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สารจากประธานกรรมการ
คณะกรรมการอมตะได้ กํ า หนดนโยบายด้ า นการกํ า กับ ดู แ ลกิ จ การที ดี เพือให้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน เพือส่งเสริมให้
อมตะเป็ นบริษทั ทีมีประสิทธิภาพในการดําเนิน ธุรกิจ มีการกํากับดูแลกิจการและการบริหาร
จัดการทีมีคณ
ุ ธรรมในการดําเนินธุรกิจมีความโปร่งใส
คณะกรรมการอมตะเชือมันว่ า การกํ า กับ ดู แ ลกิจ การทีดีซึ งประกอบด้ ว ยการมี
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทีมีวิสยั ทัศน์ แ ละมีความรับ ผิดชอบต่อหน้ า ที มีร ะบบการ
บริหารจัดการทีดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอํานาจเพือให้การบริหารงานเป็ นไปอย่าง
โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ มีการเคารพในสิท ธิแ ละความเท่ า เทียมกัน ของผู้ถือหุ้น และมีความ
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการเพิมมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้
ถือหุน้ ของอมตะในระยะยาวอย่างยังยืน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการฉบับนีถูกพัฒนา เพือช่วยให้อมตะสามารถปฏิบตั หิ น้าที
ตามความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการอมตะกําหนดเป็ น นโยบายทีจะทบทวน
นโยบายฉบับนีเป็ นประจําทุกปี เพือปรับปรุงให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษทั

ดร. สุรนิ ทร์พศิ สุวรรณ
ประธานกรรมการ
1
มี น าคม 2560

4 บริษทั อมตะวีเอ็นจํากัด (มหาชน)

คู่มอื การกํากับดูแลกิ จการที ดี

นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษทั มีเจตนารมณ์ให้บริษทั อมตะคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เป็ น
องค์กรทีมีป ระสิทธภาพในการดําเนิน ธุร กิจมีการกํากับดูแลกิจการทีดี สร้า งประโยชน์ สูงสุด
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และคํานึงถึงผูท้ มีี ส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความ
โปร่ง ใส และตรวจสอบได้ จึง ได้กํา หนดเป็ น นโยบายด้า นการกํา กับ ดูแลกิจ การทีดี เพือให้
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ดังนี
1. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมันทีจะนําเอาหลักสําคัญ ในการ
กํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และหลักการกํา กับ ดูแ ล
กิจการทีดี OECD ทัง 5 ประการมาปฏิบตั ิ คือ
1)
2)
3)
4)
5)

สิทธิของผูถ้ อื หุน้
การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการบริษัท จะกํากับดูแลกิจการให้เป็ นไปเพือประโยชน์ ทดีี ทสุี ดแก่ผู้ถอื หุ้น
(Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิ 4 ประการ
2.1 ปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
2.2 ปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความซือสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)
2.3 ปฏิบตั หิ น้าทีตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติประชุมผูถ้ อื หุน้ (Duty of
Obedience)
2.4 เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
3. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนมุ่งมันทีจะนําแนวปฏิบตั ทิ ดีี ของหลักการ
กํากับ ดูแลกิจการของบริษทั จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน มาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน

5 บริษทั อมตะ วีเอ็นจํากัด (มหาชน)

คู่มอื การกํากับดูแลกิ จการที ดี

4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมันในความเป็ นธรรมโดย
ปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทังดูแลสอดส่อง ควบคุม
และป้ องกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและพนักงานทุ กคนต้องปฏิบ ัติหน้ าทีด้วยความรับ ผิดชอบ
ระมัด ระวัง ซือสัต ย์ สุ จ ริต โดยปฏิ บัติต ามกฎหมายข้อ บัง คับ บริษัท และประกาศที
เกียวข้อง
6. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะยึดมันในการปฏิบตั ิหน้ าทีด้ว ย
ความซือสัตย์สจุ ริต ยุตธิ รรม โปร่งใสตรวจสอบได้
7. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่ง
ความเป็ นเจ้า ของของผู้ถือ หุ้น ปฏิบ ัติต่อ ผู้ถือ หุ้น อย่ า งเท่ า เทีย มกัน โดยจัด ให้ม ีการ
เปิ ดเผยสารสนเทศ ทังในเรืองการเงิน และเรืองทีมิใ ช่ เรืองการเงิน อย่า งเพีย งพอ
เชือถือได้ ทัน เวลา โปร่ งใส เพือให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มสี ่วนได้เสียของบริษัท
ได้รบั สารสนเทศอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน
8. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีช่องทางทีจะสามารถสือสารกับ ผู้ถือหุ้น นั กลงทุน
หน่ วยงานกํากับดูแล รวมถึงการให้ขอ้ มูลสารสนเทศทัวไปแก่ผสู้ นใจและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
9. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มกี ารดําเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการ
กําหนดอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหาร
อย่างชัดเจน
10. คณะกรรมการบริษทั ดําเนินการให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียง
ให้อยู่ใ นระดับทีเหมาะสมรวมถึงการมีร ะบบบัญชีแ ละรายงานทางการเงิน ทีมีความ
ถูกต้องเชือถือได้
11. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรืองต่อต้านการทุจริตการคอร์รปั ชันไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุ ษยชน

6 บริษทั อมตะ วีเอ็นจํากัด (มหาชน)
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โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษัท

เลขานุการบริษัท
& ComplianceUnit

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่ าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักตรวจสอบภายใน

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสียง
7 บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการทีดี

คู่มอื การกํากับดูแลกิ จการที ดี

ส่วนที 1 แนวปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
หมวดที 1 สิ ทธิ ของผูถ้ อื หุ้น (The Rights of Shareholders)
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการให้ความสําคัญ และเคารพในสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน ผูถ้ ือหุ้นทุกรายทังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ ทังในฐานะนัก
ลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันและในฐานะเจ้าของบริษทั พึงได้รบั :
1.1 สิทธิขนพื
ั นฐาน








สิทธิในการซือ ขาย โอนหุน้ และสิทธิในการรับใบหุน้
สิทธิในการทีได้ร ับ ข้อมูล ข่า วสารอย่า งถูกต้องเพียงพอทัน เวลา ในรูป แบบที
เหมาะสมในการตัดสินใจ
สิทธิในการรับส่วนแบ่งผลกําไรของกิจการ
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือร่วมตัดสินใจใน
การเปลียนแปลง นโยบายทีสําคัญของบริษทั
สิท ธิใ นการเลือ กตังและถอดถอนกรรมการ รวมทังการกํา หนดค่า ตอบแทน
คณะกรรมการ
สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชี
สิทธิในการได้รบั สิทธิในการซือหุน้ ตามส่วนจํานวนหุน้ ทีมีอยู่กอ่ น

1.2 การประชุมสามัญประจําปี
คณะกรรมการกําหนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี ละครังภายในเวลาไม่เกิน
4 เดือนนับแต่วนั สินสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั และหากมีความจําเป็ นเร่งด่วนต้องเสนอ
วาระเป็ นกรณีพเิ ศษซึงเป็ น เรืองทีกระทบหรือเกียวข้องกับผลประโยชน์ ของผูถ้ อื หุ้น
หรือเกียวกับเงือนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายทีใช้บงั คับทีต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากผูถ้ อื
หุน้ แล้ว
1.3 การเผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
เผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อน
วันประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั (www.amatavn.com) นอกจากนี ยังได้ชแจง
ี
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถ้ อื หุน้ ไว้ดว้ ย
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1.4 การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
บริษัท จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เป็ นกรณี ไปหรือเมือผู้ถือหุ้น มีหุ้น นั บ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในห้าของจํานวนหุ้นทีจําหน่ า ยได้ทงหมด
ั
หรือผู้ถือหุ้น ไม่
น้อยกว่า 25 คนซึงมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้
ทังหมดจะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุม
วิส ามัญเมือใดก็ได้โ ดยต้องระบุ เ หตุ ผลในการขอเรีย กประชุม ให้ช ัด เจนในหนั ง สือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุ้นภายในหนึง
เดือนนับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ทังนีผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกคน มีสทิ ธิออกเสียงตามจํานวนหุน้ ทีถืออยู่โดยหุน้ แต่
ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงหนึงเสียงและไม่มหี นุ้ ใดมีสทิ ธิพเิ ศษทีเป็ นการจํากัดสิทธิของผูถ้ อื
หุน้ รายอืน
1.5 การอํานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนสถาบัน
คณะกรรมการสามารถอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนสถาบัน
สามารถใช้สทิ ธิโ ดยสะดวก เช่น จัด สถานทีประชุม ผู้ถือหุ้น ทีสะดวกต่อการเดิน ทาง
พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนสถาบัน ส่งคําถามทีเกียวข้องกับวาระการ
ประชุมผู้ถือ หุ้นถึงคณะกรรมการล่ว งหน้ า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 10 วัน
โ ด ย ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ห รื อ ท า ง อี เ ม ล์ ข อ ง เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท
cs@amata.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2318-1096 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมกับการแจ้งเผยแพร่ขอ้ มูลหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
ประจําปี
1.6 การมอบฉันทะ
ในกรณีทผูี ถ้ อื หุน้ ทีไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ คณะกรรมการ
จัดเตรียมหนังสือการมอบฉันทะทีมีรูปแบบทีง่ายต่อการกรอกข้อมูลทีผูถ้ อื หุน้ สามารถ
เลือกกรรมการด้วยตนเองหรือใช้ทางเลือกโดยการเสนอชือกรรมการอิสระหรือบุคคล
อืนในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึงแบบใดทีบริษทั
ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนีผูถ้ อื หุน้ สามารถ Download หนังสือ
มอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษทั ได้อกี ทางหนึงด้วยสําหรับผู้ถอื หุน้ ทีเป็ นนัก
ลงทุ น สถาบัน หรือ ผู้ถือ หุ้ น ที เป็ นผู้ ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตังให้ คัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทย เป็ นผู้ร ับ ฝากและดูแ ลหุ้น บริษัท ได้ป ระสานงานเรือง
เอกสารและหลักฐานทีจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้ า เพือให้การ
ลงทะเบียนในวันประชุมเป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิงขึน
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2.การดําเนิ นการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1

คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษทั นํ าเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ อื หุ้นทัง
การลงทะเบีย นผู้ถือ หุ้น การนั บ คะแนนและแสดงผล เพือให้ก ารดํา เนิ น การ
ประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา พร้อมทังยังใช้การลงคะแนน
เสียงโดยวิธชี มู อื เพือความแม่นยําถูกต้องมากยิงขึน

2.2

บริษทั สนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถ
ซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆในเรืองทีเกียวข้องได้

2.3

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะจัดให้มกี ารลงมติเป็ นแต่ละรายการ ในกรณีทวาระนั
ี
นมี
หลายรายการ เช่น วาระการแต่งตังกรรมการและค่าตอบแทนออกเป็ นแต่ละ
วาระ

2.4

คณะกรรมการส่งเสริม ให้ม ีบุ คคลทีเป็ น อิส ระเป็ นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้ และเปิ ดเผยให้ทประชุ
ี
ม
ทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.5

คณะกรรมการสนับสนุ นให้มกี ารใช้บ ตั รลงคะแนนเสียงในวาระทีสําคัญ เช่น
การทํารายการเกียวโยง การทํารายการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ เป็ น
ต้น เพือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมขี อ้ โต้แย้งในภายหลัง

2.6

ประธานในทีประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาส
ในการแสดงความเห็น และตังคําถามต่อทีประชุมในเรืองทีเกียวข้องกับบริษทั
ได้
บริษัทได้จดั ทํา วีด ิทัศน์ บัน ทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการ
ประชุม เพือให้ผู้ถอื หุ้นทีมีขอ้ สงสัยสามารถติดตามเหตุการณ์ ในระหว่า งการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้

2.7

3. การจัดทํารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติ การประชุมผู้ถือหุ้น
3.1

รายงานการประชุ มผู้ถือหุ้น จะบัน ทึกการชีแจงขันตอนการลงคะแนน และ
วิธกี ารแสดงผลคะแนนให้ทประชุ
ี
มทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทังการเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุ้น ตังประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี จะบันทึกคําถามคําตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ ามีผู้ถอื หุ้นเห็นด้วย คัดค้านและงดออก
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3.2

3.3

เสียงเป็ นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชือกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการ
ทีลาประชุมด้วย
เพือความสะดวกของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารลงทะเบียนโดยใช้ระบบ
บาร์โค้ดทีแสดงถึงเลขทะเบียนของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายทีบริษทั ได้จดั พิมพ์ไว้บน
หนังสือมอบฉันทะเพือให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ความสะดวกสบายในการประชุมและทํา
ให้ขนตอนการลงทะเบี
ั
ยนเป็ น ไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ในการใช้สทิ ธิออก
เสียงแต่ละวาระบริษทั ได้ใช้วธิ เี ก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทุกใบเพือนํามา
คํานวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและยืนยันการลงคะแนนทังเห็น
ด้ว ยไม่เ ห็น ด้ว ยและงดออกเสีย งโดยเมือจบการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถขอ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
บริษทั เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ในการ
ประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวัน ทํา การถัดไปบนเว็บ ไซต์ของบริษัท
(www.amatavn.com)

3.4 บริษทั มีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ซึงได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลา

11 บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)

คู่มอื การกํากับดูแลกิ จการที ดี

หมวดที 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึนกับผูถ้ อื หุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผู้ถอื หุ้นราย
ใหญ่ ผูถ้ อื หุ้นส่วนน้อย ผูถ้ อื หุน้ ทีเป็ นผูบ้ ริหาร นักลงทุนสถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ เป็ นเรืองที
บริษทั คํานึงถึงและพยายามสร้างเครืองมือทีช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงโดยเฉพาะกับ
ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย เช่น
1. การกําหนดให้สทิ ธิออกเสียงในทีประชุมเป็ นไปตามจํานวนหุ้นทีผู้ถอื หุน้ ถืออยู่โ ดยหนึงหุ้นมีสทิ ธิ
เท่ากับหนึงเสียง
2. สําหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ นันบริษทั ได้จดั ทําหนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผูถ้ อื หุน้ กําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได้ตามแบบทีกระทรวงพาณิชย์กาํ หนดและได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
โดยสามารถมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริษทั ได้ดว้ ยซึงจะระบุรายชือกรรมการดังกล่าวไว้
ในหนังสือเชิญประชุมนอกจากนีบริษัทยังได้ให้สทิ ธิแก่ผู้ถือหุ้น ทีเข้า ประชุม ภายหลังจากได้เริม
ประชุมแล้วมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระทีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มกี ารลง
มติโดยนับเป็ นองค์ประชุมตังแต่วาระทีได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็ นต้นไปเว้นแต่ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้
จะมีความเห็นเป็ นอย่างอืน
3. บริษทั มีนโยบายทีจะไม่เพิมระเบียบวาระในทีประชุมโดยผูถ้ อื หุน้ ทีเป็ นผูบ้ ริหารไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้
อืนทราบล่วงหน้าเพือให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
4. ในวาระการเลือกตังกรรมการบริษทั ได้ใช้วธิ เี ลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. บริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีมีสดั ส่วนการถือหุน้ ขันตําไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุน้ บริษทั ที
ชําระแล้วทังหมดต่อเนืองมาไม่น้อยกว่า 12 เดือนสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจําปี รวมทังเสนอชือผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้าเป็ นกรรมการโดยให้ระยะเวลา 3
เดือน นับตังแต่เดือนตุลาคมเป็ นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคมของปี นันๆ ซึงได้ประกาศให้ทราบ โดย
ผ่า นช่องทางของตลท.และบนเว็บ ไซต์ของบริษัท ทีแสดงถึงขันตอนและวิธีป ฏิบ ัติทีชัด เจนและ
โปร่งใส
6. คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)ของ
บุคคลทีเกียวข้องซึงหมายถึงคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษทั และพนักงานในหน่ วยงานที
เกียวข้องกับข้อมูล (รวมทังคูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี

12 บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)

