่าวถึงรายละเอียดของวาระการประชุม        
ในการประชุมแต่ละครั �ง 

 
 

มาตรฐานของหวัขอ้วาระการประชุมในตารางนดัหมายดงัรายการต่อไปนี� 
1. แผนกลยทุธ:์ อนุมตัหิรอืทบทวน 

2. แผนงานประจาํปี: อนุมตั ิ
3. งบประมาณ: รายจา่ยการดาํเนินงานและรายจา่ยลงทุน: อนุมตั ิ

4. งบการเงนิประจาํปี (หลงัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ): พจิารณา 

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

7. นโยบายการกํากบัดูแลกจิการ: (เสนอโดยคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการ): เพื�ออนุมตัิ
สิ�งที�เปลี�ยนแปลงไป 

8. คณะกรรมการให้การรบัรองนโยบาย: (เสนอโดยคณะกรรมการดูกํากบัดูแลกิจการ): 

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

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

10. วเิคราะหห์าช่องว่างของทกัษะและความหลากหลายของคณะกรรมการและคุณลกัษณะ 
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ของกรรมการเพื�อจัดทําการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการ (เสนอโดยของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน): อนุมตั ิ
11. ทบทวนองคป์ระกอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย: อนุมตั ิ

12. การประเมนิผลการดําเนินงานเปรยีบเทยีบกบัแผนการกํากบัดูแลในช่วงเวลา 12 เดอืน
ที�ผ่านมา : พจิารณา 

13. วิธีการและเวลาในการทําการประเมินการทํางานของคณะกรรมการ (เสนอโดย

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน): อนุมตั ิ
14. รายงานผลการประเมนิการทํางานของคณะกรรมการและสรุปแผนทําการกํากบัดูแล

กจิการสาํหรบัอกี 12 เดอืนขา้งหน้า: พจิารณา 
15. แผนสบืทอดตําแหน่งสําหรบัประธานกรรมการและกรรมการ (เสนอโดยคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน): อนุมตั ิ

16. แผนสืบทอดตําแหน่งสําหรบัประธานเจ้าหน้าที�บรหิารและระดบัผู้บรหิารระดบัสูงที�
รายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าที�บรหิาร (เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน): อนุมตั ิ
17. กระบวนการของกรรมการใหม่เขา้รบัตําแหน่ง (เสนอโดยจากคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน): อนุมตั ิ

18. วตัถุประสงคข์องการทําประเมนิผลการทํางานกรรมการผูจ้ดัการการจ่ายโบนัสและการ
ขึ�นเงนิเดอืน (เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน): อนุมตั ิ

19. ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี: เขา้รว่ม 
 

สาํหรบัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

20. แผนการสอบทาน: อนุมตั ิ

21. รายงานการตรวจสอบ: เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณา 
22. ผูบ้รหิารปฏบิตัติามคาํแนะนําของรายงานการตรวจสอบ: ทบทวน 

23. พบกบัผูต้รวจสอบภายนอก: ซกัถาม 
24. งบการเงนิประจาํปี: อนุมตัแิละรบัรองต่อคณะกรรมการบรษิทั 

25. คณะกรรมการรับรองนโยบายการเงิน: ทบทวนและรับรองการเปลี�ยนแปลงต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
 

สาํหรบัการประชุมคณะกรรมการสรรหา 

26. วเิคราะหห์าช่องว่างของทกัษะและความหลากหลายของคณะกรรมการและคุณลกัษณะ 
ของกรรมการเพื�อจดัทําการสรรหาและการคดัเลือกกรรมการ: รบัรองและเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
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27. วธิกีารและเวลาในการทําการประเมนิการทํางานของคณะกรรมการ รบัรองและเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
28. แผนสืบทอดตําแหน่งสําหรบัประธานกรรมการและกรรมการ : รบัรองและเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
29. ขั �นตอนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง: ทบทวน ให้คําแนะนําและเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

 

สาํหรบัการประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

30. วตัถุประสงค์ของการทําประเมนิผลการทํางานกรรมการผู้จดัการ การจ่ายโบนัสและ  

การขึ�นเงนิเดอืน: รบัรองและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
31. ค่าตอบแทนและนโยบายการบรหิารการทํางานผูบรหิารระดบัสูง: ทนทวนและเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
32. ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ของกรรมการตามตําแหน่งและประเภท: ทบทวนและ

เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

 

สาํหรบัการประชุมคณะกรรมการกาํกบัดแูล 

33. นโยบายการกํากบัดแูลกจิการ: ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

34. นโยบายที�เกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกจิการ: ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
35. นโยบายการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชั �น และนโยบายแจง้เบาะแส: ทบทวนและเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

36. กฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ย: ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
37. แผนการกํากบัดแูลกจิการที�ด:ี อนุมตัแิละรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

38. แผนความรบัผดิชอบทางสงัคม: อนุมตัแิละรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
 

 

 

สาํหรบัการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

39. นโยบายการบรหิารความเสี�ยงและแนวทางการบรหิารความเสี�ยง: ทบทวนและเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

40. กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง: อนุมตัแิละรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
41. แผนทําธุรกิจด้วยความต่อเนื�อง: ทบทวนและให้คําแนะนําหากมขี้อเปลี�ยนแปลงต่อ

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

และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
43. ตดิตามผลรายงานด้านความเสี�ยงจากคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงด้านปฏบิตัิการ     

อยา่งต่อเนื�อง: เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

 

ทบทวน 

 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะพิจารณาเรื�องต่างๆ ที�เห็นควรเพิ�มเติม    
เขา้มาอยู่ในตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปีอย่างต่อเนื�อง

และมกีารทบทวนแกไ้ขเพื�อใหต้ารางการประชุม คณะกรรมการมคีวามทนัต่อสถานการณ์ 
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ตารางการประชมุและวาระการประชมุของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชดุย่อยประจาํปี 

                              ปี...........    

 

วนัที� 

 

ประชุม 

 

วาระการประชุมที�สามารถ

กาํหนดไว้ล่วงหน้า 
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2.9 นโยบายการเตรียมวาระการประชมุคณะกรรมการ 
 
 

เพื�อให้เป็นที�เข้าใจตรงกันถึงวิธีการเตรยีมวาระการประชุมคณะกรรมการ รวมทั �ง

รูปแบบการจัดข้อมูลที�ส่งเสริมให้ข้อมูลน่าศึกษาน่าอ่าน เป็นการอํานวยความสะดวกให้
คณะกรรมการไดใ้ชเ้วลาในการพจิารณาเรื�องเชงิกลยุทธข์องบรษิทัอย่างเพยีงพอ 

 

การเตรียมวาระประชุมคณะกรรมการ 
 

วาระการประชุมของคณะกรรมการนั �นถูกกําหนดขึ�นโดยประธานกรรมการได้

ปรกึษาหารอืกบัประธานเจา้หน้าที�บรหิารและเลขานุการบรษิทั โดยกรรมการท่านอื�นสามารถให้

คําแนะนํา โดยเฉพาะเป็นวาระที�เกี�ยวกับหน้าที�ความรบัผิดชอบของตนโดยผ่านประธาน
กรรมการ 

 
วาระการประชุมคณะกรรมการของการประชุมพเิศษ ต้องมกีารบนัทกึอยู่ในตารางการ

ประชุมประจําปีของคณะกรรมการเพื�อให้เป็นระบบ และเพื�อให้คณะกรรมการการไม่พลาด     

การพจิารณาอนุมตัเิรื�องสาํคญัๆ ประจาํปี 
 

มาตรฐานรปูแบบวาระการประชุม 
 

วาระการประชุมควรจดัเรื�องที�สําคญัที�สุดเป็นวาระแรกและเรื�องสําคญัรองลงมาเป็น
วาระต่อไปตามลาํดบั 

 วาระแลกเปลี�ยนความข้อคดิเห็นเชิงกลยุทธ์ (เป็นเรื�องที�เกิดขึ�นซึ�งอาจมผีลกระทบ     

ต่อกลยทุธข์องบรษิทั) 

 วาระเพื�ออนุมตั ิ

 วาระเพื�อทราบ 

 

การประชุมโดยไม่มีผูบ้ริหาร 

จัดให้มีการประชุมพิเศษก่อนการประชุมปกติสําหรับกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร        

โดยไม่มีวาระการประชุมและไม่มีผู้บริหารหรือพนักงานเข้าร่วมประชุม จะเป็นประเด็น             

ที�คณะกรรมการมคีวามเป็นห่วงหรอืเป็นเรื�องที�กรรมการเกรงใจที�จะคุยกนัต่อหน้าคณะผูบ้รหิาร

หลงัจากการประชุมเสรจ็ประธานกรรมการจะเชญิประธานเจา้หน้าที�บรหิารมาแจง้ให้ทราบถึง  

ผลของการประชุม  
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วาระแลกเปลี�ยนความข้อคิดเหน็เชิงกลยทุธ ์
 

หวัขอ้ของการพูดคุยแลกเปลี�ยนความคดิเหน็เชงิกลยุทธ์จะไม่ถูกกําหนด เพื�อเป็นการ 

เปิดโอกาสใหก้รรมการเป็นผูพ้จิารณาเรื�องที�เกดิขึ�นซึ�งอาจมผีลกระทบต่อแผนกลยุทธ์หรอืการ