คู่มอื การกํากับดูแลกิ จการที ดี

6.1 ห้ามบุคคลทีเกียวข้องทําการซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการ
เปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชัวโมงหลังการ
เปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
6.2 ในกรณีททราบข้
ี
อมูลใดๆทียังไม่เปิ ดเผยซึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั
ต้องไม่ทาํ การซือขายหลักทรัพย์ของบริษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัวโมง นับแต่ได้มี
การเปิ ดเผยข้อมูลนันสู่สาธารณะทังหมดแล้ว รวมทังห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่ วยงานที
ได้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไม่มหี น้ า ที
เกียวข้อง ทังนี เพือเป็ นการป้ องกันไม่ให้นําข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
6.3 ในกรณีทกรรมการบริ
ี
ษทั และผูบ้ ริหาร ซึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิ ติ
ภาวะ เมือมีการเปลียนแปลงจํานวนหุน้ ทีถืออยู่จะต้องแจ้งรายงานการเปลียนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วันทําการนับ
จากวันทีซือ ขาย โอนหรือรับโอน
6.4 บริษทั กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง
6.5 บริษทั กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงแจ้งการซือขายการหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อ
คณะกรรมการบริษทั อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า
7. บริษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรืองการจัดการเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
ผูเ้ กียวข้องซึงหมายถึง คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน อย่างรอบคอบเป็ นธรรมและ
โปร่งใสโดยคณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่างๆ ในเรืองความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ดังนี
7.1 กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคล
ทีมีความเกียวข้องซึงเป็ นส่วนได้เสียทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือ
บริษทั ย่อย เมือเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นครังแรก และรายงาน
ทุกครังเมือมีการเปลียนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็ นประจําทุกสินปี
ทังนีเลขานุ การบริษทั จะต้องจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ทีบริษทั ได้รบั
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รายงาน เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
เพือใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.2 มีการเปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุ้น ในบริษทั ย่อย บริษัทร่วม กิจการทีมีอํานาจควบคุม
ร่วมกัน และบริษทั อืนอย่างชัดเจน รวมทังผูถ้ อื หุน้ ทีมีอาํ นาจ เพือให้ผถู้ อื หุน้ มันใจว่าบริษทั
มีโครงสร้างการถือหุน้ ทีชัดเจน โปร่งใส ไม่มกี ารถือหุน้ ไขว้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ จึงไม่ทําให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง
7.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ งคนใดมีส่วนได้เ สียกับ
ผลประโยชน์ในเรืองทีกําลังมีการพิจารณา กรรมการทีมีส่วนได้เสียจะต้องไม่มสี ่วนร่วมใน
การตัดสินใจในเรืองนัน โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพือให้การตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นไปอย่างยุตธิ รรม เพือประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างแท้จริง
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หมวดที 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการตระหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
เจ้า หนี สิงแวดล้อม สังคมและชุม ชนทีบริษัท ตังอยู่ หรือภาครัฐ และจะดูแลให้มนใจว่
ั
า สิท ธิ
ดังกล่าว ทังทีกําหนดเป็ นกฎหมายหรือโดยการตกลงร่วมกันจะได้รบั การคุม้ ครอง และถือปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัดตลอดจนจะชดเชยอย่างเหมาะสม หากผลประโยชน์ ของผูม้ สี ่วนได้เสียดังกล่าว
ถูกละเมิด ทังนีคณะกรรมการได้กําหนดแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียต่างๆ ไว้เป็ นส่วนหนึงใน
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจบริษทั ได้ให้ความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ดังนี
ผู้ถือหุ้น
บริษทั มีความมุง่ มันทีจะเป็ นตัวแทนทีดีของผูถ้ อื หุน้ ในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดย
คํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทั ในระยะยาวมีผลตอบแทนทีดี และให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่
ทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
พนักงาน
บริษัท ถือ ว่ า พนักงานเป็ นปั จ จัย ทีสํา คัญ ในการสร้า งความสํา เร็จ ให้แ ก่บ ริษัท โดยมี
นโยบายในการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานทังในด้านการพัฒนาความสามารถในการทํางานให้เป็ น
ระดับมืออาชีพ นโยบายให้ความมันใจในคุณภาพชีวิตการทํางานอย่า งเท่าเทียม ไม่คํานึงถึง
เพศ สัญชาติ เชือชาติ ศาสนา มีนโยบายให้พนักงานได้รบั ผลตอบแทนทีเหมาะสมทังในระยะสัน
และระยะยาวบริษัทมีก องทุน สํา รองเลียงชีพ สํา หรับพนักงาน มีนโยบายการไม่ล ะเมิด สิท ธิ
มนุษยชนนอกจากนีคณะกรรมการยังได้กาํ หนดนโยบายเกียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย
สําหรับพนักงานเปิ ดเผยสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุและอัตราการเจ็บป่ วยจากการทํางานประจําปี ใน
รายงานการพัฒนาความยังยืน
คู่ค้า
คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายเกียวกับแนวปฏิบตั ทิ เกี
ี ยวกับคู่คา้ และเกณฑ์ในการ
คัดเลือกคูค่ า้ อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรมและเปิ ดเผยให้เป็ นทีรับทราบ
คู่แข่ง
คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายเกียวกับแนวปฏิบตั ทิ เกี
ี ยวกับคูแ่ ข่งทีเป็ นธรรมปฏิบตั ิ
ตามกรอบกติกาของการแข่งขันทีดีไม่ทํา ลายชือเสียงของคู่แ ข่งทางการค้าด้วยการกล่ าวหา
ในทางร้ายโดยปราศจากซึงมูลความจริงและเปิ ดเผยการปฏิบตั ไิ ว้ให้เป็ นทีรับทราบ
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เจ้าหนี
คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายเกียวกับแนวปฏิบัตทิ ีเกียวกับ การปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี
อย่างลูกหนี ทีดีพ ึงกระทํา มีการบริหารเงิน ทุน การปฏิบตั ิเมือเกิดการผิดชําระหนีซึงจะมีการ
เปิ ดเผยการปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีมีตอ่ เจ้าหนีอย่างเคร่งครัด
ลูกค้า
คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายเกียวกับแนวปฏิบัติทเกี
ี ยวกับ ลูกค้าบริษัทมีความ
มุ่งมันในการสร้างความพึงพอใจและความมันใจให้กบั ลูกค้า เพือให้ได้ร บั ผลิตภัณฑ์แ ละการ
บริการทีดีมคี ณ
ุ ภาพนอกจากนีบริษทั ยังมุง่ มันพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพิมบริการต่างๆให้ครบ
วงจรเพือเป็ นเมืองทีสมบูรณ์แบบ
ชุมชนและสังคม
บริษทั มีนโยบายความปลอดภัยของสังคมสิงแวดล้อมและคุณภาพสังคมการใช้ชวี ติ ของ
ชุมชน รวมทังยกระดับพัฒนาความเป็ นอยู่ให้กบั ชุมชนและสังคมมีกจิ กรรมและความช่วยเหลือ
ให้แก่สงั คมและชุมชนโดยมีคณะกรรมการและผูบ้ ริหารเข้าร่วมกิจกรรมตลอดปี
สิ งแวดล้อม
บริษทั ดําเนินธุรกิจพัฒนาทีดินเพือการอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและให้บริการแก่นัก
ลงทุนจากต่ างประเทศและในประเทศทีมาลงทุนประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ
ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อ
สิงแวดล้อมและการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างจริงจัง จึงได้กําหนดนโยบายส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยพนักงานบริษัทในกลุ่มบริษทั ต้องได้รบั ความรู้และ
ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
ช่องทางการติ ดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้เปิ ดช่องทางให้ผมู้ สี ่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสือสาร
กับประธานกรรมการตรวจสอบ เพือให้ขอ้ แนะนํ าอันเป็ นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิมให้กบั
บริษทั ได้ ดังนี
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ทังนีในกรณีทเป็
ี นการร้องเรียนหรือประเด็นทีอ่อนไหวอืนๆบริษทั จะรักษาข้อมูลของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและความเห็นต่างๆไว้เป็ นความลับและจะมีการตอบกลับเป็ นการส่วนตัวภายใน 15
วันนับจากวันทีประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการได้รบั ทราบข้อมูล
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หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการให้ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องกับบริษัททังข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลมิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาโปร่งใสผ่านช่องทางทีเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายและน่ าเชือถือ แสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินและการประกอบการทีแท้จริงและ
แสดงถึงผูม้ อี ํานาจทีแท้จริงของบริษทั เพราะเป็ นสิทธิของนักลงทุนทีจะทราบโครงสร้างการ
เป็ นเจ้าของของกิจการทีตนเข้าไปลงทุน
คณะกรรมการจึงมุ่งมันทีจะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที
เกียวข้องเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี
1. บริษทั เผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ทกํี าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) รวมทังเผยแพร่ผา่ นทาง website
ของบริษทั ทังทีเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย
2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบ ัติต ามนโยบายกํา กับ ดูแ ลกิจ การผ่า นทางแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
3. เพือให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน เรืองหลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธกี าร รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล เกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ทีออก
หลักทรัพย์ บริษทั ได้กาํ หนดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ
56-1) ได้แก่
1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3 ปั จจัยความเสียง
4 ทรัพย์สนิ ทีใช้ในการประกอบธุรกิจ
5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
6 ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสําคัญอืน
7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้

8โครงสร้างการจัดการ
9การกํากับดูแลกิจการ
10ความรับผิดชอบต่อสังคม
11การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสียง
12รายการระหว่างกัน
13ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ
14.การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

4. คณะกรรมการจัดให้มรี ายงานความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
แสดงควบคู่ ไ ปกับ รายงานของผู้ส อบบัญ ชีแ ละจัด ให้มีร ายงานการกํา กับ ดู แ ลกิจ การของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
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5. คณะกรรมการมีการเปิ ดเผยรายชือและบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยจํานวนครังของการประชุมและจํานวนครังทีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
6. คณะกรรมการจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภททีแต่ละคนได้รบั รวมทังค่าตอบแทนจาก
การเป็ นกรรมการบริษทั ย่อยหรือหน้าทีอืน เช่น ทีปรึกษา รวมทังรายละเอียดค่าตอบแทนของ
ผูบ้ ริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ไว้ในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
7. การเปิ ดเผยข้อมูลและผูม้ อี าํ นาจในการเปิ ดเผยข้อมูล
7.1 การเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.1.1 กํ า หนดให้ ม ีห น่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ เ พือทํ า หน้ า ทีสือสารกับ
บุคคลภายนอกได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัวไป นักวิเคราะห์
ภาครัฐทีเกียวข้อง ดังนี
(1) เปิ ดเผยสารสนเทศทีสําคัญให้ประชาชนทราบ
(2) เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทัวถึง
(3) ชีแจงกรณีทมีี ขา่ วลือหรือข่าวสารต่างๆ
(4) การดําเนินการเมือมีการซือขายหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน
ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
(5) การเปิ ดเผยในเชิงส่งเสริมทีไม่มเี หตุอนั ควร
(6) การซื อขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย น โดยใช้ ข ้ อ มู ล
ภายในได้อย่าง ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมและ
เป็ นธรรม บริษั ท กํ า หนดให้ บุ ค คลผู้ มีอํ า นาจในการให้ ข้อ มู ล
ดัง กล่ า ว ได้แ ก่ ประธานเจ้า หน้ า ทีบริหารหรือกรรมการบริหาร
หรือ ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานบัญชี
7.1.2 กําหนดให้บุคคลทีมีอํานาจในการประสานงานการเปิ ดเผยข้อมูลกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Contact Person) ดังนี
(1) การเปิ ดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน
ประจํา ปี และงบการเงิน รายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจํ า ปี (แบบ 56-1) รายงานประจํ า ปี (แบบ 56-2) โดย
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
(2) การเปิ ดเผยสารสนเทศตามเหตุ ก ารณ์ ไ ด้ แ ก่ รายการได้ ม า/
จํ า หน่ า ยไปซึ งสิน ทรัพ ย์ รายการทีเกียวโยง รายงานการทํ า
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รายการระหว่ า งกัน ทีสํา คัญได้ร ับ การพิจ ารณา และอนุ ม ตั ิจ าก
คณะกรรมการ กํ า หนดวัน ประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น การเปลี ยนแปลง
กรรมการและผูส้ อบบัญชีการย้ายทีตังสํานักงานใหญ่ รายงานการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และโครงการลงทุน เป็ นต้น โดยผูอ้ ํานวยการฝ่ าย
การเงินและบัญชี
7.2การให้ข ้อ มูล ข่า วสารทัวไปสํา หรับ การบริห ารองค์ ก รกับ สือสารมวลชน โดย
กํา หนดให้ป ระธานมีห น้ า ทีในการให้ข ้อมูลข่า วสารทีเกียวกับ การบริห ารจัดการองค์กรต่ อ
สือสารมวลชน
7.3 กําหนดบุคคลผูป้ ระสานงาน (Contact Person)กับหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง ได้แก่
7.3.1 บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํา กัด กําหนดให้รอง
ประธานเจ้า หน้ า ทีบริห าร สํา นั กประธานเจ้า หน้ า ทีผู้บ ริห าร หรือ
เลขานุการบริษทั เป็ นผูป้ ระสานงาน
7.3.2 สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
กําหนดให้เลขานุการบริษทั เป็ นผูป้ ระสานงาน
8. คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลียนแปลงการถือ
หลักทรัพย์เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. กรรมการ และผู้บ ริหาร 4 รายแรกนับ จากประธานเจ้า หน้ า ทีบริหาร มีหน้ า ทีต้องจัดทํ า
รายงานการมีส่ว นได้เ สีย ของตนเองและบุ คคลทีเกียวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2551
มากไปกว่านันคณะกรรมการบริษัทได้มนี โยบายให้พนักงานระดับบริหาร ตําแหน่ ง ผูจ้ ดั การ
ทัวไปและผู้จดั การแผนกต้องจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลทีเกียวข้อง
เพือให้การดํา เนิ น งานเป็ น ไปด้วยความโปร่ง ใส เป็ น ธรรมและเท่า เทีย มกัน โดยรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส
10. กําหนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการ
ซือ/ ขายหลักทรัพย์ผ่านเลขานุ การบริษทั และรายงานให้ทประชุ
ี
มคณะกรรมการทราบ รายไตร
มาส
11. คณะกรรมการจัดให้มรี ะบบบริหารความเสียงทีเกียวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปั จจัยความ
เสียงทีเกียวข้องกับวิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิตและการปฏิบตั กิ าร
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ด้านอืนๆ พิจารณาถึงโอกาสทีจะเกิด และระดับความรุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการใน
การป้ องกัน แก้ไขและผู้ร บั ผิด ชอบทีชัดเจน รวมทังกํา หนดมาตรการในการรายงานและการ
ติดตามประเมินผล โดยจัดให้มคี ณะกรรมการบริหารความเสียงในระดับจัดการ มีหน้าทีนําเสนอ
แผนงานและผลการปฏิบตั ติ ามแผนต่อคณะกรรมการบริหาร เป็ นประจํา
12. คณะกรรมการจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีครอบคลุมทุกด้า นทังด้านการเงิน การ
ปฏิบ ตั ิงาน การดําเนิน การให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทีเกียวข้องและจัดให้ม ี
กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลทีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้ องรักษาและดูแลเงินลงทุน
ของผู้ถือหุ้นและสิน ทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอกําหนดระเบีย บปฏิบตั ิเป็ น ลายลักษณ์ อกั ษร มี
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในทีเป็ นอิสระ รายงานตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบทํา หน้ า ที
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปตามระเบียบทีวางไว้

เรืองทีควรจะเปิ ดเผยให้เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 และแบบ
56-2)
1. การเปิ ดเผยโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ให้เปิ ดเผยโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ แสดงถึงรายละเอียดสัดส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และรายย่อยอย่างชัดเจน และเป็ นข้อมูลทีล่าสุดจํานวน Nominee
ไม่ควรเกิน 5% นอกจากนันคณะกรรมการของบริษทั ต้องเปิ ดเผยการถือหุน้ ทังทางตรง
และทางอ้อม
2. การเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจําปี มคี วามครบถ้วนชัดเจนและเป็ นประโยชน์ต่อนัก
ลงทุน/ผูถ้ อื หุน้ ตัวอย่างเช่น
 เป้ าหมายระยะยาวของบริษทั
 การอธิบายเชิงวิเคราะห์ฐานะการเงินการเปลียนแปลงทีสําคัญ ปั จจัยทีมีผลต่อการ

ดํา เนิ น การทางเงิน ตัว ชีวัด ผลการดํ า เนิ น งานทีมิใ ช่ รู ป การเงิน เช่ น ส่ ว นแบ่ ง
การตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
 การวิเ คราะห์ ภ าวะอุ ต สาหกรรมและการแข่ ง ขัน รวมทังศัก ยภาพของบริษัท
ในการแข่งขัน
 การเปิ ดเผยสัดส่วนการถือหุน้ ของโครงสร้างธุรกิจ
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3. การเปิ ดเผยถึงความเสียงทีสําคัญทีสามารถกระทบธุรกิจและสร้างความเสียหายอย่าง
รุนแรงได้ มีโอกาสจะเกิดขึนมากเพียงใด มีวิธีทีจะลดหรือป้ องกันความเสียงเหล่า นี
อย่างไรบ้าง
4. การเปิ ดเผยเรืองของนโยบายต่างๆทีเกียวข้องกับผลประโยชน์จากผลประกอบการ เช่น
 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด
การเปิ ดเผยเรืองเกียวกับคณะกรรมการ เช่น
 คุณสมบัตแิ ละการพัฒนาตนเอง
 ค่าตอบแทนกรรมการ
 การเข้าร่วมประชุม
 การถือครองหุน
้ และการซือขายของบริษทั

4.1 การเปิ ดเผยข้อมูล
4.1.1 คณะกรรมการมีระบบทีดูแลตรวจสอบว่าข้อมูลทีเปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง
4.1.2 คณะกรรมการให้มรี ายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ี
นโยบายด้านการบริหารความเสียง และนโยบายการดูแลสิงแวดล้อมและสังคม ทีได้ให้
ความเห็น ชอบไว้โ ดยสรุ ป และผลการปฏิบ ัติตามนโยบายดัง กล่ า วรวมทังกรณี ทีไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายต่างๆได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านรายงานประจําปี
และเว็บไซต์ของบริษทั
4.1.3 คณะกรรมการให้ จ ัด ทํ า คํ า อธิบ ายและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายจัด การ (Management
DiscussionandAnalysisหรือ MD&A) เพือประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส
ทังนี เพือให้นั ก ลงทุ น รับ ทราบและเข้า ใจการเปลียนแปลงฐานะการเงิน ของบริษัท
ได้ดยี งขึ
ิ น
4.1.4คณะกรรมการให้มกี ารเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอืนทีผูส้ อบบัญชีให้บริการ
4.1.5คณะกรรมการให้มกี ารเปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย จํานวนครังของการประชุม และจํานวนครังทีกรรมการ แต่ละท่านเข้าประชุมในปี ที
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ผ่านมาและความเห็นจากการทําหน้าทีรวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพ
อย่างต่อเนืองของคณะกรรมการในรายงานประจําปี
4.1.6คณะกรรมการให้มกี ารเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
4.2 ข้อมูลทีเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั
ข้อมูลตามเกณฑ์กํา หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่า นช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี แบบ 56-1 ข้อมูลทีเปิ ดเผย
บนเว็บไซต์ทงภาษาไทยและภาษาอั
ั
งกฤษ นอกจากนันยังมี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ลักษณะประกอบธุรกิจ
รายชือคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
งบการเงินและรายงานเกียวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานทังฉบับปั จจุบนั
และของปี กอ่ นหน้า
ข้อมูลทีเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุนหรือสือต่างๆ
โครงสร้างการถือหุน้ ทังทางตรงและทางอ้อม
โคร ง ส ร้ า ง กลุ่ ม บริ ษั ท บ ริ ษั ท ย่ อย บ ริ ษั ท ร่ ว ม บ ริ ษั ท ร่ ว ม ค้ า แ ล ะ Special
PurposeEnterprises/Vehicles (SPEs/SPVs)
กลุ่มผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ทงทางตรงและทางอ้
ั
อมทีถือหุน้ ตังแต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้แล้วทังหมดและมีสทิ ธิออกเสียง
การถือหุน้ ทังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ผบู้ ริหารระดับสูง
หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ข้อบังคับบริษทั หนังสือบริคณห์สนธิและข้อตกลงของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี)
นโยบายกํากับดูแลกิจการ
นโยบายบริหารความเสียง
กฎบัตร วาระดํารงตําแหน่ง ของกรรมการ
กฎบัตร วาระดํารงตําแหน่ง ของคณะกรรมการชุดย่อย
จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการ
ข้อมูลทีสามารถติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลทีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
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หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ว ยบุ คคลซึงมีความรู้ความสามารถเป็ นทียอมรับ ใน
ระดับประเทศโดยเป็ นผูม้ บี ทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษทั โดยร่วมกับผูบ้ ริหาร
ระดับ สูงวางแผนการดําเนิ น งานทังระยะสันระยะยาวตลอดจนกํา หนดนโยบายการเงิน การ
บริหารความเสียงและภาพรวมขององค์กรมีบ ทบาทสํา คัญในการกํา กับ ดูแ ลตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงให้เป็ นไปตาม
แผนทีวางไว้อย่างเป็ นอิสระ
องค์ประกอบทีเอืออํานวยให้คณะกรรมการสามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้อย่างสมบูรณ์คอื
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
5.1.1 คณะกรรมการบริษทั กําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการทีมี
คุณสมบัตหิ ลากหลายทังในด้านความรูป้ ระสบการณ์ ทักษะ ความสามารถเฉพาะด้านที
เป็ นประโยชน์กบั บริษทั
5.1.2 คณะกรรมการประกอบด้ว ยบุ คคลทีมีความรู้ป ระสบการณ์ และความสามารถทีเพีย ง
พอทีจะปฏิบตั หิ น้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีจาํ นวน 9คน
5.1.3 ในคณะกรรมการของบริษทั มีกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 2คนทีมีประสบการณ์การทํางาน
ในด้านนิคมอุตสาหกรรมตรงกับธุรกิจของบริษทั
5.1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระ 4 คน หรือเท่ากับ 44,44% ซึงสามารถให้ความเห็น
เกียวกับการทํางานของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระ
5.1.5 คณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการไว้คราวละ 3 ปี ในกรณีทจะ
ี
แต่งตังกรรมการนันให้ดาํ รงตําแหน่ งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความจําเป็ นและ
นําเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพืออนุมตั ิ
5.1.6 คณะกรรมการบริษทั กําหนดคุณสมบัตขิ อง“กรรมการอิสระ”ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรืองคุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ ดังนี
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(

1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ทังนี ให้นับรวมการถือหุน้
ของผูท้ เกี
ี ยวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น กรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้
เงินเดือนประจํา หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทบริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ว ม
บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่
จะได้พ้น จากการมีลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี ลักษณะต้องห้า ม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระทีเคยเป็ นข้าราชการหรือทีปรึกษาของส่วนราชการ
ซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั

(3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะทีเป็ น บิดามารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอ ให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผู้
มีอาํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ํานาจ ควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นทีมีนัยหรือผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุมของผูท้ มีี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุ้น ใหญ่ หรือผู้มอี ํา นาจควบคุมของบริษัท เว้น แต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดัง กล่า ว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุมหรือ
หุ้น ส่ วนของสํา นั กงานสอบบัญชี ซึงมีผู้ส อบบัญชีข องบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อ ย
บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผู้มอี ํานาจควบคุม ของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษา
กฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ ควบคุมของบริษัท
และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนัย ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการวิชาชีพนันด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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(7) ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั การแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึงเป็ นผูท้ เกี
ี ยวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
(8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรีกษาทีรับเงินเดือนประจําหรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของ
จํา นวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจ การทีมีสภาพอย่า ง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

(9) ไม่มลี กั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงาน
ของบริษทั
5.1.7 คณะกรรมการเป็ นผูค้ ดั เลือกประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการต้องเป็ น
กรรมการอิสระ
5.1.8 คณะกรรมการบริษัท ได้ กํ า หนดหลัก เกณฑ์ใ นการให้ก รรมการอิส ระดํ า รงตํ า แหน่ ง
กรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืนได้ไม่เกิน 3 แห่งโดยพิจารณาถึงประสิทธภาพการ
ทํางานของกรรมการทีดํารงตําแหน่ งหลายบริษทั เพือให้มนใจว่
ั ากรรมการสามารถอุท ิศ
เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีให้แก่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
ทุกแห่งต้องมีการเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์และในรายงานประจําปี
5.1.9 กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารสามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืนไม่เกิน
2 แห่ง
5.1.10 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัดและ
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังไม่มลี กั ษณะทีแสดงถึง
การขาดความเหมาะสมทีจะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ
5.2 อํานาจอนุมตั ิ ของคณะกรรมการบริ ษทั
ให้เป็ นไปตามนโยบายอํานาจทีสงวนไว้สาํ หรับกรรมการของบริษทั และโดยกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและมติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุ้นซึงรวมถึงการกําหนดและ
ทบทวนวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และอนุ มตั ใิ นการดําเนินงาน แผนหลักในการ
ดําเนิ นงาน นโยบายในการบริหารความเสียง แผนงบประมาณและแผนการดําเนิ นงานธุรกิจ
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ประจําปี การกําหนดเป้ าหมายทีต้องการของผลของการดําเนินงานการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนทีกําหนดไว้
5.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้ าที ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการ
บริษัท ได้แ บ่ ง แยกบทบาทหน้ า ทีความรับ ผิด ชอบระหว่ า งคณะกรรมการบริษัท กับ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารอย่างชัดเจน ดังนี
5.3.1 คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั อนุมตั มิ ติของทีประชุมและนโยบายกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท ซึงกรรมการต้องใช้การตัดสินใจด้วยความระมัดระวังและด้วยความซือสัตย์
สุจริตเพือประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้
5.3.2 ฝ่ ายจัดการมีหน้าทีปฏิบตั งิ านประจํารับ นโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบตั ิให้บรรลุ
เป้ าหมายและกลยุทธ์ทวางไว้
ี

5.4 บทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการ
เพือให้บริษทั สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการกํากับดูแลกิจการทีดีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั จึงมีบทบาทหน้าทีทีสําคัญในเชิงรุกดังต่อไปนี
5.4.1 กําหนดวิสยั ทัศน์ทศิ ทาง/ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษทั ทีสนับสนุ นการเจริญเติบโตอย่าง
ยังยืนทังด้านเศรษฐกิจ สังคมเเละสิงเเวดล้อมโดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มทีให้
ความสําคัญในการแสวงหาข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ ต่อการกําหนดทิศทางดังกล่าวรวมถึงมี
การพิจารณาประเด็นความเสียงทีอาจจะเกิดขึน เพือให้มนใจได้
ั
ว่าผูบ้ ริหารจะสามารถนํา
วิสยั ทัศน์ทศิ ทางและกลยุทธ์ทกํี าหนดขึนไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4.2 ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายทีสําคัญอย่างน้อยทุก 5 ปี รวมถึง
วัตถุป ระสงค์ เป้ า หมายทางการเงิน และแผนงานต่า งๆของบริษัท พร้อมทังติด ตาม
ผูบ้ ริหารให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแผนงานทีกําหนดไว้ ตามทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรอย่าง
สมําเสมอ

27 บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)

คู่มอื การกํากับดูแลกิ จการที ดี

5.4.3 กําหนดนโยบายบริหารความเสียงจัดให้มกี ารประเมินถึงปั จจัยเสียงสําคัญทีอาจเกิดขึน
และกํ า หนดแนวทางการบริห ารจัด การความเสียงดัง กล่ า วอย่ า งครอบคลุ ม ดู แ ลให้
คณะกรรมการบริหารความเสียงมีระบบหรือกระบวนการทีมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการความเสียง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุ รกิจทีอาจจะเกิด ขึนจากความเสียง
ดังกล่าว
5.4.4 จัดให้มรี ะบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทมีี ความน่ าเชือถือ รวมทัง
ดูแ ลให้มกี ระบวนการในการประเมิน ความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในตลอดจนระบบบริหารความเสียงทีมีประสิทธิภาพเเละประสิทธิผลและ
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
5.4.5 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอาจจะเกิ
ี
ดขึน รวมถึง
รายการทีเกียวโยงกัน ให้ความสํา คัญในการพิจารณาธุร กรรมหลักทีมีความสําคัญโดย
มุง่ เน้นให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยรวมโดยจัดทําเป็ นนโยบาย
เกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.4.6 จัดให้มนี โยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้ าทีบริหารทีมีความเหมาะสม เพือ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจทังในระยะสันและระยะยาว
5.4.7กําหนดนโยบายและวิธปี ฏิบ ตั ใิ นการไปดํารงตําแหน่ งกรรมการทีบริษทั อืนของประธาน
เจ้า หน้าทีบริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ได้ไม่เกิน 2 แห่ง โดยต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
5.4.8 ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบริหารเป็ น ประจําทุกปี เพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
กําหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ าน
5.4.9 จัดให้มกี ารจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ งผูบ้ ริหารสูงสุด เพือเป็ นการเตรียมพร้อมในกรณี
ผูบ้ ริหารสูงสุดไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้
5.4.10 จัดให้มชี ่องทางในการสือสารกับผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผล
ในด้านการเปิ ดเผยข้อมูลเพือให้มนใจว่
ั า มีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่ าเชือถือและมี
มาตรฐานสูง
5.4.11 เป็ นผูน้ ํ าและเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั งิ านทีดีสอดคล้องกับแนวทางการกํากับดูแล
กิจการทีดี และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั

28 บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)

คู่มอื การกํากับดูแลกิ จการที ดี

5.4.12 สนับสนุ นให้บริษทั มีการดําเนินงานเพือต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ เพือให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อธุรกิจของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
5.4.13 ให้จดั ทําคูม่ อื จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
5.4.14 กําหนดให้คมู่ อื จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจสําหรับ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
เป็ นระเบียบทีกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้องลงนามรับทราบและปฏิบตั ติ าม
5.4.15 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจนีแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน และบุคคลภายนอกโดยการ
(1) แจกคู่ม ือ จรรยาบรรณในการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ฉบับ นี ให้ก รรมการ ผู้บ ริห าร และ
พนักงานทุกคนเซ็นชือรับทราบเพือปฏิบตั ิ
(2) ประกาศคูม่ อื จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจอยูใ่ นระบบ Intranet ทีทุกคนทีมีส่วน
เกียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
(3) ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั
5.5 การจัดตังคณะกรรมการชุดย่อย
เพื อให้ มี ก ารพิ จ ารณากลั นกรองการดํ า เนิ น งานที สํ า คัญ อย่ า งรอบคอบและมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั จึงให้มกี ารจัดตังคณะกรรมการชุดย่อยขึนตามความจําเป็ น
และเหมาะสม ปั จจุบนั มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะดังต่อไปนี
5.5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตังจากกรรมการบริษทั อย่างน้อย3 คน และต้องเป็ น
กรรมการอิสระทังหมดคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัตเิ กียวกับความเป็ นอิสระ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรืองคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือทําหน้า ทีสอบทาน/กํากับดูแลการดําเนิน งานของบริษัท
ดูแลรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในการคัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชีการพิจารณา
ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงความพอเพียงของการบริหารความเสียงของบริษัท
ทังนีต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ทีมีความรูค้ วามเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ดา้ นการ
บัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอทีจะทําหน้าทีสอบทานความน่ าเชือถือของงบการเงินและ
มีการพัฒนาความรูด้ า้ นการบัญชีหรือการเงินอย่างต่อเนืองสามารถทําหน้าทีในการสอบ
ทานความน่ าเชือถือของงบการเงิน (รายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ - ส่วน
กฎบัตร)
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5.5.2 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยแต่งตังจากกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 คน เพือ
ทํา หน้ า ทีพิจารณาเสนอแนวปฏิบตั ิและให้คํา แนะนํ า ด้า นการกํา กับ ดูแลกิจการทีดีต่อ
คณะกรรมการบริษทั และกํากับดูแลการดําเนินงานด้านกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษทั
เพือให้ส อดคล้อ งกับ แนวทางทีคณะกรรมการบริษัท กํ า หนด (รายละเอีย ดกฎบัต ร
คณะกรรมการ กํากับดูแลกิจการทีดี - ส่วนกฎบัตร)
5.5.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตังจาก กรรมการบริษทั อย่างน้อย
3 คน และประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ เพือคัดเลือก
บุคคลทีสมควรได้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร โดยมี
การกําหนดวิธกี ารสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส และเพือทําหน้าทีพิจารณาแนว
ทางการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ค่าตอบแทนทีเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล เพือเสนอคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ทประชุ
ี
มผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุ มตั ิ
(รายละเอียดกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน - ส่วนกฎบัตร)
5.5.4 คณะกรรมการบริหารความเสียง โดยแต่งตังจากผูบ้ ริหารอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการ
บริหารความเสียงประกอบด้วยผูบ้ ริหารของบริษทั ทีเป็ นตัวแทนของหน่ วยงานทุกหน่ วย
ได้ร ับ การแต่ ง ตังจากคณะกรรมการ โดยมีป ระธานเจ้า หน้ า ทีบริห ารหรือ ผู้บ ริห ารที
ประธานเจ้าหน้าทีแต่งตังเป็ นประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง พร้อมกับแต่งตัง
ผู้บ ริห ารหรือ พนั กงานหนึ งคน เป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริห ารความเสียงเพือ
พิจารณาความเสียงทัวทังองค์กร พิจารณาหลักการเครืองมือทางการประเมินความเสียงมี
การติดตามและประเมินผล สนับสนุ นให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจมีการรายงานความเสียง
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือทราบเป็ นประจํา
5.6 การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่
ในการปฏิบตั หิ น้าทีในฐานะคณะกรรมการบริษทั กรรมการควรจะต้องทราบถึงลักษณะ
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ดังนันในกรณีทมีี การเปลียนแปลงหรือมีกรรมการเข้ารับตําแหน่ ง
ใหม่ บริษทั จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพือแนะนํ าให้รบั ทราบลักษณะและแนวทางการ
ดําเนินงานในภาพรวมของบริษทั รวมทังให้ขอ้ มูลสารสนเทศทีสําคัญ และจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิ
หน้าทีของกรรมการ รวมทังแนวทางการปฏิบตั เิ กียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดีซงรวมถึ
ึ
ง
5.6.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ นโยบาย กระบวนการและขันตอนการทํางาน
5.6.2 กลยุทธ์ แผนประจําปี KPIs และงบประมาณ
5.6.3 โครงสร้างของบริษทั และฝ่ ายจัดการ
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5.6.4 นโยบายในระดับปฏิบตั กิ ารทีคณะกรรมการได้อนุมตั ไิ ปแล้ว
5.6.5 ลักษณะงานของฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
กรรมการใหม่ควรได้รบั
(1) คูม่ อื กรรมการ
(2) พบกับคณะกรรมการอย่างไม่เป็ นทางการเพือพูดคุย/ถามถึงเรืองทีเป็ นประเด็นสําคัญ
(3)

พบกับประธานเจ้าหน้าทีบริหารพูดคุยเรืองทิศทางอนาคตของบริษทั เรืองทัวไปทัง
ภายนอกและภายในบริษทั ทีอาจมีผลกระทบต่อบริษทั ได้