ดาํเนินงานของบรษิทั โดยมวีธิกีารดงันี� 

 

คณะกรรมการจะตกลงกนัว่าหวัขอ้เชงิกลยุทธ์ใดๆ ที�อาจส่งผลกระทบบรษิทัก่อนการ

ประชุมพเิศษ โดยตดัสนิใจว่าควรมกีารเตรยีมขอ้มูลให้กรรมการก่อนหรอืไม่และใครควรเป็น
ผูร้บัผดิชอบ บางครั �งคณะกรรมการอาจเชญิผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกมาบรรยายหวัขอ้ใดหวัขอ้หนึ�ง 

ใหเ้กดิการอภปิรายแลกเปลี�ยนความคดิเหน็กนั 
 

วาระเพื�อพิจารณาอนุมติั 
 

วาระที�ให้คณะกรรมการอนุมัติต้องเป็นเรื�องที�อยู่ ในอํานาจที�สงวนไว้สําหรับ 

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

 

วาระเพื�อทราบ 
 

ในวาระสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการ เป็นเรื�องของรายงานการปฏิบัติ          

การจากมตทิี�ประชุมครั �งที�ผ่านมา เช่น รายงานจากกรรมการผูจ้ดัการ รายงานทางการเงนิและ
รายงานการประชุมจากคณะกรรมการชุดยอ่ย หรอืรายงานดว้ยวาจาโดยประธานคณะกรรมการ

ชุดย่อย ในกรณีที�คณะกรรมการชุดย่อยเพิ�งจะมกีารประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการ     

โดยมเีอกสารตามแนบภายหลงั 
 

วาระนี�อาจรวมถงึการนําเสนอเรื�องระบบการปฏบิตังิานเพื�อเป็นการเพิ�มความรู้ให้แก่
คณะกรรมการโดยผูบ้รหิารที�รบัผดิชอบ 

รายงานที�เขยีนเป็นรายงานที�ถอืว่าขอ้มลูถูกตอ้งแลว้ ไม่สามารถแก้ไขไดใ้นหอ้งประชุม 

แต่คณะกรรมการสามารถถามคาํถามใดๆ จากรายงานนี�ได ้

 

วาระการประชุมมาตรฐาน 

1. เปิดการประชุม 

2. เหตุผลของกรรมการที�ไมเ่ขา้รว่มประชุม 
3. การขดัแยง้กบัคาํแถลงการณ์การของบรษิทั (หากม)ี 
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4. การประชุมโดยไมม่ผีูบ้รหิาร (หากมกีารกําหนด) 

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการครั �งก่อน 
6. วาระแลกเปลี�ยนขอ้คดิเหน็เชงิกลยุทธ ์(ตวัอย่างเช่น 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 เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

      8.2    เรื�องที�ตกคา้งจากการประชุมครั �งก่อน 
      8.3    รายงานของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

      8.4    รายงานทางการเงนิ 
      8.5    รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ 

�.  การประชุมครั �งต่อไป 

 

 

การทบทวน 
 

ประธานคณะกรรมการ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และเลขานุการบรษิทั มหีน้าที�ทบทวน

นโยบายวาระประชุมคณะกรรมการเป็นประจาํทุกปีและสามารถปรบัปรงุเมื�อเหน็สมควร  
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2.10 น โ ย บา ย เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุม ข อ งค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

คณะกรรมการชดุย่อย 
 

เพื�อกําหนดฟอร์มวิธีการจัดทําเอกสารประชุมและเวลาที�ต้องส่งเอกสารให้แก่ 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อทําให้กรรมการสามารถทําความเข้าใจเอกสาร 
ประกอบการประชุมไดง้า่ยขึ�น 

 

ความรบัผิดชอบ 
 

ประธานคณะกรรมการ  ประธาน เจ้าห น้ าที� บ ริห า รและ เลขา นุก ารบริษัท                          

มคีวามรบัผดิชอบรว่มกนั ในการกําหนดวาระการประชุมที�ควรนําเขา้เสนอคณะกรรมการบรษิทั 

โดยใชข้อ้มลูจากเลขานุการบรษิทัและอา้งองิถงึตารางการประชุมคณะกรรมการประจาํปี 
 

ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บรหิารที�รบัผิดชอบและเลขานุการคณะกรรมการ      

ชุดยอ่ยมคีวามรบัผดิชอบในวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 

เลขานุการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในเรื�องของเอกสารประชุมคณะกรรมการ ใหเ้ป็นไป
ตามสิ�งที�ไดก้ล่าวไปในนโยบายเอกสารประกอบการประชุมเพื�อพจิารณา 
 

เลขานุการคณะกรรมการของแต่ละคณะกรรมการชุดยอ่ยมคีวามรบัผดิชอบเช่นเดยีวกนั

ในเรื�องของเอกสารประกอบการประชุม 
 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บรหิารพิจารณาอนุมตัิเอกสารการประชุม

สําหรบัวาระเพื�อพจิารณาก่อนเวยีนให้คณะกรรมการ (คณะกรรมการชุดย่อย) ท่านอื�นทราบ
(ประธานของแต่ละคณะกรรมการชุดยอ่ยพจิารณาอนุมตัเิอกสารเช่นกนั ในกรณขีองการประชุม

ของแต่ละคณะกรรมการชุดยอ่ย) 
 

เลขานุการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในการเก็บรกัษาและรวบรวมเอกสารประกอบการ
ประชุมรายงานการประชุมของคณะกรรมการและของคณะกรรมการชุดย่อยซึ�งกรรมการ

สามารถขอดเูอกสารเหล่านี�ได ้

 
เลขานุการบรษิัทมคีวามรบัผดิชอบในการลําดบัเรยีงหน้าปรบัให้อ่านง่ายติดตามง่าย

และใชอ้้างถงึไดง้่าย เช่น การใชเ้ลขหน้าเฉพาะในชุดเอกสารแต่ละชุดเพราะฉะนั �น เมื�ออ้างถงึ 
เอกสารชุด ก หน้า 3 ก็จะเข้าใจโดยทันที หรือโดยใช้ป้ายที�มีสีหรือตัวเลขที�เหมือนกัน             
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แต่ละวาระการประชุม (ในกรณีของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นหน้าที�ของเลขานุการ 

คณะกรรมการชุดยอ่ย) 

 

การส่งเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุม 

เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรส่งออกให้

ถงึคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยอย่างน้อย 7 วนัล่วงหน้าก่อนการประชุม 

 

วิธีส่งออกเอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสามารถเลอืกวธิกีารรบัเอกสารประกอบการประชุม

โดยอเีมลแ์นบไปในรปูของเอกสารที�ไม่สามารถแก้ไขได ้(PDFFile) หรอืโดยนําส่งเป็นเอกสาร 
หรอืใหก้รรมการเลอืก 

 

เวลาในการจดัเตรียมเอกสาร 

ขึ�นอยู่กบัความยาวของการประชุมแต่ไม่ว่าจะเป็นการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั 

หรอืคณะกรรมการชุดยอ่ยยอ่มใชเ้วลาเท่ากนั 

 

การแจกเอกสารประกอบการประชุมในที�ประชุม 

ตามกฎโดยทั �วไปเอกสารประกอบการประชุมไม่ให้มกีารแจกในที�ประชุมเนื�องจาก   

เป็นการไม่ให้เวลาคณะกรรมการในการเตรยีมตวั ยกเว้นในสถานการณ์ที�จําเป็นที�ประธาน
กรรมการอาจอนุญาตเป็นกรณไีป 

 

แบบฟอรม์ของเอกสารประกอบการประชุม 

แบบฟอร์มของเอกสารประกอบการประชุมควรแบ่งประเภทให้ชดัเจน เช่น เอกสาร

ประกอบการประชุมเพื�อทราบ เอกสารประกอบการประชุมเพื�อพจิารณา เพื�อความสะดวกง่าย

ต่อความเขา้ใจ 
 

เรื�องการอภิปรายเชิงกลยุทธ ์

เอกสารที�เตรยีมสําหรบัการอภปิรายเรื�องเชงิกลยุทธ์ต้องเป็นเอกสารที�ประกอบด้วย 
ขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการสามารถดงึดูดให้กรรมการเข้ามามสี่วนร่วมเกิดความ 

คดิเหน็อย่างสรา้งสรรค์ โดยขอ้มูลจะมคีวามยาวเท่าใดก็ได้หากตราบใดเป็นขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง

และเป็นประโยชน์ แต่ควรจดัใหเ้ป็นเอกสารแนบเป็นแต่ละหวัขอ้เพื�อความสะดวกต่อความเขา้ใจ 
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เรื�องข้อมลู/บนัทึก 

มกีารรายงานขอ้มูลแก่คณะกรรมการ 2 แบบคอืรายงานของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

และรายงานทางการเงนิ 

 

รายงานของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 เรื�องเชงิกลยทุธ ์

 สรปุผลการดาํเนินงานทางการเงนิ 
 สรปุผลการปฏบิตังิานในแต่ละฝ่ายงาน 

 ตวัชี�วดัที�ไมใ่ช่ทางดา้นตวัเงนิ 
 เรื�องอื�นๆ เชน่ รายงานทางการตลาด รายงานดา้นงานบุคลากร  

 รายงานการใหบ้รกิาร 

 

รายงานทางการเงิน 

รายงานทางการเงนิประกอบไปดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงนิ 
 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 งบกระแสเงนิสด 

 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 

การรายงานจะครอบคลุมผลการดําเนินงานประจําเดือนและปีเปรียบเทียบกับ 
งบประมาณและการประมาณการผลงานประจําปีและรวมถึงสดัส่วนทางการเงิน ตลอดจน

คาํอธบิายของสาเหตุที�ไมไ่ปเป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณที�ประมาณการไว ้

 

รปูแบบของเอกสาร 

การใช้กราฟ แผนภูมแิท่งและวธิกีารที�แสดงโดยรูปภาพจะทําให้คณะกรรมการบรษิัท 

เขา้ใจผลการดาํเนินงานไดง้า่ยขึ�นกว่าการใชก้ารอธบิายดว้ยตวัอกัษรอยา่งเดยีว 
 

ทบทวน 

คณะกรรมการบรษิัท มกีารทบทวนนโยบายเอกสารการประชุมคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจาํทุกปีและมกีารปรบัปรงุหากเหน็ควร 
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�.�� นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

 

 นโยบายนี�กําหนดกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบรหิารความเสี�ยงของบรษิัท     

ใหม้รีปูแบบเดยีวกนัสามารถนําไปปฏบิตัทิั �งบรษิทั นโยบายยงัไดก้ําหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบ
ของเจา้ของความเสี�ยง ( Risk Owner) ในการควบคุมความเสี�ยง ดงันี� 
 

1) บรษิัทดําเนินธุรกิจภายใต้ความเสี�ยงที�ยอมรบัได้เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ

บรษิทัและตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยกําหนดใหก้ารบรหิาร

ความเสี�ยงเป็นส่วนหนึ�งของการจดัทําแผนประจําปี การบรหิารงาน การตดัสนิใจ
ประจาํวนัและกระบวนการบรหิารโครงการต่างๆ 

2) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทเป็นเจ้าของความเสี�ยง มีหน้าที�ความ          
รบัผดิชอบในการระบุและการประเมนิความเสี�ยงของหน่วยงานที�ตนรบัผิดชอบ

รวมทั �งกําหนดมาตรการที�เหมาะสมเพื�อจดัการความเสี�ยง 

3) ความเสี�ยงที�มผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัทั �งหมดตอ้งดําเนินการ
ดงันี� 

 ระบุความเสี�ยงอย่างทันเวลาประเมินโอกาสของการเกิดความเสี�ยงและ
ผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ 

 จดัการความเสี�ยงให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การบรหิารความเสี�ยงที�กําหนด

โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องและผลประโยชน์ที�จะได้รบัจากการจดัการ
ความเสี�ยง 

 ติดตามดูแลเพื�อให้มั �นใจว่าความเสี�ยงของบริษัท ได้ร ับการจัดการอย่าง 
เหมาะสม 

 

การรายงาน 
 

 ความเสี�ยงที�อาจมผีลกระทบแผนประจาํปีและกลยุทธ์ของบรษิทั ซึ�งมคีวามเสี�ยงอยู่ใน

ระดบัสูงและสูงมากทั �งหมด คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมหีน้าที�รายงานให้คณะกรรมการ

บรหิารความเสี�ยงและคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอย่างสมํ�าเสมอ 
 

การทบทวน 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงกําหนดใหม้กีารทบทวนนโยบายการบรหิารความเสี�ยง
เป็นประจาํทุกปีและจะเปลี�ยนแปลงเมื�อเหน็ควร 
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2.12 นโยบายว่าด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 

การเข้าทํารายการของบรษิัทกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ดงันั �นเพื�อใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกรายโดยเท่าเทยีม
กนั บรษิทัจงึควรทาํรายการโดยยดึหลกัการดงันี� 

 
1. เป็นรายการที�ผ่านกระบวนการอนุมตัิที�โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บรหิารด้วยความ

รบัผิดชอบระมดัระวังและซื�อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจ 
  

2. เป็นรายการที�กระทําโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการทํารายการ          

กบับุคคลภายนอก 
  

3. มรีะบบการตดิตามและตรวจสอบที�ทําให้มั �นใจไดว้่าการทํารายการเป็นไปตามขั �นตอน 

ที�ถูกตอ้ง 

  

รายการที� เกี�ยวโยงกนั หมายถึง การทํารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน        

ของบรษิทั 

 

บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั หมายถึง บุคคลที�อาจทําให้กรรมการหรอืผู้บรหิารของบรษิัทมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการตดัสนิใจดําเนินงานว่าจะคํานึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั �นหรอื

ประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเป็นสาํคญั ไดแ้ก่ 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัผูท้ี�จะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมรวมทั �งผูเ้กี�ยวขอ้งและญาตสินิทของ
บุคคลดงักล่าว 

2. นิตบิุคคลใดๆที�มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคุมเป็นบุคคลตาม (1) 
3. บุคคลใดๆที�พฤตกิารณ์บ่งชี�ได้ว่าเป็นผู้กระทําการแทนหรอือยู่ภายใต้อทิธพิลของ (1) 

และ (2) 

4. กรรมการของนิตบิุคคลที�มอีํานาจควบคุมกจิการบรษิทั 
5. คู่สมรส บุตร หรอื บุตรบุญธรรมที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะของกรรมการตาม (4) 

6. นิตบิุคคลที�บุคคลตาม (4) หรอื (5) มอีํานาจควบคุมกจิการ 
7. บุคคลใดที�กระทําการด้วยความเข้าใจหรอืความตกลงว่าหากบรษิัททําธุรกรรมที�ให้

ประโยชน์ทางการเงนิแก่บุคคลดงักล่าว บุคคลดงัต่อไปนี�จะไดร้บัประโยชน์ทางการเงนิ  
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7.1 กรรมการของบรษิทั  

7.2 ผูบ้รหิารของบรษิทั  

7.3 บุคคลที�มอีํานาจควบคุมกจิการบรษิทั  
7.4 กรรมการของบุคคลที�มอีํานาจควบคุมกจิการบรษิทั  

7.5 คู่สมรส บุตรหรอืบุตรบุญธรรมที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะของบุคคลตาม 7.1 ถงึ 7.4 

ผูบ้ริหาร หมายถงึประธานเจา้หน้าที�บรหิาร หรอืผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกต่อจาก

ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารลงมาและผู้มตีําแหน่งเทียบเท่ารายที� 4 ทุกราย รวมถึงตําแหน่ง         

ในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที�เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ�นไปหรอืเทยีบเท่า 

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถงึ ผู้ถอืหุ้นทั �งทางตรงหรอืทางอ้อมในนิตบิุคคลใดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 

ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงของนิตบิุคคลนั �น  

รายการที�เกี�ยวโยงกนั 

คณะกรรมการต้องพจิารณาความขดัแยง้ของผลประโยชน์เกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยง

กนัระหว่างบรษิัทกบับรษิทัย่อยอย่างรอบคอบด้วยความซื�อสตัยส์ุจรติอย่างมเีหตุผลและเป็น

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

1. รายการค้าที�เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี�ยวกับสินทรพัย์/บริการ        
อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทที�ทําเป็นประจําและเป็นไปตามเงื�อนไขการค้าทั �วไป       

เช่น การซื�อขายผลติภณัฑ ์การซื�อวตัถุดบิ การใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

2. รายการเกี�ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารอื�น 
3. รายการความช่วยเหลอืทางการเงนิกบับรษิทั เช่น เงนิทุนหมุนเวยีนในรปูเงนิกู้ การให้

กูย้มืคํ�าประกนั เป็นตน้ ซึ�งบรษิทัจะตอ้งไดร้บัผลตอบแทน เช่น ดอกเบี�ยตามอตัราตลาด 
4. รายการที�เกี�ยวโยงกนัอื�นนอกจากรายการตาม 1 ถงึ 3 

 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

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

กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงาน ต้องไม่รบัเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการ

ส่วนตวัจากลกูคา้ของบรษิทั หรอืจากบุคคลใดอนัเนื�องจากการทาํงานในนามบรษิทั 

2. การประกอบธรุกิจอื�นนอกบริษทั 

การทําธุรกจิส่วนตวัใดๆ ของกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานต้องไม่กระทบต่อหน้าที� 

การปฏบิตัิหน้าที�และเวลาทํางานของบรษิัท และห้ามประกอบธุรกิจหรอืมสี่วนร่วมใน
ธุรกจิใดอนัเป็นการแขง่ขนักบับรษิทัไมว่่ากรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานไมว่่าจะได้รบั

ผลประโยชน์โดยตรงหรอืโดยทางออ้มกต็าม 

    3.   การทาํธรุกิจใดๆ กบับริษทั 

ห้ามกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงาน ที�มสี่วนได้เสยีทําธุรกิจใดๆ กบับรษิทัทั �งในนาม 

ครอบครวัหรอืนิตบิุคคล เพื�อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 

    4.   การรบัของขวญัและการเลี�ยงรบัรองทางธรุกิจ 

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานพงึหลกีเลี�ยงการรบัของขวญัทั �งที�เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวั 

เงนิจากคู่ค้าหรอืผู้เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบรษิัทเว้นแต่ในเทศกาลหรอืประเพณีนิยม     
แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทในกรณีที�ไม่สามารถปฏิเสธและต้องรับของขวัญ        