(4) พบกับประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงินทําความเข้าใจเรืองการเงิน ปั ญหา หรือมีคาํ ถาม
ใดๆ
(5) พบกับเลขานุการบริษทั พูดคุยเกียวกับเรืองการกํากับดูแลกิจการ
(6) พบกับผูบ้ ริหารระดับสูงพูดคุยเรืองงานทีฝ่ ายนันๆรับผิดชอบ มีปัญหาอะไรบ้าง
ทังนี เลขานุการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบจัดการปฐมนิเทศ
5.7 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
5.7.1 ถือเป็ นหน้าทีสําคัญในฐานะกรรมการบริษทั ทีต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
อย่างสมําเสมอ เพือรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดย
ในแต่ละปี จะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 6 ครัง อาจมีการประชุมครังพิเศษเพิมเติมเพือ
พิจารณาเรืองทีมีความสําคัญเร่งด่วน
5.7.2 แต่ละปี จะมีการกําหนดตารางและวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชดั เจน
5.7.3 คณะกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มผี บู้ ริหารเข้าร่วม
เพืออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกียวกับการจัดการทีอยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มฝี ่ ายจัดการ
ร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหารทราบถึงผลการประชุมอย่างน้อยปี ละ 1
ครัง
5.7.4 คณะกรรมการมีหน้าทีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการ
ประชุมคณะกรรมการทังหมดในรอบปี
5.7.5ในการประชุมคณะกรรมการสามารถจะลงมติได้เมือมีจาํ นวนกรรมการขันตําอยูไ่ ม่น้อย
กว่า 2ใน 3 จึงถือว่าครบองค์ประชุม
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5.7.6 กรรมการทุกคนมีสดั ส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75
ของการประชุมทังปี
5.7.7 ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร และเลขานุ การ
บริษทั เป็ นผูร้ ว่ มกันกําหนดวาระการประชุมประจําปี และพิจารณาเรืองเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน สามารถเสนอเรือง
ต่างๆ เพือเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
5.7.8 เอกสารประกอบวาระประชุมล่วงหน้าจะส่งออกเพือให้กรรมการบริษัทมีเวลาทีจะ
ศึกษาข้อมูลในวาระต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
5.7.9 ในการพิจารณาเรืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซึงทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทังนี ในการลงมติให้ถอื
ตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึงเสียงและกรรมการทีมีสว่ นได้
เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันประธานในทีประชุมจะออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียง เพือเป็ นเสียงชีขาด
5.7.10 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูงได้เข้าร่วมด้วยเพือให้ขอ้ มูลที
เป็ นประโยชน์ และรับ ทราบนโยบายโดยตรง เพือให้สามารถนํ าไปปฏิบ ัติอย่า งมี
ประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระทีประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษทั หรือเฉพาะ
คณะกรรมการบริษทั ทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร ทังนีเพือความเป็ นอิสระในการพิจารณาเรือง
ต่างๆ ของคณะกรรมการ
5.7.11 เมือสินสุดการประชุม เลขานุ การบริษทั เป็ นผูท้ มีี หน้ าทีจัดทํารายงานการประชุม
และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือชือรับรองความถูกต้องโดย
เสนอให้ทประชุ
ี
มรับรองในวาระแรกของการประชุมครังถัดไป ทังนีกรรมการบริษทั
สามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิมเติม รายงานการประชุมให้มคี วามละเอียด
ถูกต้องมากทีสุดได้ภายใน 14 วันทําการ
5.7.12 รายงานการประชุมทีรับรองโดยทีประชุมแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบในรูปแบบ
ของเอกสารชันความลับของบริษทั ณ สํานักงานบริษทั และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพือสะดวกใน
การสืบค้นอ้างอิง
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5.8การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษัทเป็ น
ประจํ า ทุ กปี เพือพิจารณาผลการดํา เนิ น งานและการกํา กับ ดูแ ลให้มีการกํา หนด และ/หรือ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ
5.8.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง เพือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและข้อทีอาจ
พัฒนาให้ดขี นเพื
ึ อเพิมประสิทธผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
5.8.2 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการควรประเมินทังคณะและรายบุคคล
รวมทังประธานกรรมการมีการเปิ ด เผยหลัก เกณฑ์ ขันตอนและผลการประเมิน
ภาพรวมไว้ในรายงานประจําปี
5.8.3 บริษัทควรจัดให้ม ีทปรึ
ี กษาภายนอกมาช่ว ยในการกํา หนดแนวทางและเสนอแนะ
คําถามในการประเมิน ซึงจะได้ผลอย่างตรงไปตรงมาไม่เอนเอียงและมีการนําผลทีได้
ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ทําให้เกิดการพัฒนาทีแท้จริง การประเมินโดยทีปรึกษา
ภายนอกทําทุกๆ 3 ปี และมีการเปิ ดเผยการดําเนินการและแผนการพัฒนาไว้ใน
รายงานประจําปี

5.9 การพัฒนากรรมการ
เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษทั สนับสนุ นให้
คณะกรรมการบริษัท และผู้บ ริห ารระดับ สูงเข้า ร่ว มสัมมนาหลักสูตรทีเป็ น ประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบ ัติหน้ า ที รวมทังพบปะแลกเปลียนความคิด เห็น กับ คณะกรรมการบริษัท และผู้บ ริหาร
ระดับสูงขององค์กรต่างๆอยู่เสมอ ทังหลักสูตรทีจัดโดยหน่ วยงานทีดูแลการฝึ กอบรมพนักงาน
ของบริษทั และหลักสูตรทีจัดโดยหน่วยงานกํากับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตร
กรรมการบริษทั ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้
กรรมการของบริษทั จดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึงหลักสูตร ซึงได้แก่ Directors
Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit
Committee Program(ACP)
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5.10 การดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามและการทบทวน
คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ทิ ดีี ของ
คูม่ อื นโยบายการกํากับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัดเพือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกํากับดูแล
กิจการของบริษทั อย่างต่อเนือง เพือสร้างความมันคงและยังยืนให้กบั บริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วน
ได้เสียทุกกลุ่มคณะกรรมการและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดให้มกี ารทบทวนคู่มอื
“นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” เป็ นประจําทุกปี
5.11 เลขานุการบริ ษทั
คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ต่งตังเลขานุ การบริษทั เพือทําหน้าทีให้การสนับสนุ นการจัดเตรียม
ระเบียบวาระการประชุม ทําหนังสือเชิญประชุมดูแลและจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆและการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น รวมทังจั ด ทํ า รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั และคณะอนุ กรรมการต่างๆ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานประจําปี
ตลอดจนจัดเก็บ เอกสารตามทีกฎหมายกําหนดและให้คําปรึกษาเกียวกับการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่า งๆทีเกียวข้องอีกทังดูแลให้
กรรมการและบริ ษั ท มีก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล สารสนเทศอย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและโปร่ ง ใส
ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการและรายงานให้แก่คณะกรรมการรับทราบ
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ส่วนที 2 นโยบายเกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดี
2.1 นโยบายอํานาจที สงวนไว้สาํ หรับคณะกรรมการ
นโยบายนี มี ไ ว้ เ พื อแสดงให้ ช ั ด เจนว่ า อํ า นาจใดเป็ นอํ า นาจที สงวนไว้ สํ า หรั บ
คณะกรรมการเท่านันทีมีสทิ ธิอนุ มตั ไิ ด้ เพือเป็ นการง่ายต่อการทํางานของฝ่ ายบริหาร ในการ
เสนอเรืองทีควรเสนอต่อคณะกรรมการ
การตัดสิ นใจ
รายการด้า นล่ า งนี เป็ นรายการทีเป็ นอํา นาจสงวนไว้ใ ห้แ ก่คณะกรรมการบริษัท ซึง
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีต้องเตรียมเอกสารประกอบการประชุมเพือเสนอให้กรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
สํา หรับ รายการใดทีไม่ ไ ด้ก ล่ า วถึง ในทีนี หมายความว่ า คณะกรรมการบริษัท อาจ
มอบหมายให้เป็ นอํานาจของประธานเจ้าหน้าทีบริหารทีจะต้องไปจัดทํานโยบายเพือให้ผบู้ ริหาร
ไปปฏิบตั ิ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารมีหน้าทีสรุปรายงานเรืองทีคณะกรรมการมอบหมาย อํานาจ
อนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการบริษทั รับทราบเมือมีการประชุมคณะกรรมการในโอกาส ต่อไปทันที

รายการที สงวนไว้สาํ หรับคณะกรรมการ
แผนเชิ งกลยุทธ์และปฏิ บตั ิ การ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พันธกิจของบริษทั
วิสยั ทัศน์
แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบตั กิ าร/แผนธุรกิจ/แผนประจําปี
แผนความต่อเนืองของธุรกิจ
การเริมธุรกิจใหม่
การหยุดการดําเนินธุรกิจปั จจุบนั
ธุรกรรมทีนอกเหนือไปจากธุรกรรมปกติของธุรกิจ
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เรืองเกียวกับการเงิ น
9. งบประมาณการดําเนินงาน
10. งบประมาณการลงทุน
11. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณทังหมด
12. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนภายในงบประมาณ
13. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเกินงบประมาณ
14. ขายสินทรัพย์
15. โครงการความรับผิดทีมีเงือนไขซึงมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินหรืองบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จทีมีจาํ นวน 10% หรือมากกว่า
16. ขอกูเ้ งิน
17. ให้กเู้ งิน
18. ออกหลักทรัพย์
19. งบการเงิน ประจํา ปี และการรายงานของประธานเจ้า หน้ า ทีบริหารและผู้อํานวยการ
อาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
การควบรวมบริ ษทั และการร่วมลงทุน
20. การควบรวมบริษทั
21. การครอบงํากิจการ
22. การจัดตังหรือการขายบริษทั ลูก
23. การร่วมลงทุนกับเอกชน
สัญญาต่างๆ
24. การครอบงํากิจการ การขาย หรือ ใบอนุญาตทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
25. รายการทีเกียวโยงกัน
26. การแต่งตังทีปรึกษากฎหมาย
27. การประกันภัย
28. สัญญาทีมีอายุเกินกว่า 1 ปี
ประเด็นทางกฏหมาย
29. การกระทําทีฝ่ าฝืนพระราชบัญญัติ
30. การดําเนินการตามกฎหมายโดยหรือต่อบริษทั ทีอาจเกิดขึนได้
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สัญลักษณ์
31. สัญลักษณ์ของบริษทั
โครงสร้างขององค์กร
32. โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ
33. โครงสร้างองค์กรรวม
บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร
34. คํานิยมของบริษทั
35. การสรรหาแต่งตัง ให้ค่าตอบแทน บริหารผลงาน และการเลิกจ้า งประธานเจ้าหน้ าที
บริหาร
36. การแต่งตังเลขานุการบริษทั และให้ความเห็นในการบริหารผลงาน
เรืองที เกียวกับคณะกรรมการ
37. แต่งตังประธานคณะกรรมการ
38. แต่งตังกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งและกําหนดเกณฑ์การสรรหากรรมการ
39. แต่ ง ตั งและยุ บ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยภายใต้ ก ฎบั ต ร ให้ คํ า จํ า กัด ความบทบาท
องค์ประกอบ การมอบอํานาจและการรายงานต่อคณะกรรมการ
40. ประเมินผลงานของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย
นโยบาย
41. นโยบายต่อไปนี




นโยบายบริหารความเสียงและควบคุมภายใน(Risk Management and
Internal Control Policy)
นโยบายบัญชีและการเงิน ( Accounting and financial policies)
นโยบายทรัพยากรบุคคล (Human resources policies)

เรืองที เกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
42. รายงานการประชุม
43. การแต่งตังผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอก
44. การเปลียนแปลงข้อบังคับบริษทั
45. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
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46. เกณฑ์และขันตอนในการสรรหากรรมการ
อืนๆ
47. ย้ายทีทําการใหม่
48. มอบหรือยกเลิกอํานาจในการกระทําแทนผูอ้ นตามกฎหมาย
ื
(เอกสารมอบฉันทะ)
49. มอบอํานาจให้ลงนามในหนังสือในฐานะตัวแทนบริษทั
50. เรืองทุกเรืองทีมีผลกระทบต่อชือเสียงของบริษทั
การทบทวน
คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายอํานาจทีสงวนไว้สาํ หรับคณะกรรมการเป็ นประจําทุก
ปี และปรับปรุงเมือเห็นควร
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2.2 นโยบายการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการผู้ซ ึงมีหน้ าทีความรับผิดชอบในการกํา หนดวิสยั ทัศน์ สร้างมูลค่าเพิมให้แ ก่
บริษทั โดยการสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาวให้กบั บริษทั นโยบายการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการจะเป็ นแนวทางให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สรรหา
บุคลากรทีมีขดี ความสามารถทีมีคุณสมบัติ มีชอเสี
ื ยง มีคุณธรรมเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั
ในขณะเดียวกันจะสร้า งแรงจูงใจให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรม ดึงดูด และรักษากรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารตลอดจนผูบ้ ริหารระดับสูง เพือทําให้บริษทั มีสนิ ทรัพย์ทเป็
ี นบุคคลที
เป็ นข้อได้เปรียบได้ในการแข่งขันธุรกิจ
การสรรหากรรมการบริ ษทั
1. การสรรหาคัดเลือกและแต่งตังกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการอิสระ คณะกรรมการ
ชุดย่อยควรมีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องกับกลยุทธ์ระยะสันและระยะยาวสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั รวมถึง คุณสมบัติ ขีดความสามารถ คุณลักษณะต่างๆ และความเป็ นอิสระจัดทํา
เป็ น Board Skill Matrix
2. โครงสร้างของกรรมการต้องมีความความหลากหลายของคุณสมบัตขิ องกรรมการตาม
นโยบายความหลากหลายในคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
3. ใช้ทปรึ
ี กษา (Professional Search Firm)หรือฐานข้อมูลกรรมการ(Director Pool) ในการสรร
หากรรมการใหม่
4. กรรมการทุกคนต้องมีการประเมินผลการปฏิบ ัตงิ านตนเองตามนโยบายการประเมิน การ
ทํางานของประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยพร้อมทัง
ต้องมีการเปิ ดเผยแผนการเพิมพูนความรูใ้ ห้แก่คณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
ค่าตอบแทนของกรรมการควรจัดให้อยู่ในลักษณะเปรียบเทียบกัน ได้กบั ระดับทีปฏิบตั ิ
อยูใ่ นอุตสาหกรรม ตามประสบการณ์และภาระหน้าทีขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ
รวมถึงประโยชน์ ทคาดว่
ี
าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคนกรรมการทีได้รบั มอบหมายและความ
รับ ผิด ชอบทีเพิมขึน เช่ น กรรมการในชุ ด คณะกรรมการชุด ย่ อ ยควรได้ ร ับ ค่ า ตอบแทนที
เหมาะสม
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การสรรหาประธานเจ้าหน้ าที บริ หาร
การสรรหาและคัดเลือกประธานเจ้าหน้าทีบริหารควรเป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ มีภาวะผูน้ ํา มีขดี
ความสามารถและคุณลักษณะต่างๆสอดคล้องกับธุรกิจของบริษทั ซึงคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูก้ าํ หนดในรายละเอียดให้มคี วามเหมาะสมตามสภาพการณ์

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้ าที บริ หารและผู้บริ หารระดับสูง
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้ าทีบริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงควรเป็ นไปตามผลการ
ทํา งานนโยบายการพิจ ารณาค่า ตอบแทนสํา หรับ พนัก งานบริหารระดับ สูง ทีคณะกรรมการ
กําหนดตามทีได้ร บั อนุ มตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น และเพือประโยชน์ สูงสุดของบริษัทระดับของ
ค่าตอบแทน ทังทีเป็ นเงิน เดือน โบนัส และผลตอบแทนในรูปแบบอืนๆควรมีความจูงใจและ
สอดคล้องกับผลงานของผู้บ ริหารแต่ละคนประกอบกับผลการดําเนิ นงานของบริษัทและต้อง
คํานึงถึงผลประโยชน์ทผูี ถ้ อื หุน้ ได้รบั
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็ นผู้ป ระเมิน ผลประธานเจ้า หน้ า ทีบริหาร
ประจําปี ตามนโยบายการบริหารผลการทํางานของประธานเจ้าหน้าทีบริหารเพือนําไปใช้ในการ
พิจารณาค่าตอบแทนตามเกณฑ์ทเป็
ี นรูปธรรม รวมถึงผลปฏิบตั งิ านทางการเงินผลปฏิบตั งิ าน
ตามกลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารผลประเมิน ควรเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบโดยประธาน
กรรมการเป็ นผูส้ อสารผลการพิ
ื
จารณาให้แก่ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
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Board Skill Matrix
Specific Skills,
Expertise and
Experience Identified as
Ideal for the Board

นิ คม
อุตสาหกรรม

กลยุทธ์

การเงิน/
การบัญชี

ความเสียง

กฎหมาย

เทคโนโลยี

กรรมการบริ หาร
กรรมการบริษทั
กรรมการอิ สระ
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การตลาด/

การกํากับ

ธุรกิ จ

ดูแลกิ จการ
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2.3 นโยบายความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการ
การคัดเลือกกรรมการให้มคี ุณสมบัติทหลากหลายในองค์
ี
ป ระกอบของคณะกรรมการ
เป็ นการเพิมมุมมองให้คณะกรรมการบริษทั ความหลากหลายนีแตกต่างจากคุณสมบัตทิ วไป
ั
ที
กําหนดถึงพืนฐานการศึกษา ประสบการณ์ แต่เป็ นความแตกต่างทางด้านคุณลักษณะอืนๆทีจะ
ทําให้คณะกรรมการมีมมุ มองทีแตกต่างทําให้เกิดความคิดหรือวิธที แก้
ี ปัญหาทีไม่เหมือนกัน
ประเภทของความหลากหลาย
ความหลากหลายควรประกอบด้วย
 เพศ
 อายุ
 เชือชาติ
สําหรับในเรือง พืนฐานการศึกษา ของความรูป้ ระสบการณ์นันจะอยู่ในนโยบายการสรรหา
กรรมการ (Board Skill Matrix)
การสนับสนุน
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุ นให้มคี วามหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการ
การทบทวน
คณะกรรมการจะมี ก ารทบทวนนโยบายความหลากหลายในองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการเป็ นประจําทุกปี
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2.4 นโยบายการพัฒนากรรมการ
เพือส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการทําให้กรรมการการสามารถนํ า
ประโยชน์ จากความรู้ทีได้ร ับ มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการกํากับ ดูแ ลบริษัทได้อ ย่า งทัน สมัยทัน ต่ อ
เหตุการณ์ เพิมความเป็ นมืออาชีพให้กรรมการ สามารถสร้างมูลค่าเพิมให้แก่บริษทั พร้อมทัง
สามารถผลักดันให้องค์กรเข้าสูม่ าตรฐานสากล
การพัฒนาคณะกรรมการ
การส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการบริษทั สามารถส่งเสริมได้ในหลาย
รูปแบบ ดังนี
1. การจัดให้มกี จิ กรรมสนับสนุนเพือเตรียมการและสร้างความรู้ความเข้าใจสําหรับกรรมการ
ใหม่หรือกรรมการทีได้รบั การแต่งตังระหว่างปี บญ
ั ชี โดยกิจกรรมประกอบด้วย
1.1 การเข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ
1.2 การบรรยายโดยผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
1.3 การเชิญผูช้ าํ นาญการจากภายนอกมาแลกเปลียนมุมมองกับกรรมการของบริษทั
2.
คณะกรรมการบริษทั ให้มกี จิ กรรมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทีเป็ นการส่งเสริมความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการบริษทั ทังทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆทีจะนํามาปรับ
ใช้พฒ
ั นาบริษัท รวมถึงส่งเสริมให้บริษทั มีการกํากับดูแลกิจการทีดีและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทนเป็ น ผู้แ นะนํ า รูป แบบของกิจ กรรม
ส่งเสริมความรูค้ วามสามารถ เช่น การอบรมการดูงานการเข้าร่วมสัมมนา และการเยียมชมการ
ปฏิบตั งิ านภายในหรือหน่ วยงานภายนอกแต่กจิ กรรมส่งเสริมความรูค้ วามสามารถควรพิจารณา
จาก
2.1 ความสอดคล้องของเนือหาสาระของกิจกรรมกับภารกิจหลักของบริษทั
2.2 ระยะเวลาทีใช้ในแต่ละกิจกรรม
2.3 การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการหรือจํานวนกรรมการทีเข้า ร่วมในแต่ล ะ
กิจกรรม
2.4 การนํ ามาประยุกต์ใช้กบั ธุรกรรมของบริษทั เช่นการต่อยอดธุรกิจการนํ ามา
ประยุกต์ใช้กบั กลยุทธ์ของบริษทั เป็ นต้น
3. กรรมการทุกท่านมีการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 6 ชัวโมงต่อปี
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งบประมาณ
มีการจัดตังงบประมาณสําหรับการการพัฒนาอย่างต่อเนืองของคณะกรรมการประจําปี

ทบทวน
คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนนโยบายการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนืองเป็ น
ประจําทุกปี และมีการปรับปรุงหากเห็นควร
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2.5นโยบายการประเมิ นผลงานตนเองของประธานกรรมการคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินการทํางานคณะกรรมการและการประเมินการทํางานของประธานกรรมการ
กรรมการแต่ละคนและคณะกรรมการชุด ย่อย เป็ นแนวปฏิบตั ิทีดีของการกํา กับ ดูแ ลกิจ การ
คณะกรรมการบริษั ท มอบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนเป็ น
ผู้รบั ผิดชอบจัดทําการประเมินผลงานตนเองประธานกรรมการ คณะกรรมการกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย
ความถีของการประเมิ น
การประเมิน ตนเองของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการรายบุ คคล และ
คณะกรรมการชุดย่อย ทําเป็ นประจําทุกปี
การประเมินควรมีทงการประเมิ
ั
นตนเองซึงจัดทําเป็ นการภายในโดยคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการกําหนดหัวข้อประเมิน ซึงจะแตกต่างกัน
ตามหน้ า ทีและความรับ ผิด ชอบตามคณะกรรมการแต่ ล ะชุ ด และตามบทบาทหน้ า ที ของ
กรรมการรายบุคคล
แต่ทกุ ปี ที 3 ควรจัดหาผูเ้ ชียวชาญทางด้านการกํากับดูแลกิจการหรือทีปรึกษาทางด้าน
การกํากับดูแลกิจการ ทําหน้าทีช่วยให้การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพือสามารถตรวจเช็คมาตรฐานของการประเมิน ตนเอง
และยังสามารถเปรียบเทียบผลประเมินตนเองกับแนวปฏิบตั ทิ ดีี ตามมาตรฐานสากล
เป้ าหมายของการประเมิน
ผลของการประเมิน จะนํ า มาใช้ป รัป ปรุงขันตอนกระบวนการทํา งานและการพัฒนา
ตนเองของกรรมการแต่ละท่าน เพือทําให้กรรมการทํางานอย่างเป็ นมืออาชีพ
การประเมิ น
ประเมิน ผลงานจากกฎบัต รและการบรรยายลัก ษณะงานของประธานกรรมการ
กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ คณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ
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แผนปฏิ บตั ิ การปรับปรุงจะได้มาจากผลของการสํารวจ
นโยบายการประเมิ น การทํ า งานคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยจะมีการทบทวนประจําปี จากผลการประเมินตนเองเพือเป็ นการปรับปรุง
การทํางานโดยคณะกรรมการและปรับปรุงให้ทนั สมัยยิงขึน
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2.6นโยบายการเข้าถึงข้อมูลบริ ษทั ค่าชดเชย และค่าคุ้มครองประกันความรับ
ผิดของกรรมการ
การให้รายละเอียดสิทธิทกรรมการควรได้
ี
รบั ทราบเมือเข้ามาปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะเรือง
ของข้อมูลต่างๆทีกรรมการใหม่อาจยังไม่ทราบว่าจะหาได้จากทีไหนและจะทําอย่างไรถึงจะได้
ข้อมูลนันมา เพือเป็ นการทําหน้ าทีได้อย่างสมบูรณ์ขนึ นอกจากนันเมือเกิดความผิดพลาดจาก
การกํากับดูแลกิจการโดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์หรือโดยมิได้ทจุ ริตก็อาจฟ้ องร้องถูกดําเนินคดีได้
บริษัทจึงมีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารทีมิได้กระทําความผิด โดยให้ความคุม้ ครอง
ถึงการถูกฟ้ อง ร้องดําเนินคดีเป็ นค่าใช้จ่ายในการต่อสูค้ ดีให้กบั ตัวกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหาร
เองหรือกรณีถูกฟ้ องร้องในนามบริษทั เพือปกป้ องทรัพย์สนิ ส่วนตัวของกรรมการและผูบ้ ริหาร
แต่กรรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ และผูบ้ ริหาร ครอบคลุมในกรณีทกรรมการ
ี
และ
ผูบ้ ริหารไม่ได้กระทําความผิด

หนังสือสิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูลบริ ษัท ค่ าชดเชยและค่ าคุ้มครองประกันความรับผิ ด ของ
กรรมการ
ทุกครังเมือกรรมการเริมต้นวาระกรรมการใหม่ กรรมการต้องลงนามรับทราบหนังสือ
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลบริษทั ค่าชดเชยและค่าคุม้ ครองประภัยความรับผิดของกรรมการทีให้สทิ ธิ
กรรมการตามทีกล่าวในนโยบายฉบับนี
การเข้าถึงข้อมูล
กรรมการมีส ิทธิทางกฎหมายทีจะได้ข้อมูล และสําเนาข้อมูลทีเกียวข้องกับ การทํา
หน้าทีกรรมการทังในขณะทียังดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอยูแ่ ละหลังจากหมดวาระแล้วสําหรับ
เอกสารในช่วงทียังดํารงตําแหน่ งกรรมการอยู่จากเลขานุ การบริษัทโดยได้รบั การอนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการบริษทั

ค่าชดเชย
บริษทั จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารโดยครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทีสร้าง
ความสูญเสียความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆทีเกิดขึนในระหว่างทีกรรมการและผูบ้ ริหารดํารง
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ตําแหน่ ง ยกเว้นหากการกระทําหรือการปฏิบตั หิ น้าทีนันเกิดจากความไม่ซอสั
ื ตย์หรือมีเจตนา
ละเลยต่อหน้าที
การประกัน
บริษัท จะต้อ งรัก ษานโยบาย การประกัน ความรับ ผิด ของกรรมการและผู้บ ริห าร
(D&O) ซึงจะครอบคลุมค่าเสียหาย/ค่าธรรมเนียมฟ้ องร้องจาก
 ความสําเร็จในการต่อสูค
้ ดีจากการดําเนินการตามกฎหมาย
 ความรับผิดส่วนตัวจากการฟ้ องร้องคดี
 ค่าชดเชยทีบริษท
ั จ่ายให้แก่กรรมการ
นโยบายไม่รวมถึงค่าเสียหาย/ค่าธรรมเนียมฟ้ องร้องทีเกิดขึนจากการฉ้อโกงความไม่
ซือสัตย์และความเสียงทีครอบคลุ มแล้ว ในนโยบายอืน (เช่น การประกัน ภัย ความรับ ผิดต่ อ
ทรัพย์สนิ และการบาดเจ็บทางร่างกาย)
รายละเอียดเกียวกับนโยบาย (ความครอบคลุมทีมีความจํากัดของความรับผิดชอบ
ลักษณะของความรับผิด ค่าเบียประกัน) ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อผูใ้ ดได้ยกเว้นได้รบั ความยินยอม
จากผูร้ บั ประกันหรือกฎหมายกําหนดไว้
การรายงานต่อคณะกรรมการ
รายงานเรืองนโยบายการประกันความรับผิดทางกฎหมายของกรรมการและผูบ้ ริหาร
(D&O) ต่อคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจําทุกปี
การทบทวน
นโยบายการเข้าถึงข้อมูลบริษทั ค่าชดเชย และค่า คุม้ ครองประกันภัย ความรับผิด
ของกรรมการจะได้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการเพือให้นโยบายนันตรงตามหนังสือสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูลบริษทั ค่าชดเชยและค่าคุม้ ครองประกันความรับผิดของกรรมการฉบับล่าสุด
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2.7 นโยบายการบริ หารผลการทํางานและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้ าที
บริหาร
คณะกรรมการบริษทั กําหนดนโยบายการบริหารผลการทํางานของประธานเจ้าหน้าที
บริหารเพือคอยติดตามดูแลผลการทํางานของประธานเจ้าหน้าทีบริหารให้เป็ นไปตามแผนและ
เป้ าหมายทีกําหนดไว้
ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีความรับ ผิดชอบในผลการปฏิบ ัตงิ านของประธานเจ้าหน้ า ที
บริหาร คณะกรรมการบริษทั อาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เป็ นผู้จดั การเรืองตัวชีวัดและหัวข้อประเมิน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ร่วมประเมินและ
พิจารณาอนุ มตั แิ ละให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ให้
เป็ นไปในลักษณะเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
องค์ประกอบของการประเมินผลงาน







วัตถุประสงค์ระยะยาว วัตถุประสงค์ประจําปี แผนประจําปี แผนกลยุทธ์ ควรเป็ นทีเห็น
พ้องต้องกันและสอดคล้องกัน
ให้นําหนักแต่ละวัตถุประสงค์
สร้างตัวชีวัดแต่ละวัตถุประสงค์ทเห็
ี นชอบแล้ว
เชือมโยงเงินเดือนและโบนัสกับวัตถุประสงค์ทบรรลุ
ี ผลสําเร็จ
ให้มกี ารรับฟั งคําอธิบายจากทังสองฝ่ ายในกระบวนการประเมิน
ตกลงกันว่าคณะกรรมการสามารถสนับสนุ นการพัฒนาของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์นีต้องมีการตกลงเห็นชอบกับประธานเจ้าหน้าทีบริหาร





สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ประจําปี
มีไม่เกิน 7 ข้อ
มีมากกว่าแผนทางด้านการเงิน
ตัวชีวัดใช้วธิ ี “บาลานซ์ สกอร์การ์ด” ซึงรวมถึง การเงิน ขันตอนการทํางานภายใน กล
ยุทธ์และการสร้างสรรค์สงใหม่
ิ ๆ ความสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
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มีการให้นําหนักตามความสําคัญ เช่น การเงิน=30% ขันตอนการทํางานภายใน =20%
กลยุทธ์และการสร้างสรรค์สงใหม่
ิ ๆ=20% ความสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ่วนได้เสีย=30%ต้องวัด
ได้ เช่น ความสัมพันธ์กบั ผู้มสี ่วนได้เสีย:ความพึงพอใจของพนักงานเพิมขึนโดยรวม
75%

เกณฑ์ค่าตอบแทน
ระยะสัน
การตอบแทนประธานเจ้าหน้ าทีบริหารจะขึนกับผลสําเร็จของแผนดําเนินงานประจําปี
ประกอบด้วย
 ยอดขายและผลกําไรตามแผนทีได้ตกลงไว้กบั คณะกรรมการ
 พนักงานมีการพัฒนาทางความรูแ้ ละทักษะด้านอืนทีจําเป็ นต่อการทํางาน
 ขันตอนการทํางานภายในองค์ได้รบั การปรับปรุงให้ทนั สมัย
 ความพึงพอในของลูกค้า
ระยะยาว
 กลยุทธ์ทวางไว้
ี
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทตัี งไว้
 อัตราการลาออกของพนักงานตําโดยเฉพาะพนักงานทีอยูใ่ นตําแหน่งทีสําคัญ
 ได้ร ับ การยกย่องจากภายนอกว่า เป็ นบริษัท ทีมันคง มีคุณธรรม ใครๆอยากเข้า มา
ทํางานกับบริษทั
 ดูแล ลูกค้าและสิงแวดล้อม ให้เติบโตไปพร้อมกับบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการพิจารณาค่าตอบแทน เงินเดือน โบนัส
และสิทธิประโยชน์อนๆ
ื ให้กบั ประธานเจ้าหน้าทีผูบ้ ริหาร