ซึ�งมมีูลค่าเกนิกว่า 3,000 บาทต้องแจง้ให้ผู้บงัคบับญัชาหรอืเลขานุการคณะกรรมการ 
กํากบัดแูลกจิการเพื�อนําไปเป็นของรางวลัแก่พนกังาน  

คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที�สอบทานรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืรายการระหว่างกนัที�มี

นัยสําคญัระหว่างบรษิัทกบับรษิัท พจิารณาการเปิดเผยสารสนเทศของบรษิัท ในกรณีที�เกิด

รายการที�เกี�ยวโยงกนั หรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มคีวามถูกต้องและ

ครบถว้น 

พนักงานทุกระดบั จะต้องจดัทํารายงานการเปิดเผยรายการที�สงสยัว่าจะเป็นผลประโยชน์ที�

ขดักันกับผลประโยชน์ของบรษิัทโดยแจ้งต่อผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั �นและนําส่งส่วนงาน
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

การทบทวน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนนโยบายเป็นประจําทุกปีและจะปรับปรุงเมื�อ
เหน็สมควร 
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�.�� นโยบายการจ่ายปันผล 
 

 บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ยมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลไมต่ํ�ากว่า 
40% ของกําไรสุทธใินแต่ละปี ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาพเศรษฐกจิของประเทศภาวะตลาดของธุรกจินิคม

อุตสาหกรรม และสภาพคล่องของบรษิทั 
 

 ตั �งแต่ปี 2550 เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงมาตรฐานบญัชตีามประกาศสภาวชิาชพีบญัชไีดก้ําหนด 
ให้บรษิัทบนัทึกเงินลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมในงบเดี�ยว (เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost 

Method ในขณะที�งบรวมอาจแสดงตวัเลขต่างกนัได้ ดงันั �นอตัราจ่ายเงนิปันผลจะจ่ายจากงบเดี�ยว    
แต่บรษิทัจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบรษิทัยงัมผีลขาดทุนสะสม หรอืจ่ายปันผลแลว้กําไรสะสม 

ในงบรวมเปลี�ยนเป็นขาดทุนสะสม 
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ส่วนที� 3 กฏบตัร 
 

 

3.1 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. วตัถปุระสงค ์  

 
คณะกรรมการตรวจสอบจดัตั �งขึ�นมาโดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อทําหน้าที�ช่วยคณะกรรมการ

บริษัทในการปฏิบัติหน้าที�กํ ากับดูแลเกี�ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 

ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลัก
จรรยาบรรณต่างๆ เพื�อส่งเสรมิให ้บรษิทั อมตะ คอรป์อรเ์รชนั จํากดั (มหาชน) มกีารกํากบั  

ดแูลกจิการที�ด ี 
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที�ในการสอบทานความเพียงพอและความ               

ม ีประสิทธิภาพในการบรหิารความเสี�ยงของบรษิัท รวมทั �งความเสี�ยงทางทุจรติคอร์รปัชั �น   

และด้านรบัผดิชอบในการจดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอในรายงาน 
ประจาํปีของบรษิทัเป็นประจาํทุกปี 

  

 

2. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัการแต่งตั �งจากคณะกรรมการบรษิทั โดยมจีํานวน

อยา่งน้อย 3 คน และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเลอืกกรรมการตรวจสอบท่านหนึ�ง
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอสิระและมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์
ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน นอกจากนั �นกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน

จะตอ้งเป็นบุคคลที�มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบับญัชหีรอืการเงนิ 

 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั �งผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน        
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอกี 1 คน 
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3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 
 กรรมการตรวจสอบมวีาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง

กรรมการบรษิทั โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามญัประจําปี    
ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัการครบวาระการดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั 

 กรรมการตรวจสอบที�พ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตั �งให้กลับเข้าดํารง 

ตําแหน่งไดอ้กี โดยไมเ่ป็นการต่อวาระโดยอตัโนมตั ิ
 ใหก้รรมการตรวจสอบที�พน้ตําแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในตําแหน่ง เพื�อปฏบิตัิ

หน้าที�ต่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตั �งกรรมการมาแทนตําแหน่ง เว้นแต่กรณีที�ครบ
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัแล้ว แต่ไม่ได้รบัเลอืกให้กลบัเขา้มาดํารง

ตําแหน่งกรรมการบรษิทัอกี 
 กรณีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการที�มี

คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการ

ตรวจสอบที�เข้าดํารงตําแหน่งแทนนั �นจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระ               
ที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึ�งตนแทน 

 

4. สิทธิการออกเสียง 

 
กําหนดใหก้รรมการตรวจสอบ 1 คน มสีทิธอิอกเสยีงได ้1 เสยีง โดยหากกรรมการ 

ตรวจสอบคนใดมีส่วนได้เสียในเรื�องที�พิจารณา กรรมการตรวจสอบคนนั �นต้องไม่ร่วม 

พจิารณาใหค้วามเหน็ในเรื�องนั �น 
 

 5. การประชุม 

 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมกีรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั �งหมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 
 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่าง น้อยปีละ 5 ครั �ง                 

โดยกรรมการตอ้งมาประชุมดว้ยตนเอง  
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิผู้บรหิารสูงสุดของกลุ่มบรหิาร

ความเสี�ยง ฝ่ายบรหิาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชหีรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง  

ในวาระการประชุมนั �นๆ เข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลตามความจําเป็นและ 

เหมาะสม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจดัทําขึ�นและ
นําเสนอก่อนการประชุมและใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูบ้นัทกึ

รายงานการประชุม 
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 6. อาํนาจ 

 
 มอีํานาจในการเชญิฝ่ายบรหิารหรอืพนักงานของบรษิทัมาร่วมประชุมชี�แจงให้

ความเหน็หรอืจดัส่งเอกสารที�รอ้งขอตามความจาํเป็น 
 พจิารณาเสนอรายชื�อผู้สอบบญัชพีร้อมทั �งค่าตอบแทน เพื�อขอรบัการแต่งตั �ง 

จากที�ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผู้สอบบญัชีเป็น 
ประจาํทุกปี 

 รบัทราบการปฏิบัติงานอื�นที�มิใช่งานสอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทนจากงาน 

ดงักล่าว เพื�อพจิารณามใิหผู้ส้อบบญัชขีาดความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน 
 พจิารณาตดัสนิใจในกรณีที�ฝ่ายบรหิารและผู้สอบบญัชมีคีวามเห็นไม่ตรงกัน      

เกี�ยวกบัรายงานทางการเงนิ หรอืมขีอ้จาํกดัในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี
 สอบทานขั �นตอนการปฏิบัติงานและการกํากับดูแลรายการที�เกี�ยวข้องกัน

รายการที�เกี�ยวโยงกันที�อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายหรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 
 พจิารณาและให้ความเหน็ชอบในการแต่งตั �ง ถอดถอน โยกยา้ย หรอืเลกิจา้ง 

และพจิารณาความดคีวามชอบของผู้บรหิารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
และกํากบัพจิารณารายงานจากคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงและฝ่ายบรหิาร

ของบรษิทัและหารอืกบัคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงเกี�ยวกบันโยบายการ

ประเมนิและการบรหิารความเสี�ยง 
 จดัหาที�ปรกึษาจากภายนอกหรอืผู้เชี�ยวชาญทางวชิาชพีในการให้คําแนะนํา 

ปรกึษาหรอืใหค้วามเหน็ไดต้ามที�คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาว่าเหมาะสม 
 ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชเีพื�อประชุมหารอืโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมด้วยอย่าง

น้อยปีละครั �ง 
 รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทให้ดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขในรายการ ที�มี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการทุจรติ คอรร์ปัชั �นหรอืรายการที�ม ีความ

บกพร่องทางการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการที�มีการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งที�มสีาระสาํคญัต่อฐานะการเงนิ  

 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั �ง และ เลิกจ้าง ผู้สอบบัญชี เพื�อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั ใหอ้นุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
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7. หน้าที�ความรบัผิดชอบ 

 

7.1 รายงานทางการเงนิ 
 สอบทานให้บรษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและพอเพยีงและพจิารณา 

ความครบถ้วนของข้อมูลที�คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและประเมิน       

ความ เหมาะสมของหลกัการบญัชทีี�ใชใ้นรายงานทางการเงนิ 
 สอบทานประเด็นเกี�ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที�มีสาระสําคัญ 

รวมทั �งรายการที�มคีวามซบัซ้อนหรอืผดิปกตแิละรายการที�ต้องใช้วจิารณญาณ   

ในการตดัสนิ 
 สอบถามฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัช ีเกี�ยวกบัผลการตรวจสอบความเสี�ยงที�สําคญั

เกี�ยวกบัรายงานทางการเงนิและแผนที�จะลดความเสี�ยงดงักล่าว 
 สอบทานให้บรษิัทมกีารควบคุมภายในที�มปีระสทิธิภาพเกี�ยวกับกระบวนการ  

การจดัทาํรายงานทางการเงนิ 
 มกีระบวนการรบัแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี�ยวกับรายงานทางการเงนิที�ไม่