กระบวนการประเมิ นโดยสองฝ่ าย
ให้คณะกรรมการบริษทั ประเมิน ผลการดํา เนินงานของประธานเจ้าหน้ าทีบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารประเมินผลการดําเนินงานของตนเอง เพือเห็นถึงความคาดหวังของทัง
สองฝ่ ายและอาจเกิดการปรับเปลียน
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ทบทวน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีทบทวนการบริหารผลการทํางาน
ของประธานเจ้ า หน้ า ทีบริห ารเสนอต่ อ คณะกรรมการบริษัท เพือพิจ ารณาประจํ า ปี และ
เปลียนแปลงเมือคณะกรรมการบริษทั เห็นควร
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2.8 นโยบายตารางและวาระการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย
การประชุม
นโยบายนีช่วยให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการกําหนดแผนการประชุม
และวาระการประชุ ม ประจํ า ปี ล่ ว งหน้ า เพือให้ ม ันใจว่ า แผนงานที วางไว้ จ ะนํ า เสนอให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและเป็ นการทําให้ผบู้ ริหารมีการวางแผนการเตรียมเอกสารการ
ประชุมล่วงหน้า
การนัดหมาย
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการตกลงกัน ทีจะมีการประชุมตาม
ตารางนัดหมายประจําปี ตามแบบฟอร์มแนบ ซึงกล่าวถึงรายละเอียดของวาระการประชุม ในการ
ประชุมแต่ละครัง
มาตรฐานของหัวข้อวาระการประชุมในตารางนัดหมายดังรายการต่อไปนี
1. แผนกลยุทธ์: อนุมตั หิ รือทบทวน
2. แผนงานประจําปี : อนุมตั ิ
3. งบประมาณ: รายจ่ายการดําเนินงานและรายจ่ายลงทุน: อนุมตั ิ
4. งบการเงินประจําปี (หลังการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ): พิจารณา
5. รายงานการสอบทาน (เสนอโดยจากคณะกรรมการตรวจสอบ): อนุมตั ิ
6. รายงานประจําปี : อนุมตั ิ
7. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ: (เสนอโดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ): เพืออนุมตั ิ
สิงทีเปลียนแปลงไป
8. คณะกรรมการให้การรับรองนโยบาย: (เสนอโดยคณะกรรมการดูกํากับดูแลกิจการ):
อนุมตั สิ งที
ิ เปลียนแปลงไป
9. เรืองอืนๆทีต้องการการอนุ มตั หิ รือความเห็นจากคณะกรรมการในการรับรองนโยบาย
(เสนอโดย CEO): อนุมตั สิ งที
ิ เปลียนแปลงไป
10. วิเคราะห์หาช่องว่างของทักษะและความหลากหลายของคณะกรรมการและคุณลักษณะ
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ของกรรมการเพื อจัด ทํ า การสรรหาและการคัด เลื อ กกรรมการ (เสนอโดยของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน): อนุมตั ิ
11. ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย: อนุมตั ิ
12. การประเมินผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการกํากับดูแลในช่วงเวลา 12 เดือน
ทีผ่านมา : พิจารณา
13. วิธีก ารและเวลาในการทํ า การประเมิน การทํ า งานของคณะกรรมการ (เสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน): อนุมตั ิ
14. รายงานผลการประเมินการทํางานของคณะกรรมการและสรุปแผนทําการกํากับดูแล
กิจการสําหรับอีก 12 เดือนข้างหน้า: พิจารณา
15. แผนสืบทอดตําแหน่ งสําหรับประธานกรรมการและกรรมการ (เสนอโดยคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน): อนุมตั ิ
16. แผนสืบทอดตําแหน่ งสํา หรับ ประธานเจ้าหน้ าทีบริหารและระดับผู้บ ริหารระดับ สูง ที
รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน): อนุมตั ิ
17. กระบวนการของกรรมการใหม่เข้ารับตําแหน่ ง (เสนอโดยจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน): อนุมตั ิ
18. วัตถุประสงค์ของการทําประเมินผลการทํางานกรรมการผูจ้ ดั การการจ่ายโบนัสและการ
ขึนเงินเดือน (เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน): อนุมตั ิ
19. ประชุมใหญ่สามัญประจําปี : เข้าร่วม
สําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
20. แผนการสอบทาน: อนุมตั ิ
21. รายงานการตรวจสอบ: เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
22. ผูบ้ ริหารปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของรายงานการตรวจสอบ: ทบทวน
23. พบกับผูต้ รวจสอบภายนอก: ซักถาม
24. งบการเงินประจําปี : อนุมตั แิ ละรับรองต่อคณะกรรมการบริษทั
25. คณะกรรมการรับ รองนโยบายการเงิน : ทบทวนและรับ รองการเปลียนแปลงต่ อ
คณะกรรมการบริษทั
สําหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหา
26. วิเคราะห์หาช่องว่างของทักษะและความหลากหลายของคณะกรรมการและคุณลักษณะ
ของกรรมการเพือจัด ทําการสรรหาและการคัด เลือกกรรมการ: รับ รองและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั
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27. วิธกี ารและเวลาในการทําการประเมินการทํางานของคณะกรรมการ รับรองและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั
28. แผนสืบทอดตําแหน่ งสําหรับประธานกรรมการและกรรมการ: รับรองและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั
29. ขันตอนการจัด ทํ า แผนสืบ ทอดตํ า แหน่ ง :
ทบทวน ให้คํ า แนะนํ า และเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั
สําหรับการประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
30. วัตถุประสงค์ของการทําประเมินผลการทํางานกรรมการผูจ้ ดั การ การจ่ายโบนัสและการ
ขึนเงินเดือน: รับรองและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
31. ค่าตอบแทนและนโยบายการบริหารการทํางานผูบริหารระดับสูง: ทนทวนและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั
32. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ของกรรมการตามตําแหน่งและประเภท: ทบทวนและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
สําหรับการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล
33. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ: ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
34. นโยบายทีเกียวกับการกํากับดูแลกิจการ: ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
35. นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน และนโยบายแจ้งเบาะแส: ทบทวนและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั
36. กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย: ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
37. แผนการกํากับดูแลกิจการทีดี: อนุมตั แิ ละรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
38. แผนความรับผิดชอบทางสังคม: อนุมตั แิ ละรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั

สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสียง
39. นโยบายการบริหารความเสียงและแนวทางการบริหารความเสียง: ทบทวนและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั
40. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสียง: อนุมตั แิ ละรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
41. แผนทําธุรกิจด้วยความต่อเนือง: ทบทวนและให้คําแนะนํ าหากมีขอ้ เปลียนแปลงต่อ
คณะกรรมการบริษทั
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42. ระบุความเสียงทียอมรับได้และความเบียงเบนของแต่ละความเสียงนําไปปฏิบตั :ิ อนุ มตั ิ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
43. ติดตามผลรายงานด้านความเสียงจากคณะกรรมการบริหารความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร
อย่างต่อเนือง: เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
ทบทวน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะพิจารณาเรืองต่างๆทีเห็นควรเพิมเติมเข้ามา
อยูใ่ นตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี อย่างต่อเนืองและมีการ
ทบทวนแก้ไขเพือให้ตารางการประชุม คณะกรรมการมีความทันต่อสถานการณ์
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ตารางการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยประจําปี
ปี ...........
วันที

ประชุม
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2.9 นโยบายการเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการ
เพือให้เป็ นทีเข้าใจตรงกันถึงวิธกี ารเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการรวมทังรูปแบบ
การจัดข้อมูลทีส่งเสริมให้ขอ้ มูลน่ าศึกษาน่ าอ่าน เป็ นการอํานวยความสะดวกให้คณะกรรมการ
ได้ใช้เวลาในการพิจารณาเรืองเชิงกลยุทธ์ของบริษทั อย่างเพียงพอ
การเตรียมวาระประชุมคณะกรรมการ
วาระการประชุ ม ของคณะกรรมการนั นถู ก กํ า หนดขึนโดยประธานกรรมการได้
ปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าทีบริหารและเลขานุ การบริษทั โดยกรรมการท่านอืนสามารถให้
คํา แนะนํ า โดยเฉพาะเป็ นวาระทีเกียวกับ หน้ า ทีความรับ ผิด ชอบของตนโดยผ่า นประธาน
กรรมการ
วาระการประชุมคณะกรรมการของการประชุมพิเศษต้องมีการบัน ทึกอยู่ในตารางการ
ประชุมประจําปี ของคณะกรรมการเพือให้เป็ นระบบและเพือให้คณะกรรมการการไม่พลาดการ
พิจารณาอนุ มตั เิ รืองสําคัญๆประจําปี
มาตรฐานรูปแบบวาระการประชุม
วาระการประชุมควรจัดเรืองทีสําคัญทีสุดเป็ นวาระแรกและเรืองสําคัญรองลงมาเป็ น
วาระต่อไปตามลําดับ
 วาระแลกเปลียนความข้อคิดเห็นเชิงกลยุทธ์ (เป็ นเรืองทีเกิดขึนซึงอาจมีผลกระทบต่อ
กลยุทธ์ของบริษทั )
 วาระเพืออนุมตั ิ
 วาระเพือทราบ
การประชุมโดยไม่มีผ้บู ริหาร
จัดให้มกี ารประชุมพิเศษก่อนการประชุมปกติสาํ หรับกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารโดยไม่มี
วาระการประชุมและไม่มผี บู้ ริหารหรือพนักงานเข้าร่วมประชุมจะเป็ นประเด็นทีคณะกรรมการมี
ความเป็ น ห่ว งหรือเป็ น เรืองทีกรรมการเกรงใจทีจะคุยกัน ต่อหน้ าคณะผู้บริหารหลังจากการ
ประชุมเสร็จประธานกรรมการจะเชิญประธานเจ้าหน้ าทีบริหารมาแจ้งให้ทราบถึงผลของการ
ประชุม
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วาระแลกเปลียนความข้อคิ ดเห็นเชิ งกลยุทธ์
หัวข้อของการพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นเชิงกลยุทธ์จะไม่ถูกกําหนด เพือเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้กรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณาเรืองทีเกิดขึนซึงอาจมีผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์หรือการ
ดําเนินงานของบริษทั โดยมีวธิ กี ารดังนี
คณะกรรมการจะตกลงกันว่าหัวข้อเชิง กลยุทธ์ใดๆทีอาจส่งผลกระทบบริษทั ก่อนการ
ประชุมพิเศษ โดยตัดสินใจว่า ควรมีการเตรียมข้อมูลให้กรรมการก่อนหรือไม่และใครควรเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบ บางครังคณะกรรมการอาจเชิญผูเ้ ชียวชาญภายนอกมาบรรยายหัวข้อใดหัวข้อหนึง
ให้เกิดการอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นกัน
วาระเพือพิ จารณาอนุมตั ิ
วาระที ให้ ค ณะกรรมการอนุ ม ัติ ต้ อ งเป็ นเรื องที อยู่ ใ นอํ า นาจที สงวนไว้ สํ า หรั บ
คณะกรรมการตามนโยบายอํานาจทีมอบให้คณะกรรมการเป็ นผู้พจิ ารณาอนุ มตั เิ อกสารทีจะ
เสนอ เพือให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั จิ ะมีรายละเอียดเฉพาะเรืองรวมทังข้อแนะนํา
วาระเพือทราบ
ในวาระสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการเป็ นเรืองของรายงานการปฏิบตั ิ การจาก
มติทประชุ
ี
มครังทีผ่านมา เช่น รายงานจากกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานทางการเงินและรายงาน
การประชุมจากคณะกรรมการชุดย่อยหรือรายงานด้วยวาจาโดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ในกรณีทคณะกรรมการชุ
ี
ดย่อยเพิงจะมีการประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการโดยมีเอกสาร
ตามแนบภายหลัง
วาระนีอาจรวมถึงการนํ าเสนอเรืองระบบการปฏิบัตงิ านเพือเป็ นการเพิมความรู้ให้แก่
คณะกรรมการโดยผูบ้ ริหารทีรับผิดชอบ
รายงานทีเขียนเป็ นรายงานทีถือว่าข้อมูลถูกต้องแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ในห้องประชุม
แต่คณะกรรมการสามารถถามคําถามใดๆจากรายงานนีได้
วาระการประชุมมาตรฐาน
1. เปิ ดการประชุม
2. เหตุผลของกรรมการทีไม่เข้าร่วมประชุม
3. การขัดแย้งกับคําแถลงการณ์การของบริษทั (หากมี)
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4. การประชุมโดยไม่มผี บู้ ริหาร (หากมีการกําหนด)
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการครังก่อน
6. วาระแลกเปลียนข้อคิดเห็นเชิงกลยุทธ์ (ตัวอย่างเช่น หัวข้อเรือง เทคโนโลยีในอนาคต
นําเสนอโดยผูเ้ ชียวชาญภายนอก)
7. วาระเพือพิจารณา
7.1 การเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา (เช่น การควบรวม XYZ)
7.2 การเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา (เช่น ยีห้อใหม่)
7.3 การเสนอให้ค ณะกรรมการพิจ ารณา (การเปลียนนโยบายการอนุ ม ัติโ ดย
คณะกรรมการ)
8. วาระเพือทราบ
8.1 นําเสนอโดยผูบ้ ริหาร เช่น ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
8.2 เรืองทีตกค้างจากการประชุมครังก่อน
8.3 รายงานของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
8.4 รายงานทางการเงิน
8.5 รายงานการประชุมคณะอนุ กรรมการ
9. การประชุมครังต่อไป

การทบทวน
ประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และเลขานุ การบริษทั มีหน้าทีทบทวน
นโยบายวาระประชุมคณะกรรมการเป็ นประจําทุกปี และสามารถปรับปรุงเมือเห็นสมควร
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2.10นโ ย บ าย เ อ กสาร ป ระ ก อ บกา ร ป ระ ชุ ม ข อ ง ค ณะ กร รม กา ร แ ล ะ
คณะกรรมการชุดย่อย
เพือกํ า หนดฟอร์ ม วิ ธี ก ารจั ด ทํ า เอกสารประชุ ม และเวลาที ต้ อ งส่ ง เอกสารให้แ ก่
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพือทําให้กรรมการสามารถทํา ความเข้าใจเอกสาร
ประกอบการประชุมได้งา่ ยขึน

ความรับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้ า หน้ า ทีบริห ารและเลขานุ ก ารบริษัท มีค วาม
รับผิดชอบร่วมกันในการกําหนดวาระการประชุมทีควรนํ าเข้าเสนอคณะกรรมการบริษทั โดยใช้
ข้อมูลจากเลขานุ การบริษทั และอ้างอิงถึงตารางการประชุมคณะกรรมการประจําปี
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารทีรับผิดชอบและเลขานุ การคณะกรรมการชุด
ย่อยมีความรับผิดชอบในวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
เลขานุ การบริษทั มีความรับผิดชอบในเรืองของเอกสารประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไป
ตามสิงทีได้กล่าวไปในนโยบายเอกสารประกอบการประชุมเพือพิจารณา
เลขานุ การคณะกรรมการของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน
ในเรืองของเอกสารประกอบการประชุม
ประธานกรรมการและประธานเจ้า หน้า ทีบริหารพิจ ารณาอนุ มตั ิเอกสารการประชุม
สําหรับวาระเพือพิจารณาก่อนเวียนให้คณะกรรมการ (คณะกรรมการชุดย่อย) ท่านอืนทราบ
(ประธานของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาอนุ มตั เิ อกสารเช่นกันในกรณีของการประชุม
ของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย)
เลขานุ การบริษัทมีความรับผิดชอบในการเก็บรักษาและรวบรวมเอกสารประกอบการ
ประชุ ม รายงานการประชุ ม ของคณะกรรมการและของคณะกรรมการชุ ด ย่อยซึงกรรมการ
สามารถขอดูเอกสารเหล่านีได้
เลขานุ การบริษทั มีความรับผิดชอบในการลําดับเรียงหน้ าปรับให้อ่านง่ายติดตามง่าย
และใช้อา้ งถึงได้ง่าย เช่นการใช้เลขหน้ าเฉพาะในชุดเอกสารแต่ละชุดเพราะฉะนันเมืออ้างถึง
เอกสารชุด ก หน้า 3 ก็จะเข้าใจโดยทันที หรือโดยใช้ป้ายทีมีสหี รือตัวเลขทีเหมือนกันแต่ละวาระ
การประชุม (ในกรณีของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นหน้าทีของเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย)
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การส่งเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรส่งออกให้
ถึงคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม
วิ ธีส่งออกเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสามารถเลือกวิธกี ารรับเอกสารประกอบการประชุม
โดยอีเมล์แนบไปในรูปของเอกสารทีไม่สามารถแก้ไขได้ (PDFFile) หรือโดยนํ าส่งเป็ นเอกสาร
หรือให้กรรมการเลือก
เวลาในการจัดเตรียมเอกสาร
ขึนอยู่กบั ความยาวของการประชุมแต่ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมของคณะกรรมการบริษทั
หรือคณะกรรมการชุดย่อยย่อมใช้เวลาเท่ากัน
การแจกเอกสารประกอบการประชุมในที ประชุม
ตามกฎโดยทัวไปเอกสารประกอบการประชุม ไม่ใ ห้มีการแจกในทีประชุมเนืองจาก
เป็ นการไม่ใ ห้เวลาคณะกรรมการในการเตรียมตัว ยกเว้นในสถานการณ์ ทจํี า เป็ น ทีประธาน
กรรมการอาจอนุ ญาตเป็ นกรณีไป
แบบฟอร์มของเอกสารประกอบการประชุม
แบบฟอร์มของเอกสารประกอบการประชุมควรแบ่ง ประเภทให้ชดั เจนเช่น เอกสาร
ประกอบการประชุมเพือทราบ เอกสารประกอบการประชุมเพือพิจารณา เพือความสะดวกง่าย
ต่อความเข้าใจ
เรืองการอภิ ปรายเชิ งกลยุทธ์
เอกสารทีเตรียมสําหรับการอภิปรายเรืองเชิงกลยุทธ์ต้องเป็ นเอกสารทีประกอบด้ว ย
ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการสามารถดึงดูดให้กรรมการเข้ามามีส่วนร่วมเกิดความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ โดยข้อมูลจะมีความยาวเท่าใดก็ได้หากตราบใดเป็ นข้อมูลทีเกียวข้อง
และเป็ นประโยชน์ แต่ควรจัดให้เป็ นเอกสารแนบเป็ นแต่ละหัวข้อเพือความสะดวกต่อความเข้าใจ

เรืองข้อมูล/บันทึก
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มีการรายงานข้อมูลแก่คณะกรรมการ 2 แบบคือรายงานของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
และรายงานทางการเงิน
รายงานของประธานเจ้าหน้ าที บริ หาร
 เรืองเชิงกลยุทธ์
 สรุปผลการดําเนินงานทางการเงิน
 สรุปผลการปฏิบต
ั งิ านในแต่ละฝ่ ายงาน
 ตัวชีวัดทีไม่ใช่ทางด้านตัวเงิน
 เรืองอืนๆ เช่น รายงานทางการตลาด รายงานด้านงานบุคลากร
 รายงานการให้บริการ
รายงานทางการเงิ น
รายงานทางการเงินประกอบไปด้วย
 งบแสดงฐานะการเงิน
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 งบกระแสเงินสด
 งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ
การรายงานจะครอบคลุ ม ผลการดํ า เนิ น งานประจํ า เดื อ นและปี เปรีย บเทีย บกับ
งบประมาณและการประมาณการผลงานประจํา ปี แ ละรวมถึง สัด ส่ว นทางการเงิน ตลอดจน
คําอธิบายของสาเหตุทไม่
ี ไปเป็ นไปตามเป้ าหมายและงบประมาณทีประมาณการไว้
รูปแบบของเอกสาร
การใช้กราฟ แผนภูมแิ ท่งและวิธีการทีแสดงโดยรูปภาพจะทําให้คณะกรรมการบริษทั
เข้าใจผลการดําเนินงานได้งา่ ยขึนกว่าการใช้การอธิบายด้วยตัวอักษรอย่างเดียว
ทบทวน
คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนนโยบายเอกสารการประชุม คณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจําทุกปี และมีการปรับปรุงหากเห็นควร
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2.11 นโยบายการบริ หารความเสียง
นโยบายนี กํา หนดกรอบการปฏิบัตงิ านในกระบวนการบริหารความเสียงของบริษัท
ให้มรี ปู แบบเดียวกันสามารถนําไปปฏิบตั ทิ งบริ
ั ษทั นโยบายยังได้กาํ หนดหน้าทีความรับผิดชอบ
ของเจ้าของความเสียง ( Risk Owner) ในการควบคุมความเสียงดังนี
1) บริษัทดํา เนิ น ธุ ร กิจ ภายใต้ความเสียงทียอมรับ ได้เ พือให้บ รรลุ ว ัตถุป ระสงค์ของ
บริษทั และตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยกําหนดให้การบริหาร
ความเสียงเป็ นส่วนหนึงของการจัดทําแผนประจําปี การบริหารงาน การตัดสินใจ
ประจําวันและกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ
2) ผู้บ ริห ารและพนั ก งานทุ ก คนของบริษัท เป็ นเจ้ า ของความเสียงมีห น้ า ทีความ
รับผิดชอบในการระบุ และการประเมิน ความเสียงของหน่ ว ยงานทีตนรับผิดชอบ
รวมทังกําหนดมาตรการทีเหมาะสมเพือจัดการความเสียง
3) ความเสียงทีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ทังหมดต้องดําเนินการ
ดังนี