เหมาะสมหรอืประเดน็อื�นๆ ดว้ย 

 
7.2 การควบคุมภายใน 

 สอบทานว่าฝ่ายบรหิารได้กําหนดให้มกีารควบคุมภายในรวมถึงการควบคุม

ภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�เพียงพอเหมาะสมและแนวทางการ
สื�อสารความสาํคญัของการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี�ยงทั �วทั �งบรษิทั 

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

7.3 การตรวจสอบภายใน 
 สอบทานและอนุมตัิกฎบตัรการตรวจสอบภายในแผนงานประจําปี ตลอดจน

บุคลากรและทรพัยากรที�จาํเป็นในการปฏบิตังิาน 
 สอบทานกจิกรรมและการปฏบิตังิานของกลุ่มบรหิารงานตรวจสอบเพื�อใหม้ั �นใจ

ไดว้่ากลุ่มบรหิารงานตรวจสอบสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเป็นอสิระ 
 สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 

7.4 การกํากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์
 สอบทานและอนุมตัิกฎบัตรของสายงานกํากับและควบคุมแผนงานประจําปี 

ตลอดจนบุคลากรและทรพัยากรที�จาํเป็นในการปฏบิตังิาน 
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 พจิารณากฎหมาย ระเบยีบต่างๆ ที�มกีารเปลี�ยนแปลง และมผีลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานของบรษิทัที�นําเสนอโดยกลุ่มตรวจสอบและกํากบัอย่างสมํ�าเสมอ 
 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที�มหีน้าที�ในการกํากับดูแลบรษิัทและผลการ

ตดิตามการแกไ้ข รวมถงึรายงานใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั 
 สอบทานประสทิธผิลของระบบในการตดิตามการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ 

และผลการตดิตามการแกไ้ขในกรณทีี�ไมม่กีารปฏบิตัติาม 
 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์ร ัปชั �นและรายงานให้

คณะกรรมการบรษิทัทราบ 
 

7.5 การบรหิารความเสี�ยง 
 สอบทานความเพยีงพอของการกํากบัดแูลนโยบายและหน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ 

      บรหิารความเสี�ยงของบรษิทั 
 สอบทานประสทิธภิาพของระบบการบรหิารความเสี�ยงของบรษิทั 
 

7.6 การปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณผูบ้รหิาร และพนกังาน 
 สอบทานใหม้ั �นใจว่าหลกัจรยิธรรมธุรกจิ และจรรยาบรรณผู้บรหิารและพนักงาน 

และนโยบายในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดจ้ดัทําเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนรบัทราบ 
 ส่งเสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิและนโยบายในการ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
7.7 ความรบัผดิชอบอื�นๆ 

 ปฏบิตังิานอื�นตามที�คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมาย 
 สอบทานและประเมนิกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอและ

นําเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื�อมกีารแกไ้ข 
 จดัให้มกีารประเมนิตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง และนําเสนอผลการประเมนิต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

 
7.8 คณะกรรมการตรวจสอบควรมกีารหารอืและตรวจสอบข้อเท็จจรงิเบื�องต้นเมื�อได้รบัแจ้ง

พฤตกิารณ์อนัควรสงสยัจากผูส้อบบญัช ี   
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การจดัการผลประโยชน์ที�ขดักนั 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที�ดีเกี�ยวกับรายการ

ผลประโยชน์ที�ขดักนัไว้ในคู่มอืการกํากบัดูแลกิจการที�ดแีละจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

โดยทุกฝ่ายมสี่วนรว่มในการจดัการผลประโยชน์ที�ขดักนัของบรษิทั ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั 
พจิารณาความขดักนัของผลประโยชน์เกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั ระหว่างบรษิทัหรอืบรษิทั

ย่อยกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัอย่างรอบคอบ รวมถงึระมดัระวงั ใหก้ารดําเนินงาน เป็นไปอย่าง
สุจรติ โปร่งใส โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที�

สอบทานรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืรายการ ระหว่างกนัที�มนียัสาํคญัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
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3.2 กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นํานโยบายสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื�อสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร           
ที�มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุ รกิจของบริษัท สามารถจูงใจรักษาบุคคลที�มีคุณสมบัติ                

และมศีกัยภาพไวไ้ด ้
 

�. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

�.� คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไดร้บัการแต่งตั �งจากคณะกรรมการบรษิทั 

โดยมจีํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ�งประกอบด้วย กรรมการอิสระโดยคณะกรรมการ    
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เลือกประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ทั �งนี�ประธานกรรมการไม่ควรดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรอืประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

�.� กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ที�เหมาะสมตลอดจนมคีวามรูค้วามเข้าใจถงึคุณสมบตั ิหน้าที� และความ
รบัผดิชอบของตน 

�.� คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนสามารถแต่งตั �งพนักงานของบริษัท 
จาํนวน � คน ทาํหน้าที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 

�. วาระการดาํรงตาํแหน่งและการประชุม 

�.� กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมวีาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการ 

ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามญั 

ประจําปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัททั �งนี�  
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที�พ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตั �งให้

กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีกและให้กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที�พ้น
ตําแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในตําแหน่งเพื�อปฏิบัติหน้าที�ต่อไปจนกว่าจะมีการ 

แต่งตั �งกรรมการมาแทนตําแหน่ง เว้นแต่กรณีที�ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ 

บริษัทโดยไม่ได้ร ับเลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกกรณีที�ตําแหน่ง 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่างลง ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการ 

ที�มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามเป็นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
ทดแทน โดยกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที�เขา้ดํารงตําแหน่งแทนนั �นจะอยู่ 

ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการซึ�งตนแทน 
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�.� คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องจดัให้มกีารประชุมไม่น้อยกว่า 4 

ครั �งต่อปี โดยกรรมการตอ้งมาประชุมดว้ยตนเอง  

�.� ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้องมกีรรมการร่วมประชุม
ไมน้่อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั �งหมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

�.� ในกรณีที�ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที�ประชุมหรอืไม่
อาจปฏิบัติหน้าที�ได้ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที�เข้าร่วมประชุม

 เลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 

�.� การวินิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้ถือ
 เสยีงขา้งมากของกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที�ร่วมประชุม โดยกรรมการ

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

�.� คณะกรรมการบรษิทั จะไดร้บัรายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนแต่ละครั �งเพื�อทราบอยา่งทนัท่วงท ี
 

�. ภารกิจและความรบัผิดชอบ 

�.� ดา้นการสรรหา 
(�) กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการสรรหากรรมการและผูม้อีํานาจ

ในการจดัการ เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตั ิ 

(�) สรรหา คดัเลอืกและเสนอชื�อบุคคลที�มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื�อดํารงตําแหน่ง        
กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผู้มีอํานาจในการ        

จดัการใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาบุคคลอื�นที�เหมาะสม ทั �งนี� ในการเสนอ
ชื�อกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้

พิจารณาถึงโครงสร้างของ Board Skill Matrix ตามนโยบายการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 
(�) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและ                

องค์ ประกอบที�เหมาะสมกบัองค์กร รวมถงึมกีารปรบัเปลี�ยนให้สอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ

ชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที�มีความรู้ความสามารถ ทักษะและ

ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ตาม Board Skill Matrix 
(�) เปิดเผยนโยบายและรายละเอยีดของกระบวนการสรรหาไวใ้นรายงานประจาํปี 

(�) สรา้งความมั �นใจว่าบรษิทั มแีผนการสบืทอดตําแหน่งและความต่อเนื�องในการ 
บริหารที�เหมาะสม สําหรบัตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บริหารและผู้บรหิาร 

ระดบัสงู เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ
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�.� ดา้นค่าตอบแทน 

(�) กําหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�น รวมถงึจํานวนค่าตอบแทน 

และผลประโยชน์อื�นใหแ้ก่กรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารโดยมหีลกัเกณฑท์ี�ชดัเจน 
โปร่งใส และนําเสนอให้คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตั ิและ/หรอื นําเสนอ

เพื�อขอความเหน็ชอบจากที�ประชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณ ี 
(�) ดูแลให้กรรมการบรษิัทและผู้บริหารระดับสูงได้รบัผลตอบแทนที�เหมาะสมกับ

หน้าที�และความรบัผดิชอบ 

(�) กําหนดแนวทางในการประเมนิผลงานของกรรมการบรษิทัและผู้มอีํานาจ ในการ
จดัการเพื�อพจิารณาผลตอบแทนประจาํปี 

(�) เปิดเผยนโยบายเกี�ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั �งจดัทํารายงานการกําหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมี

รายละเอยีดเกี�ยวกบัเป้าหมาย การดําเนินงาน และความเหน็ของ คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปี 
(�) เสนอแนะค่าตอบแทนที�เหมาะสมของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุด

ย่อยต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื�อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที�ประชุมผู้ถือหุ้น   

เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ
(�) ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจดัการเรื�องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกําหนด 

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์พเิศษอื�น นอกเหนือจากเงนิค่าจา้งสําหรบัพนักงาน 
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

(�)  ทบทวนเป้าหมายและหลกัเกณฑก์ารปฏบิตังิานสําหรบัประธานเจา้หน้าที�บรหิาร      

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�ออนุมตั ิ
(�) เสนอแนะค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที�เหมาะสมสําหรบั ประธานเจ้าหน้าที�

บรหิารและเลขานุการบรษิทั ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาอนุมตั ิ
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3.3 กฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 
 

1. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

 
1.1 คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ ไดร้บัการแต่งตั �งจากคณะกรรมการบรษิทั โดยมี

จํานวน 3-5 คน ซึ�งโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการเป็นผู้เลือกประธานกรรมการการกํากับดูแลกิจการ ทั �งนี�
ประธานกรรมการไม่ควรดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรอืประธานกรรมการ

กํากบัดแูลกจิการ 

1.2    กรรมการกํากับดูแลกิจการ จะต้องมคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์          
ที�เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที� และความ           

รบัผดิชอบของตน 
1.3 คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการสามารถแต่งตั �งผูบ้รหิารของบรษิทัจาํนวน 1 คน 

ทาํหน้าที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ 
 
 

2.  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการประชุม 

 

2.1 กรรมการกํากบัดูแลกิจการมวีาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่ง 

กรรมการบรษิทั โดยจะครบวาระการดาํรงตําแหน่งในการประชุมสามญัประจาํปีผู้

ถอืหุน้ พรอ้มกบัการครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั ทั �งนี� กรรมการ
กํากับดูแลกิจการที�พ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้ร ับแต่งตั �งให้กลับเข้าดํารง

ตําแหน่งได้อีกและให้กรรมการกํากับดูแลกิจการที�พ้นตําแหน่งตามวาระอยู่
รกัษาการในตําแหน่งเพื�อปฏบิตัหิน้าที�ต่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตั �งกรรมการมา

แทนตําแหน่ง เว้นแต่กรณีที�ครบวาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการบรษิัทโดย

ไม่ได้รบัเลอืกให้กลบัเขา้มาดํารงตําแหน่งกรรมการอกีกรณีที�ตําแหน่งกรรมการ
กํากบัดแูลกจิการว่างลง  

 
2.2    ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการที�มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเขา้

เป็น กรรมการกํากบัดูแลกจิการทดแทน โดยกรรมการกํากบัดูแลกจิการ ที�

เขา้ดาํรงตําแหน่ง  แทนนั �นจะอยู่ในตําแหน่งได้เพยีงเท่าวาระที�ยงัเหลอือยู่ของ
กรรมการซึ�งตนแทน 
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2.3    คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั �งต่อปี     

โดยกรรมการตอ้งมาประชุมดว้ยตนเอง 
2.4 ในการประชุมคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการต้องมกีรรมการร่วมประชุมไม่น้อย

กว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั �งหมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 
 
 

2.5 ในกรณีที�ประธานกรรมการกํากบัดูแลกจิการไม่อยู่ในที�ประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัิ

หน้าที�ได้ให้กรรมการกํากบัดูแลกิจการที�เข้าร่วมประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ�ง

เป็นประธานในที�ประชุม 
 

2.6    การวนิิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุมคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการให้ถือเสยีงข้าง        

มากของกรรมการกํากบัดูแลกจิการ ที�ร่วมประชุมโดยกรรมการกํากบัดูแลกจิการ 
หนึ�งคนมเีสยีงหนึ�งเสยีง ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในที�ประชุมออกเสยีง 

เพิ�มอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด  
 

2.7 คณะกรรมการบรษิทั จะได้รบัรายงานการประชุมของคณะกรรมการกํากบัดูแล 
กจิการหลงัจากการประชุมแต่ละครั �ง เพื�อทราบอยา่งทนัท่วงท ี

 
 

3. ภารกิจและความรบัผิดชอบ 

  

(1) กําหนดนโยบายด้านกํากบัดูแลและส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั
เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท พจิารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามเพื�อให้มี

การปฏบิตัติามนโยบายกํากบัดแูลกจิการที�ดรีวมถงึทบทวนและปรบัปรงุนโยบาย

ใหม้คีวามเหมาะสมอยา่งสมํ�าเสมอ 
(2) กํากบัดูแลใหก้ารปฏบิตังิานของบรษิทั เป็นไปตามหลกักํากบัดูแลกจิการที�ดขีอง

หน่วยงานที�มอีํานาจกํากบัดแูลตามกฎหมาย เช่น ตลท. และ ก.ล.ต. 
(3)    ส่งเสรมิและกํากับดูแลให้การดําเนินกิจการของบรษิัทและการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการผู้บรหิารและพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการกํากับดูแล

กจิการที�ด ี
(4)    ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏบิตัดิ้านการกํากบัดูแลกิจการที�ดใีห้สอดคล้อง 

กบักฎหมายและแนวทางปฏบิตัขิองสากล 
(5)    กําหนดผู้รบัผิดชอบในการกํากับดูแลและกํากับการปฏิบตัิงานขององค์กรให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบตัิที�ได้วาง

เอาไว ้(Compliance Unit) 
(6)   ปฏบิตังิานอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย 
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(7)   รายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อทราบหรอืพจิารณา 

(8)   รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจําปี (Annual Report)      

เพื�อทราบ 
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3.4 กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
 
 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีหน้าที�รบันโยบายการบริหารความเสี�ยงจาก     

คณะกรรมการบรษิทั เพื�อมาจดัทาํแนวทางและกระบวนการบรหิารความเสี�ยง ดงันี� 
 

1. ภารกิจและหน้าที�ความรบัผิดชอบ 

1.1 กําหนดกระบวนการบรหิารความเสี�ยงของบรษิทัโดย 

• กําหนดสภาพแวดลอ้ม: โดยพจิารณาปัจจยัภายในและภายนอกพรอ้มทั �งกําหนด

ขอบเขตรวมถึงหลกัเกณฑ์การบรหิารความเสี�ยง ซึ�งควรรวมถึง 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  
วตัถุประสงคข์องบรษิทั 

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

 ประเมนิความเสี�ยงและจดัลําดบัความเสี�ยงซึ�งอยู่ในดุลยพนิิจของแต่ละหน่วยงาน
โดยการคดัเลอืกและเหน็ชอบทางเลอืกในการลดโอกาสและผลกระทบของการเกดิ

ความเสี�ยงและดาํเนินการตามทางเลอืก คอื หลกีเลี�ยง ยอมรบั โอน ลด 
 

1.3 ตดิตามและประเมนิประสทิธผิลของการบรหิารความเสี�ยง: โดยคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี�ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ�งพจิารณาจาก 

 การกําหนดมาตรการเพื�อจดัการความเสี�ยง 

 การประเมนิและคดัเลอืกมาตรการจดัการความเสี�ยง 

 รายงานผลบรหิารความเสี�ยงและมาตรการจดัการความเสี�ยง 

 หน่วยงานเจา้ของความเสี�ยงดาํเนินการตามมาตรการจดัการที�กําหนด 
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2. องคป์ระกอบของคณะการบริหารความเสี�ยง 

  
 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงประกอบด้วยผู้บรหิารของบรษิทัที�เป็นตวัแทนของ

หน่วยงานทุกหน่วย ได้รบัการแต่งตั �งจากประธานเจ้าหน้าที�บรหิารโดยมปีระธานเจ้าหน้าที�

บรหิาร หรอืผู้บรหิารที�ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารแต่งตั �ง เป็นประธานคณะกรรมการบรหิาร   
ความเสี�ยงด้านปฏิบัติการ พร้อมกับแต่งตั �งผู้บริหารหรือพนักงาน 1 คนเป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

 

3. การประชุมและบนัทึกรายงานการประชุม 

 

 ประชุมปีละ � ครั �งและบนัทกึมตกิารประชุมเพื�อเป็นหลกัฐานเกี�ยวกบัการตดัสินใจ 
และการทบทวนความเสี�ยงในประเดน็ต่างๆ 

 

4. การรายงาน 

 มตกิารประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงจะนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อทราบเป็นประจาํ 

 

5. การทบทวน 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมกีารทบทวนกฎบตัรเป็นประจาํทุกปี 
 

 
 



คู่มือการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี                                                                        

 

 

 

 

                                                            82                       บริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที� 4 คาํบรรยายลกัษณะตาํแหน่งงาน 

 

 

4.1 คาํบรรยายลกัษณะตาํแหน่งงานประธานคณะกรรมการ 

 
บทบาทในฐานะประธานคณะกรรมการ 

 
1. เป็นผูนํ้าใหก้บัคณะกรรมการบรษิทั 

2. รบัผดิชอบในประสทิธภิาพการทํางานของคณะกรรมการ 

3. รบัผดิชอบในความสาํเรจ็ของแผนกลยทุธข์องบรษิทัและเป้าหมายทางการเงนิ 
4. ให้การส่งเสรมิสนับสนุนและคําปรกึษาในเรื�องงานแก่กรรมการและประธานเจา้หน้าที�

บรหิาร 
5. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

ความรบัผิดชอบของประธานคณะกรรมการ 

 
6. เป็นผูนํ้าที�ไดร้บัการยอมรบัในภาคธุรกจิ 

7. นําประสบการณ์เก่ามาปรบัใชเ้พื�อผลประโยชน์ของบรษิทั 
8. ใหว้สิยัทศัน์และมมุมองในระดบับน 

9. ทาํใหค้ณะกรรมการปฏบิตัหิน้าที�อย่างมปีระสทิธผิลมกีารปฏสิมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิาร 

10. ใชจ้ติวทิยาในการบรหิารความรว่มมอืจากกรรมการในการเขา้รว่มกจิกรรมและการออก
ความคดิเหน็ในที�ประชุม  

11. พรอ้มใหค้าํปรกึษาเมื�อฝ่ายบรหิารหรอืกรรมการตอ้งการ 
12. ขอความเห็นจากกรรมการแต่ละท่านถึงการเพิ�มประสิทธิผลของการทํางานของ

คณะกรรมการ 

13. ประเมนิผลงานคณะกรรมการประจาํปี 
14. ประเมนิผลงานกรรมการแต่ละท่านประจาํปี 

15. ประเมนิผลงานคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 
16. จดัการใหก้รรมการไดร้บัขอ้มลูเพยีงพอที�จะทําหน้าที�กรรมการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

17. มสี่วนรว่มในการบรหิารผลงานของประธานเจา้หน้าที�บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 

18. ตดิตามดแูลงบประมาณและผลการดาํเนินงานทางการเงนิ 
19. ลงนามในเอกสาร เช่น รายงานการประชุม รายงานการเงนิ และรายงานประจาํปี 

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

 ประธานคณะกรรมการมหีน้าที�ในการดูแลเรื�องการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทํา
หน้าที�อยา่งมคีวามรบัผดิชอบและมปีระสทิธภิาพในการสรา้งมลูค่าและผลประโยชน์ระยะยาวให้

ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยี 
 

บทบาทและความรบัผิดชอบของประธานคณะกรรมการมีดงัต่อไปนี�  

 
1. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้รวมทั �งการประชุมที�ไม่

มผีูบ้รหิาร 

2. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจําปีร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที�บรหิารและ
เลขานุการบรษิทั 

3. ให้กรรมการได้รบัเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื�อมเีวลา   
เพยีงพอที�จะอ่านเอกสารและเตรยีมตวัเขา้ประชุมเพื�อแสดงความคดิเหน็ ดว้ยความเป็น

อสิระ 

4. กระตุ้นให้กรรมการมีการซักถาม อภิปราย แลกเปลี�ยนความคิดเห็นก่อนที�มีการ 
ตดัสนิใจและใหม้ตทิี�ประชุม 

5. ติดตามมติที�ประชุมที�ได้รบัการอนุมตัิถึงการได้นําไปปฏิบัติและมีการรายงานถึง
ผลสาํเรจ็ของงาน 

6. ตรวจสอบดวู่ามกีารมอบหมายอํานาจที�สมควรใหแ้ก่ฝ่ายบรหิาร 
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4.2 คาํบรรยายลกัษณะตาํแหน่งงานกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 

กรรมการที�ไม่เป็นผู้บรหิารมหีน้าที�กํากับดูแลบรษิัทเป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นในการ
รกัษาผลประโยชน์ใหก้บับรษิทัและต้องมคีวามเขา้ใจความแตกต่างระหว่างการกํากบัดูแลและ

การบรหิารเพื�อจะหลกีเลี�ยงประเดน็ปัญหาการเขา้ไปเกี�ยวขอ้การปฏบิตังิาน ซึ�งเป็นหน้าที�ของ

ฝ่ายบรหิาร  
 

กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิารมหีน้าที�ตดิตามดแูลการปฏบิตัหิน้าที�ของฝ่ายบรหิารและงาน
ของบรษิทั เพื�อทาํใหแ้น่ใจว่าผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นเรื�องที�สาํคญัที�สุด 

 

นอกจากนั �นความรบัผดิชอบของกรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิารยงัรวมถงึ 

1. การใชค้วามสามารถและประสบการณ์อยา่งเตม็ที� 

2. ออกความคดิเหน็อยา่งมวีสิยัทศัน์ในเรื�องของกลยทุธ ์

3. รูจ้กัผลติภณัฑ ์บรกิาร และกระบวนการดาํเนินงานของบรษิทั 

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการบญัชขีองบรษิทั ในระดบัทาํงานได ้

5. รูจ้กัผูบ้รหิารและพนกังานที�มหีน้าที�สนบัสนุนงานของคณะกรรมการ 

6. ทราบว่าบรษิทั มสีิ�งอํานวยความสะดวก (facilities) อะไรบา้ง 

7. ตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที�บริษัทตั �งอยู่เป็นอย่างไรมีความต้องการ
อะไรบา้ง 

8. มคีวามเขา้ใจประเดน็ความทา้ทายปัจจบุนัของธุรกจิของบรษิทั 

9. มคีวามเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มของกฎหมายและขอ้บงัคบัที�บรษิทัตอ้งปฏบิตั ิ

10. ทาํงานอยา่งเป็นส่วนหนึ�งของทมีคณะกรรมการไปในทางที�สรา้งสรรค ์

11. รกัษาความลบั 

12. ปฏบิตัตินเป็นทรพัยากรบุคคลที�มคีุณค่ามคีวามรูใ้หแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

13. มกีารตดัสนิใจอยา่งอสิระ 

14. เมื�อมเีรื�องที�ไมค่ดิว่าถูกตอ้งปรกึษาประธานกรรมการหรอืประธานเจา้หน้าที�บรหิารนอก
การประชุม 

15. ปรกึษาประธานกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมหากต้องการให้ขอ้มูล หรอืเอกสาร
เพิ�มในที�ประชุม 
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16. หากเมื�อมปีระเด็นต้องเป็นตวัแทนให้บรษิัท ขออนุมตัิอํานาจในการเป็นตวัแทนของ

บรษิทัจากประธานกรรมการหรอืคณะกรรมการก่อน 

17. ทาํหน้าที�เป็นตวัแทนที�ดขีองบรษิทั 

18. แจง้ประธานกรรมการทนัทหีากไมส่ามารถทาํหน้าที�กรรมการได ้

 

สิทธิของกรรมการ 
 

1. สามารถเขา้ถงึขอ้มูลที�เพยีงพอที�จะทําให้ได้ขอ้มูลเพยีงพอที�จะทําหน้าที�กรรมการได้

สามารถจา้งผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกมาใหค้ําปรกึษาหารอืในเรื�องที�กรรมการไม่สนัทดัโดย
ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากประธานกรรมการ โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย 

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

 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ในฐานะที�กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิารอยูใ่นคณะกรรมการ 
 

1. จะตอ้งอ่านเอกสารประกอบการประชุมพรอ้มเตรยีมคาํถามก่อนเขา้ประชุม 
2. หากข้อมูลจากเอกสารประกอบการประชุมที�ได้รบัยงัไม่เพียงพอที�จะทําให้ตดัสินใจ 

สามารถขอขอ้มลูเพิ�มเตมิไดจ้ากเลขานุการบรษิทั 
3. มสี่วนรว่มในการออกความคดิเหน็อยา่งเตม็ที�และตรงไปตรงมา 

4. ยอมรบัไดใ้นกรณทีี�เพื�อนกรรมการออกความเหน็ที�ขดัแยง้กนัในระหว่างมกีารอภปิราย 

5. รกัษาการสถติกิารเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ 
 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิารและดาํรงตําแหน่งคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 

1. เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 
2. เขา้ใจกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ย เช่น เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และหน้าที� 

3. เขา้ใจบทบาทของฝ่ายบรหิารในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
4. จะตอ้งอ่านเอกสารประกอบการประชุมพรอ้มเตรยีมคําถามก่อนเขา้ประชุม 

5. เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยโดยไมข่าดการประชุม 
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4.3 คาํบรรยายลกัษณะตาํแหน่งงานประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
 

 ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารเป็นผู้นําในการบรหิารงานประจํา โดยได้รบัมอบหมาย 
อํานาจหน้าที� จากคณะกรรมการซึ�งเป็นตวัแทนผู้ถือหุ้นประธานเจ้าหน้าที�บรหิารมหีน้าที�นํา    

กลยุทธไ์ปปฏบิตัแิละคอยตดิตามดูแล เป้าหมาย ยุทธวธิ ีแผนงาน และนโยบายใหเ้ป็นไปตาม

ทศิทางกลยุทธ์ที�กําหนดไว้ในขณะที�คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าที�กํากบัดูแลกจิการของบรษิทั 
ให้เป็นองค์กรที�มปีระสทิธภาพในการดําเนินธุรกิจมกีารกํากบัดูแลกิจการที�ด ีสรา้งประโยชน์

สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคํานึงถึงผู้ที�มสี่วนได้ส่วนเสยีโดยรวมมคีุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ      
มคีวามโปรง่ใสและตรวจสอบไดโ้ดยผ่านประธานเจา้หน้าที�บรหิาร   

 

หน้าที�เฉพาะอย่าง 
  

 

1. เลอืกใชว้สิยัทศัน์ ภารกจิ และค่านิยม ที�จะสรา้งผลประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
2. ขบัเคลื�อนบรษิทั ใหบ้รรลุเป้าหมายทั �งทางดา้นการเงนิและดา้นที�ไมใ่ช่การเงนิ 

3. เป็นตวัแทนของบรษิทั ใหผู้ถ้อืหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ ภาครฐั หน่วยงานกํากบัดูแล ผูม้ ี

ส่วนไดเ้สยีและชุมชน เหน็ถงึค่านิยมและพนัธกจิบรษิทั 
4. สรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัทมีผูบ้รหิาร พนักงานที�มผีลงานด ีโดยการดงึดูด รกัษา 

ใหท้าํงานกบับรษิทั 
5. ทาํใหบ้รษิทัมวีฒันธรรมองคก์รที�ด ี

   

แผนกลยทุธ ์

6. พฒันาแผนกลยทุธเ์พื�อสรา้งมลูค่าสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และนําเสนอคณะกรรมการ 

เพื�อขอคาํแนะนํา ทบทวนและอนุมตั ิ

7. นําแผนกลยุทธ์ไปปฏบิตัิให้บรรลุเป้าหมายและรายงานความก้าวหน้าของงาน    
เทยีบกบัแผนกลยทุธ ์

   

การบริหารการปฏิบติังาน 

8. จดัทาํแผนการปฏบิตังิานประจาํปีและนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื�อพจิารณา 

และอนุมตั ิ

9. นําแผนการปฏบิตังิานประจาํปีไปปฏบิตัแิละรายงานความกา้วหน้าของงานเทยีบ 
กบัแผนประจาํปี  

10. จดัทาํนโยบายการควบคุมดแูลงานประจาํ นําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ
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การบริหารความเสี�ยง 

11. สร้างระบบการระบุและบริหารความเสี�ยงในขอบเขตของนโยบายบริหาร     

ความเสี�ยงที�คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ

12. รายงานการบริหารความเสี�ยงต่อคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายบริหาร  
ความเสี�ยง 

13. กํากบัดูแลให้เรื�องการเปิดเผยงบการเงนิของบรษิทั ให้มคีวามถูกต้อง สมบูรณ์ 
ซื�อตรง เป็นไปตามนโยบาย กระบวนการขั �นตอนและการควบคุมภายใน 

14. ตดิตามดแูลใหบ้รษิทั ปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย 

15. มนีโยบายการปฏบิตัิงานและขั �นตอนงานทํางาน ซึ�งนําไปปฏบิตัิจรงิ และคอย
ปรบัปรงุใหท้นัต่อเหตุการณ์ 

 

ประสิทธิผลของบริษทั 

16. พฒันาบรษิทั ใหม้คีวามแขง็แกรง่ดว้ยการวางตวับุคคลใหถู้กที�ถูกงาน 
17. มั �นใจว่าวฒันธรรมองคก์รสอดคลอ้งกบัค่านิยม 

18. ให้คําแนะนําเมื�อคณะกรรมการแต่งตั �งผู้บรหิารบางตําแหน่งที�คณะกรรมการ
สงวนอํานาจไวแ้ต่งตั �งตําแหน่งนั �นเอง 

19. นําระบบการบรหิารผลงานใชท้ั �วทั �งบรษิทั 

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

จะดึงดูด รกัษาบุคลากรที�มีความสามารถและเหมาะกับบรษิัท เพื�อสามารถ       
นํากลยทุธแ์ละแผนการปฏบิตังิานไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลสาํเรจ็รว่มกนั 

 

การกาํกบัดแูล 

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

กรรมการ ไดร้บัขอ้มลูที�จาํเป็นในการทํางานไดอ้ย่างถูกต้องตามหน้าที�และความ

รบัผดิชอบตามกฎหมาย 
24. ช่วยคณะกรรมการชุดยอ่ยในการทํางานตามกฎบตัร 

25. จดัหาเวลาใหค้ณะกรรมการไดม้โีอกาสพบปะกบัผูบ้รหิารระดบัสงู 
26. ปรกึษากบัคณะกรรมการเรื�องการจดัให้มแีผนการสบืทอดตําแหน่งอย่างจรงิจงั

สาํหรบัตําแหน่งประธานเจา้หน้าที�บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 
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ผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

27. มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าที�บรหิารโดยคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จดัทําหัวข้อ

ประเมนิตามนโยบายการบรหิารผลการทํางานของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
28. มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัตถุประสงค์และตัวชี�ว ัดความสําเร็จของประธาน

เจา้หน้าที�บรหิารทั �งประจาํปีและระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละแผนปฏบิตัิ
งานตลอดจนค่านิยมขององคก์ร 

 

สงัคม สิ�งแวดล้อมและจริยธรรม 

29. ปลกูฝังเอาใจใส่การตดัสนิใจของผูบ้รหิารใหม้คีวามรบัผดิชอบและจรยิธรรม 
30. กําหนดใหพ้นกังานเขา้ใจถงึจรยิธรรมของบรษิทั 

31. นําบรษิทัใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

32. เป็นผูนํ้าของชุมชนและบรษิทั มสี่วนร่วมในการทําใหชุ้มชนที�บรษิทัตั �งทําการอยู ่
มคีวามเป็นอยูท่ี�ดขี ึ�น 

33. เป็นกระบอกเสยีงใหบ้รษิทั และบรหิารจดัการให้มคีวามสมัพนัธ์ที�ดกีบัผู้มสี่วน  
ไดเ้สยี 

34. รบัผิดชอบในการสื�อ วิสยัทศัน์ ภารกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ แผนการปฏิบตัิงาน 

ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยี 

 

อื�นๆ 

35. ปฏบิตัติามคาํสั �งอื�นๆ จากคณะกรรมการ 

 

การทบทวน 

 คณะกรรมการบรษิัททบทวนคําบรรยายลกัษณะงานของประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร

เป็นประจาํทุกปีและปรบัปรงุเมื�อเหน็สมควร 
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4.4 คาํบรรยายลกัษณะตาํแหน่งงานเลขานุการษริษทั 
 

บทบาทของเลขานุการบริษทั 

1. จดัการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย   
โดยมกีารเชญิประชุมและการจดัการประชุมอยา่งถูกตอ้งตามระเบยีบ 

2. บรหิารจดัการเอกสารประกอบการประชุมและขั �นตอนการประชุม 
3. เกบ็รกัษาบนัทกึรายงานการประชุม 

4. ทาํตามกฎหมายและกฎระเบยีบที�กําหนด 

5. คอยช่วยคณะกรรมการในเรื�องนโยบาย ขั �นตอนและการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบั   
ดแูลกจิการที�ด ี

 

ความรบัผิดชอบ 

6. มกีารนดัและเชญิคณะกรรมการใหเ้ป็นที�เรยีบรอ้ย 

7. มกีารจดัเตรียมตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจาํปี 
8. รวบรวมและแจกวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบรษิทั

และคณะกรรมการชุดยอ่ยใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ 
9. บนัทกึรายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย เวยีนให้

รบัทราบตามนโยบายของคณะกรรมการ 

10. เกบ็บนัทกึรายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยตาม
นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั 

11. เกบ็รกัษาสาํเนานโยบายคณะกรรมการบรษิทั 
12. เกบ็รกัษาคู่มอืกรรมการบรษิทั 

13. จัดเตรียมกระบวนการเข้ารับตําแหน่งกรรมการที�ไม่ได้เป็นผู้บริหารที�เพิ�งเข้ารบั

ตําแหน่ง 
14. บรหิารจดัการกจิการเพื�อใหค้ณะกรรมการมกีจิกรรมที�พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 

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

รายงานใหก้บัคณะกรรมการบรษิทั 

17. เตรียมการ บันทึก และเวียน ผลของการประชุม กลยุทธ์ แผนงานประจําปีให้
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 



คู่มือการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี                                                                        

 

 

 

 

                                                            90                       บริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

18. จดัเตรยีมคําแนะนําทั �วไปที�เกี�ยวกบัพระราชบญัญตั ิกฎหมาย  ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ

ของบรษิทัไวใ้หค้ณะกรรมการ 

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

20. เตรยีมการประชุมผูถ้อืหุน้ที�ถูกต้องตามกฎหมายทั �งการเชญิประชุมและการดําเนินการ
ประชุม 

21. แจกจา่ยรายงานประชุมประจาํปีใหต้รงเวลา 

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

24. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
25. เกบ็รกัษาบนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

26. ตอบคาํถามใดๆ จากหน่วยงานกํากบัดแูล 

 

สิทธิของเลขานุการบริษทั 

27. สทิธเิขา้ถงึขอ้มลูของบรษิทัเท่าที�หน้าที�ของเลขานุการบรษิทัจาํเป็นต้องรูเ้พื�อทําหน้าที�

ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
28. ไดร้บัสทิธเิรื�องการประกนัความรบัผดิของกรรมการและผูบ้รหิาร 

29. เข้าร่วมอยู่ในสัญญาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ค่าคุ้มครอง ประกันความรบัผิดของ 

กรรมการและผูบ้รหิาร 
30. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูป้ระเมนิผลการทาํงานประจาํปี 

 

ทบทวน 

 คณะกรรมการบรษิทัจะทําการทบทวนบทบาทหน้าที�ของเลขานุการบรษิทัประจาํปี 

และเปลี�ยนแปลงเมื�อเหน็ควร 
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ใบลงนามรบัทราบและถือปฏิบติั 

บริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
 

 

 
ข้าพเจ้าได้รบัและอ่านหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดีแล้ว เข้าใจและยอมรบัเป็นหลกัปฏิบตัิ                 

ในการดาํเนินงานต่อไป 

 
 

 
(……………………….………………………….) 

 

ตําแหน่ง………………………………………… 
 

วนัที�……..…../……………/………………. 

 

 