ระบุ ค วามเสียงอย่ า งทัน เวลาประเมิน โอกาสของการเกิด ความเสียงและ
ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์
จัดการความเสียงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารความเสียงทีกําหนด
โดยคํา นึ งถึงค่า ใช้จ่า ยทีเกียวข้องและผลประโยชน์ ทีจะได้รบั จากการจัดการ
ความเสียง
ติด ตามดูแ ลเพือให้ ม ันใจว่ า ความเสียงของบริษั ท ได้ร ับ การจัด การอย่ า ง
เหมาะสม

การรายงาน
ความเสียงทีอาจมีผลกระทบแผนประจําปี และกลยุทธ์ของบริษทั ซึงมีความเสียงอยูใ่ น
ระดับสูงและสูงมากทังหมด คณะกรรมการบริหารความเสียงมีหน้าทีรายงานให้คณะกรรมการ
บริหารความเสียงและคณะกรรมการบริษทั รับทราบอย่างสมําเสมอ
การทบทวน
คณะกรรมการบริหารความเสียงกําหนดให้มกี ารทบทวนนโยบายการบริหารความเสียง
เป็ นประจําทุกปี และจะเปลียนแปลงเมือเห็นควร
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2.12 นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเข้าทํารายการของบริษัทกับบุคคลทีเกียวโยงกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ดงั นันเพือให้เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกรายโดยเท่าเทียม
กันบริษทั จึงควรทํารายการโดยยึดหลักการดังนี
1. เป็ นรายการทีผ่านกระบวนการอนุ มตั ทิ ีโปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความ
รับ ผิด ชอบระมัด ระวัง และซื อสัต ย์สุจ ริตโดยผู้มีส่ ว นได้เ สีย ไม่ไ ด้ ม ีส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจ
2. เป็ นรายการทีกระทํา โดยคํา นึ งถึงผลประโยชน์ ของบริษัทเสมือนการทํารายการ กับ
บุคคลภายนอก
3. มีระบบการติดตามและตรวจสอบทีทําให้มนใจได้
ั
ว่าการทํารายการเป็ นไปตามขันตอน

ทีถูกต้อง
รายการที เกี ยวโยงกัน หมายถึง การทํารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลทีเกียวโยงกันของ
บริษทั
บุค คลที เกี ยวโยงกัน หมายถึง บุคคลทีอาจทํา ให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการตัดสินใจดําเนินงานว่าจะคํานึงถึงประโยชน์ ของบุ คคลนันหรือ
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ นสําคัญ ได้แก่
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ผูท้ จะได้
ี รบั การเสนอ
ให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมรวมทังผูเ้ กียวข้องและญาติสนิทของ
บุคคลดังกล่าว
2. นิตบิ ุคคลใดๆทีมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมเป็ นบุคคลตาม (1)
3. บุ ค คลใดๆทีพฤติการณ์ บ่ ง ชีได้ว่ า เป็ นผู้ก ระทํา การแทนหรืออยู่ภ ายใต้อิทธิพ ลของ
(1)และ(2)
4. กรรมการของนิตบิ ุคคลทีมีอาํ นาจควบคุมกิจการบริษทั
5. คูส่ มรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการตาม (4)
6. นิตบิ ุคคลทีบุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอาํ นาจควบคุมกิจการ
7. บุคคลใดทีกระทําการด้ว ยความเข้า ใจหรือความตกลงว่ าหากบริษัททํา ธุรกรรมทีให้
ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนีจะได้รบั ประโยชน์ทางการเงิน
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7.1 กรรมการของบริษทั
7.2 ผูบ้ ริหารของบริษทั
7.3 บุคคลทีมีอาํ นาจควบคุมกิจการบริษทั
7.4 กรรมการของบุคคลทีมีอาํ นาจควบคุมกิจการบริษทั
7.5 คูส่ มรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4
ผู้บริ หาร หมายถึงประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจาก
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารลงมาและผูม้ ตี าํ แหน่งเทียบเท่ารายที 4 ทุกราย รวมถึงตําแหน่งในสาย
งานบัญชีหรือการเงินทีเป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึนไปหรือเทียบเท่า
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผูถ้ อื หุน้ ทังทางตรงหรือทางอ้อมในนิตบิ ุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10
ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงของนิตบิ ุคคลนัน
รายการที เกี ยวโยงกัน
คณะกรรมการต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์ เกียวกับรายการทีเกียวโยง
กันระหว่า งบริษทั กับบริษทั ย่อยอย่างรอบคอบด้วยความซือสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็ น
อิสระภายใต้กรอบจริยธรรมทีดี โดยคํานึงถึงประโยชน์ สูงสุดของบริษทั รายการทีเกียวโยงกัน
แบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ
1. รายการค้า ทีเป็ นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกียวกับสินทรัพย์/บริการ อัน
เป็ นธุรกิจปกติของบริษทั ทีทําเป็ นประจําและเป็ นไปตามเงือนไขการค้าทัวไป เช่น การ
ซือขายผลิตภัณฑ์ การซือวัตถุดบิ การให้บริการ เป็ นต้น
2. รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการอืน
3. รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษทั เช่น เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้
กู้ยมื คําประกัน เป็ นต้น ซึงบริษัทจะต้องได้ร บั ผลตอบแทน เช่น ดอกเบียตามอัตรา
ตลาด
4. รายการทีเกียวโยงกันอืนนอกจากรายการตาม 1 ถึง 3
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการทํางานอาจเกิดสถานการณ์ ทผลประโยชน์
ี
ส่วนตนของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงานอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั จึงมีการกําหนดแนวทางทีพึงปฏิบตั ดิ งั นี
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1. การรับเงินหรือประโยชน์ ตอบแทน
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่ร ับ เงินหรือประโยชน์ ตอบแทนใดๆเป็ น การ
ส่วนตัวจากลูกค้าของบริษทั หรือจากบุคคลใดอันเนืองจากการทํางานในนามบริษทั
2. การประกอบธุรกิ จอืนนอกบริ ษทั
การทําธุรกิจส่วนตัวใดๆของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระทบต่อหน้ าที
การปฏิบตั หิ น้ าทีและเวลาทํางานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่ว นร่วมใน
ธุรกิจใดอันเป็ นการแข่งขันกับบริษทั ไม่ว่ากรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานไม่ว่าจะได้รบั
ผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม
3. การทําธุรกิ จใดๆ กับบริษทั
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ทีมีส่ว นได้เสียทําธุรกิจใดๆกับบริษัททังในนาม
ครอบครัวหรือนิตบิ ุคคล เพือป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การรับของขวัญและการเลียงรับรองทางธุรกิ จ
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงหลีกเลียงการรับของขวัญทังทีเป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั
เงินจากคู่คา้ หรือผูเ้ กียวข้องกับธุรกิจของบริษทั เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่
ต้องมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาทในกรณีทไม่
ี สามารถปฏิเสธและต้องรับของขวัญซึงมีมลู ค่า
เกินกว่า 3,000 บาทต้องแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรือเลขานุ การคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการเพือนําไปเป็ นของรางวัลแก่พนักงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีสอบทานรายการทีเกียวโยงกันหรือรายการระหว่างกันทีมี
นัยสําคัญระหว่างบริษัทกับ บริษทั พิจารณาการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัท ในกรณีทีเกิด
รายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและ
ครบถ้วน
พนั กงานทุกระดับจะต้องจัดทํารายงานการเปิ ดเผยรายการทีสงสัยว่าจะเป็ นผลประโยชน์ ที
ขัดกัน กับผลประโยชน์ ของบริษัทโดยแจ้งต่อผู้บงั คับ บัญชาตามลํา ดับ ชันและนํ าส่งส่ว นงาน
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
การทบทวน
คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนนโยบายเป็ นประจํ า ทุ ก ปี และจะปรับ ปรุ ง เมือ
เห็นสมควร
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2.13 นโยบายการจ่ายปันผล
บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) จะจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
หลัง หัก ภาษี แ ละหักสํา รองตามกฎหมายตามงบการเงิน เฉพาะกิจ การของบริษัท ฯอย่ า งไรก็ดี
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก เช่น
การดํารงเงินไว้เพือลงทุนในอนาคต เพือชําระคืนเงินกูย้ มื หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั ฯ
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ส่วนที 3 กฏบัตร
3.1 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตังขึนมาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือทําหน้าทีช่วยคณะกรรมการ
บริ ษั ท ในการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที กํ า กั บ ดู แ ลเกี ยวกั บ ความถู ก ต้ อ งของรายงานทางการเงิ น
ประสิท ธิภ าพระบบการควบคุ ม ภายใน และการปฏิบ ัติต ามกฎหมาย ระเบี ย บ และหลัก
จรรยาบรรณต่างๆ เพือส่งเสริมให้บริษทั อมตะวีเอ็นจํากัด (มหาชน) มีการกํากับดูแลกิจการทีดี
คณะกรรมการตรวจสอบจะทํ า หน้ า ทีในการสอบทานความเพีย งพอและความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสียงของบริษทั รวมทังความเสียงทางทุจริตคอร์รปั ชันและด้าน
รับผิดชอบในการจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและนํ าเสนอในรายงาน ประจําปี
ของบริษทั เป็ นประจําทุกปี

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ






คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวน
อย่างน้อย 3 คน และให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบท่านหนึง
เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นกรรมการอิสระและมีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน นอกจากนันกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
จะต้องเป็ นบุคคลทีมีความรูแ้ ละประสบการณ์ทเกี
ี ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตังผูอ้ ํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ น
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน
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3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ งเท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริษทั โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่ งในการประชุมสามัญประจําปี ผู้
ถือหุน้ พร้อมกับการครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั
กรรมการตรวจสอบทีพ้น ตํา แหน่ ง ตามวาระอาจได้ร ับ แต่ง ตังให้ก ลับ เข้า ดํ า รง
ตําแหน่งได้อกี โดยไม่เป็ นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
ให้กรรมการตรวจสอบทีพ้นตําแหน่ งตามวาระอยู่รกั ษาการในตําแหน่ ง เพือปฏิบตั ิ
หน้ าทีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตังกรรมการมาแทนตําแหน่ ง เว้นแต่กรณีทีครบ
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั แล้ว แต่ไม่ได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษทั อีก
กรณีตาํ แหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงให้คณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการทีมี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนโดยกรรมการ
ตรวจสอบทีเข้า ดํา รงตํา แหน่ ง แทนนั นจะอยู่ใ นตํา แหน่ ง ได้เ พีย งเท่ า วาระทียัง
เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึงตนแทน








4. สิ ทธิ การออกเสียง
กําหนดให้กรรมการตรวจสอบ 1 คน มีสทิ ธิออกเสียงได้ 1 เสียง โดยหากกรรมการ
ตรวจสอบคนใดมีส่ว นได้เ สีย ในเรืองทีพิจ ารณา กรรมการตรวจสอบคนนั นต้องไม่ ร่ ว ม
พิจารณาให้ความเห็นในเรืองนัน
5. การประชุม




ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
กึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ อ งมีก ารประชุ ม อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 5 ครัง โดย
กรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูบ้ ริหารสูงสุดของกลุ่มบริหาร
ความเสียงฝ่ ายบริหาร ผูต้ รวจสอบภายในผูส้ อบบัญชีหรือบุคคลทีเกียวข้องใน
วาระการประชุ ม นั นๆเข้า ร่ ว มประชุ ม และขอข้อ มูล ตามความจํ า เป็ นและ
เหมาะสมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดทําขึนและ
นําเสนอก่อนการประชุมและให้เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูบ้ นั ทึก
รายงานการประชุม
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6. อํานาจ















มีอาํ นาจในการเชิญฝ่ ายบริหารหรือพนักงานของบริษทั มาร่วมประชุมชีแจงให้
ความเห็นหรือจัดส่งเอกสารทีร้องขอตามความจําเป็ น
พิจารณาเสนอรายชือผูส้ อบบัญชีพร้อมทังค่าตอบแทน เพือขอรับการแต่งตัง
จากทีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผู้สอบบัญชีเป็ น
ประจําทุกปี
รับ ทราบการปฏิบ ัติงานอืนทีมิใ ช่ ง านสอบบัญ ชีพ ร้อ มค่า ตอบแทนจากงาน
ดังกล่าว เพือพิจารณามิให้ผสู้ อบบัญชีขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
พิจารณาตัดสินใจในกรณีทีฝ่ ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกัน
เกียวกับรายงานทางการเงิน หรือมีขอ้ จํากัดในการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี
สอบทานขันตอนการปฏิบ ัติง านและการกํา กับ ดูแ ลรายการทีเกียวข้อ งกัน
รายการทีเกียวโยงกันทีอาจมีความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบทีเกียวข้อง
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง
และพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบภายใน
และกํากับพิจารณารายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสียงและฝ่ ายบริหาร
ของบริษทั และหารือกับคณะกรรมการบริหารความเสียงเกียวกับนโยบายการ
ประเมินและการบริหารความเสียง
จัดหาทีปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชียวชาญทางวิชาชีพในการให้คําแนะนํ า
ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีเพือประชุมหารือโดยไม่มฝี ่ ายจัดการร่วมด้วยอย่าง
น้อยปี ละครัง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดําเนิ น การปรับปรุงแก้ไขในรายการ ทีมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทุจริต คอร์รปั ชันหรือรายการทีมี ความ
บกพร่ อ งทางการควบคุ ม ภายใน ตลอดจนรายการทีมีก ารไม่ ป ฏิ บ ัติต าม
กฎหมายทีเกียวข้องทีมีสาระสําคัญต่อฐานะการเงิน
พิ จ ารณาคัด เลื อ กเสนอแต่ ง ตั งและเลิ ก จ้ า งผู้ ส อบบั ญ ชีเ พื อนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ให้อนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
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7. หน้ าที ความรับผิดชอบ
7.1รายงานทางการเงิน
 สอบทานให้บริษท
ั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียงและพิจารณา
ความครบถ้วนของข้อมูลทีคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีทใช้
ี ในรายงานทางการเงิน
 สอบทานประเด็นเกียวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินทีมีสาระสําคัญรวมทัง
รายการทีมีความซับซ้อนหรือผิดปกติและรายการทีต้องใช้วิจารณญาณในการ
ตัดสิน
 สอบถามฝ่ ายบริหารและผูส้ อบบัญชีเกียวกับผลการตรวจสอบความเสียงทีสําคัญ
เกียวกับรายงานทางการเงินและแผนทีจะลดความเสียงดังกล่าว
 สอบทานให้บริษท
ั มีการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพเกียวกับกระบวนการการ
จัดทํารายงานทางการเงิน
 มีก ระบวนการรับ แจ้ง เบาะแสจากพนั กงานเกียวกับ รายงานทางการเงิน ทีไม่
เหมาะสมหรือประเด็นอืนๆ ด้วย
7.2 การควบคุมภายใน
 สอบทานว่ า ฝ่ ายบริห ารได้กํา หนดให้ม ีการควบคุม ภายในรวมถึง การควบคุ ม
ภายในของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศทีเพียงพอเหมาะสมและแนวทางการ
สือสารความสําคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสียงทัวทังบริษทั
 สอบทานเพือให้มนใจได้
ั
ว่าข้อเสนอแนะเกียวกับการควบคุมภายในทีผูต้ รวจสอบ
ภายใน และผูส้ อบบัญชีเสนอนันฝ่ ายบริหารได้นําไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
7.3 การตรวจสอบภายใน
 สอบทานและอนุ ม ต
ั ิกฎบัตรการตรวจสอบภายในแผนงานประจํา ปี ตลอดจน
บุคลากรและทรัพยากรทีจําเป็ นในการปฏิบตั งิ าน
 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบต
ั งิ านของกลุ่มบริหารงานตรวจสอบเพือให้มนใจ
ั
ได้ว่ากลุ่มบริหารงานตรวจสอบสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเป็ นอิสระ
 สอบทานประสิท ธิผ ลการปฏิบ ัติง านตรวจสอบภายในว่ า ได้ม ีก ารปฏิบ ัติตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
7.4 การกํากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
 สอบทานและอนุ ม ต
ั ิกฎบัตรของสายงานกํา กับ และควบคุ มแผนงานประจํ า ปี
ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรทีจําเป็ นในการปฏิบตั งิ าน
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พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ทีมีการเปลียนแปลง และมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบริษทั ทีนําเสนอโดยกลุ่มตรวจสอบและกํากับอย่างสมําเสมอ
สอบทานข้อตรวจพบขององค์ก รทีมีหน้ าทีในการกํากับดูแ ลบริษัท และผลการ
ติดตามการแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษทั
สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ
และผลการติดตามการแก้ไขในกรณีทไม่
ี มกี ารปฏิบตั ติ าม
สอบทานการปฏิบ ั ติต ามนโยบายต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ ร ัป ชันและรายงานให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบ

7.5 การบริหารความเสียง
 สอบทานความเพียงพอของการกํากับดูแลนโยบายและหน้าทีทีเกียวข้องกับการ
บริหารความเสียงของบริษทั
 สอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสียงของบริษท
ั
7.6 การปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผูบ้ ริหาร และพนักงาน
 สอบทานให้มนใจว่
ั าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผูบ้ ริหารและพนักงาน
และนโยบายในการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จดั ทําเป็ นลายลักษณ์
อักษร และผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบต
ั ติ ามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและนโยบายในการ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.7 ความรับผิดชอบอืนๆ
 ปฏิบต
ั งิ านอืนตามทีคณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย
 สอบทานและประเมิน กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่า งสมําเสมอและ
นําเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เมือมีการแก้ไข
 จัดให้มก
ี ารประเมินตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง และนําเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษทั
7.8 คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบืองต้นเมือได้รบั แจ้ง
พฤติการณ์อนั ควรสงสัยจากผูส้ อบบัญชี
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การจัดการผลประโยชน์ ทีขัดกัน
คณะกรรมการบริษัท ได้ กํ า หนดนโยบายและแนวปฏิบ ัติ ทีดี เ กียวกับ รายการ
ผลประโยชน์ ทขัี ดกันไว้ในคู่มอื การกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
โดยทุกฝ่ ายมีส่ว นร่วมในการจัดการผลประโยชน์ ทขัี ด กัน ของบริษัท ได้แ ก่ คณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาความขัดกันของผลประโยชน์ เกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน ระหว่างบริษัท
หรือบริษัทย่อยกับบุ คคลทีเกียวโยงกันอย่างรอบคอบ รวมถึงระมัดระวัง ให้การดําเนินงาน
เป็ นไปอย่ า งสุ จ ริต โปร่ ง ใส โดยคํา นึ ง ผลประโยชน์ สูง สุด ของบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหน้ าทีสอบทานรายการทีเกียวโยงกันหรือรายการ ระหว่า งกัน ทีมีนัยสําคัญให้
เป็ นไปตามกฎหมาย
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3.2กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูน้ ํ านโยบายสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนมาปฏิบตั ใิ ห้เ ป็ นรูป ธรรมเพือสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้ า ทีบริหารทีมี
คุณสมบัตเิ หมาะสมกับธุรกิจของบริษทั สามารถจูงใจรักษาบุคคลทีมีคุณสมบัตแิ ละมีศกั ยภาพ
ไว้ได้
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทน ได้ร ับ การแต่ งตังจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีจํ า นวนไม่น้ อ ยกว่ า 3 คน ซึง ประธานกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้
เลือกประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทังนีประธานกรรมการไม่ควร
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
1.2 กรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทนจะต้องเป็ นผู้มีค วามรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ทเหมาะสมตลอดจนมี
ี
ความรูค้ วามเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้ าที และความ
รับผิดชอบของตน
1.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนสามารถแต่งตังพนักงานของบริษทั จํานวน
1 คน ทําหน้าทีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. วาระการดํารงตําแหน่ งและการประชุม
2.1 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่ งเท่ากับระยะเวลาการ
ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่ งในการประชุมสามัญ
ประจํ า ปี ผู้ถือ หุ้น พร้อ มกับ การครบวาระการดํ า รงตํา แหน่ ง กรรมการบริษัท ทังนี
กรรมการสรรหาและกําหนดค่า ตอบแทนทีพ้นตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่งตังให้
กลับ เข้า ดํ า รงตํ า แหน่ ง ได้อีกและให้กรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทนทีพ้น
ตํา แหน่ ง ตามวาระอยู่ร ักษาการในตํา แหน่ งเพือปฏิบ ัติห น้ า ทีต่ อไปจนกว่ า จะมีการ
แต่งตังกรรมการมาแทนตําแหน่ ง เว้นแต่กรณีทครบวาระการดํ
ี
ารงตําแหน่ งกรรมการ
บริษัท โดยไม่ ได้ ร ับ เลือกให้กลับ เข้า มาดํ า รงตํา แหน่ ง กรรมการอีก กรณี ทีตํา แหน่ ง
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการ
ทีมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเป็ นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ทดแทน โดยกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทีเข้าดํารงตําแหน่งแทนนันจะอยู่
ในตําแหน่ งได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการซึงตนแทน
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2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มกี ารประชุมไม่น้อยกว่า 2
ครังต่อปี โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง
2.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้องมีกรรมการร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
2.4 ในกรณี ทประธานกรรมการสรรหาและพิ
ี
จารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่
อาจปฏิบ ัติหน้ า ทีได้ใ ห้กรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทนทีเข้า ร่ ว มประชุม
เลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
2.5 การวินิ จ ฉัย ชีขาดของทีประชุม คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทนให้ถือ
เสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทีร่วมประชุม โดยกรรมการ
สรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทนหนึ งคนมีเ สีย งหนึ งเสียง ถ้า คะแนนเสีย งเท่ า กัน ให้
ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
2.6 คณะกรรมการบริษทั จะได้รบั รายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนแต่ละครังเพือทราบอย่างทันท่วงที
3. ภารกิ จและความรับผิ ดชอบ
3.1 ด้านการสรรหา
(1) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหากรรมการและผูม้ อี ํานาจ
ในการจัดการ เพือเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
(2) สรรหา คัดเลือกและเสนอชือบุ คคลทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพือดํา รงตําแหน่ ง
กรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผูม้ อี าํ นาจในการจัดการ
ให้คณะกรรมการบริษัท พิจ ารณาบุ คคลอืนทีเหมาะสมทังนี ในการเสนอชือ
กรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณา
ถึงโครงสร้างของ Board Skill Matrix ตามนโยบายการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
(3) ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยมีข นาดและองค์
ประกอบทีเหมาะสมกับ องค์ ก ร รวมถึง มีก ารปรับ เปลียนให้ ส อดคล้อ งกับ
สภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ยจะต้ อ งประกอบด้ ว ยบุ ค คลที มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ทัก ษะและ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆตาม Board Skill Matrix
(4) เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาไว้ในรายงานประจําปี
(5) สร้างความมันใจว่าบริษัท มีแผนการสืบทอดตําแหน่ งและความต่อเนืองในการ
บริห ารทีเหมาะสม สํา หรับ ตํา แหน่ ง ประธานเจ้า หน้ า ทีบริห ารและผู้บ ริหาร
ระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาอนุ มตั ิ
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3.2

ด้านค่าตอบแทน
(1) กําหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อนื รวมถึงจํานวนค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อนให้
ื แก่กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารโดยมีหลักเกณฑ์ทชัี ดเจน
โปร่งใส และนํ าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ และ/หรือ นําเสนอ
เพือขอความเห็นชอบจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
(2) ดูแ ลให้กรรมการบริษัทและผู้บ ริหารระดับ สูง ได้ร บั ผลตอบแทนทีเหมาะสมกับ
หน้าทีและความรับผิดชอบ
(3) กําหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษทั และผูม้ อี ํานาจ ในการ
จัดการเพือพิจารณาผลตอบแทนประจําปี
(4) เปิ ดเผยนโยบายเกียวกับ การกํา หนดค่า ตอบแทนและเปิ ดเผยค่ า ตอบแทนใน
รูปแบบต่างๆ รวมทังจัดทํารายงานการกําหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดเกียวกับเป้ าหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี
(5) เสนอแนะค่าตอบแทนทีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุด
ย่อยต่อคณะกรรมการบริษทั เพือให้ความเห็นชอบก่อนเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ
พิจารณาอนุ มตั ิ
(6) ทบทวนข้อเสนอของฝ่ ายจัดการเรืองนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกํา หนด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ พเิ ศษอืนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสําหรับพนักงาน
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ
(7) ทบทวนเป้ าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านสําหรับประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพืออนุมตั ิ
(8) เสนอแนะค่า ตอบแทนและผลประโยชน์ ทีเหมาะสมสํา หรับ ประธานเจ้า หน้ า ที
บริหารและเลขานุการบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ
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3.3กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการ
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษทั โดยมี
จํา นวน 3-5 คน ซึงโดยส่วนใหญ่ ประกอบด้ว ยกรรมการอิส ระ คณะกรรมการ
กํา กับ ดู แ ลกิจ การเป็ นผู้เ ลือ กประธานกรรมการการกํา กับ ดู แ ลกิจ การ ทังนี
ประธานกรรมการไม่ควรดํา รงตํา แหน่ งเป็ นกรรมการ หรือประธานกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
1.2 กรรมการกํา กับ ดูแ ลกิจ การจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที
เหมาะสมตลอดจนมีความรูค้ วามเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที และความรับผิดชอบ
ของตน
1.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการสามารถแต่งตังผูบ้ ริหารของบริษทั จํานวน 1 คน
ทําหน้าทีเป็ นเลขานุ การคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
2. วาระการดํารงตําแหน่ งและการประชุม
2.1 กรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษทั โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ อื หุน้
พร้อมกับการครบวาระการดํา รงตํา แหน่ งกรรมการบริษัท ทังนี กรรมการกํากับ ดูแล
กิจการทีพ้นตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่งตังให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งได้อกี และให้
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีพ้นตําแหน่ งตามวาระอยู่รกั ษาการในตําแหน่ งเพือปฏิบตั ิ
หน้ าทีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตังกรรมการมาแทนตําแหน่ ง เว้นแต่กรณีทครบวาระ
ี
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริษัท โดยไม่ได้ร ับ เลือ กให้กลับ เข้า มาดํ า รงตํา แหน่ ง
กรรมการอีกกรณีทตํี าแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการว่างลง
2.2 ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการทีมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเข้าเป็ น
กรรมการกํากับดูแลกิจการทดแทน โดยกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทีเข้าดํารงตําแหน่ ง
แทนนันจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการซึงตนแทน
2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มกี ารประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครังต่อปี โดย
กรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง
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2.4 ในการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
2.5 ในกรณีทประธานกรรมการกํ
ี
ากับดูแลกิจการไม่อยูใ่ นทีประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้ าทีได้ให้กรรมการกํากับดูแลกิจการทีเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ ง
เป็ นประธานในทีประชุม
2.6การวินิ จ ฉัย ชีขาดของทีประชุ ม คณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลกิจ การให้ถือ เสีย งข้า ง
มากของกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทีร่วมประชุมโดยกรรมการกํากับดูแลกิจการ
หนึงคนมีเสียงหนึงเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียง
เพิมอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
2.7 คณะกรรมการบริษทั จะได้รบั รายงานการประชุมของคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการหลังจากการประชุมแต่ละครัง เพือทราบอย่างทันท่วงที
3. ภารกิ จและความรับผิ ดชอบ
(1) กําหนดนโยบายด้านกํากับดูแลและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั
เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามเพือให้มี
การปฏิบตั ติ ามนโยบายกํากับดูแลกิจการทีดีรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
ให้มคี วามเหมาะสมอย่างสมําเสมอ
(2) กํากับดูแลให้การปฏิบตั งิ านของบริษทั เป็ นไปตามหลักกํากับดูแลกิจการทีดีของ
หน่ วยงานทีมีอาํ นาจกํากับดูแลตามกฎหมาย เช่น ตลท. และก.ล.ต.
(3) ส่งเสริมและกํา กับดูแ ลให้การดําเนิ นกิจการของบริษัทและการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน เป็ น ไปตามนโยบายด้า นการกํากับ ดูแ ล
กิจการทีดี
(4) ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ ้านการกํากับดูแลกิจการทีดีให้สอดคล้อง
กับกฎหมายและแนวทางปฏิบตั ขิ องสากล
(5) กํา หนดผู้ร บั ผิด ชอบในการกํา กับ ดูแลและกํา กับ การปฏิบ ัติงานขององค์กรให้
เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัตทิ ีได้ว าง
เอาไว้ (Compliance Unit)
(6) ปฏิบตั งิ านอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
(7) รายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั เพือทราบหรือพิจารณา
(8) รายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อผูถ้ อื หุน้ ในรายงานประจําปี (Annual Report) เพือ
ทราบ

78 บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)

คู่มอื การกํากับดูแลกิ จการที ดี

3.4 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริห ารความเสียงมีห น้ า ทีรับ นโยบายการบริห ารความเสียงจาก
คณะกรรมการบริษทั เพือมาจัดทําแนวทางและกระบวนการบริหารความเสียงดังนี
1. ภารกิ จและหน้ าที ความรับผิ ดชอบ
1.1 กําหนดกระบวนการบริหารความเสียงของบริษทั โดย
• กําหนดสภาพแวดล้อม: โดยพิจารณาปั จจัยภายในและภายนอกพร้อมทังกําหนด
ขอบเขตรวมถึงหลักเกณฑ์การบริหารความเสียง ซึงควรรวมถึง Strategic Risk
(including market risk) Operational Risk, Financial Risk (including liquidity
risk), Compliance Risk(Reputation risk is included)
1.2 จัดการให้หน่วยงานเจ้าของความเสียงทําการ
 ระบุ ค วามเสียง: ระบุ เ หตุ ก ารณ์ ทีอาจเกิด ขึนและมีผ ลกระทบกับ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษทั
 วิเคราะห์ความเสียง: ระบุผลกระทบและโอกาสทีจะเกิดเหตุการณ์ความเสียงทีได้
ระบุไว้ รวมถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายในต่างๆ ทีมีอยู่
 ประเมินความเสียงและจัดลําดับความเสียงซึงอยูใ่ นดุลยพินิจของแต่ละหน่ วยงาน
โดยการคัดเลือกและเห็นชอบทางเลือกในการลดโอกาสและผลกระทบของการเกิด
ความเสียงและดําเนินการตามทางเลือก คือ หลีกเลียง ยอมรับ โอน ลด
1.3ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสียง: โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสียง คณะกรรมการตรวจสอบและหน่ วยงานตรวจสอบภายในซึงพิจารณาจาก
 การกําหนดมาตรการเพือจัดการความเสียง
 การประเมินและคัดเลือกมาตรการจัดการความเสียง
 รายงานผลบริหารความเสียงและมาตรการจัดการความเสียง
 หน่ วยงานเจ้าของความเสียงดําเนินการตามมาตรการจัดการทีกําหนด
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2. องค์ประกอบของคณะการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริหารความเสียงประกอบด้วยผูบ้ ริหารของบริษทั ทีเป็ นตัวแทนของ
หน่ วยงานทุกหน่ ว ย ได้รบั การแต่งตังจากประธานเจ้า หน้ าทีบริหารโดยมีประธานเจ้าหน้ า ที
บริหารหรือผูบ้ ริหารทีประธานเจ้าหน้าทีบริหารแต่งตังเป็ นประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสียงด้านปฏิบัตกิ าร พร้อมกับ แต่งตังผูบ้ ริหารหรือพนักงาน 1 คนเป็ นเลขานุ การคณะ
กรรมการบริหารความเสียง
3. การประชุมและบันทึกรายงานการประชุม
ประชุมปี ละ 6 ครังและบันทึกมติการประชุมเพือเป็ นหลักฐานเกียวกับการตัดสินใจ
และการทบทวนความเสียงในประเด็นต่างๆ
4. การรายงาน
มติการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสียงจะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการตรวจสอบเพือทราบเป็ นประจํา
5. การทบทวน
คณะกรรมการบริหารความเสียงมีการทบทวนกฎบัตรเป็ นประจําทุกปี
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ส่วนที 4 คําบรรยายลักษณะตําแหน่ งงาน

4.1คําบรรยายลักษณะตําแหน่ งงานประธานคณะกรรมการ
บทบาทในฐานะประธานคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.

เป็ นผูน้ ําให้กบั คณะกรรมการบริษทั
รับผิดชอบในประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการ
รับผิดชอบในความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ของบริษทั และเป้ าหมายทางการเงิน
ให้การส่งเสริมสนับสนุ นและคําปรึกษาในเรืองงานแก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที
บริหาร
5. เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ อื หุน้
ความรับผิ ดชอบของประธานคณะกรรมการ
6. เป็ นผูน้ ําทีได้รบั การยอมรับในภาคธุรกิจ
7. นําประสบการณ์เก่ามาปรับใช้เพือผลประโยชน์ของบริษทั
8. ให้วสิ ยั ทัศน์และมุมมองในระดับบน
9. ทําให้คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีอย่างมีประสิทธิผลมีการปฏิสมั พันธ์กบั ฝ่ ายบริหาร
10. ใช้จติ วิทยาในการบริหารความร่วมมือจากกรรมการในการเข้าร่วมกิจกรรมและการออก
ความคิดเห็นในทีประชุม
11. พร้อมให้คาํ ปรึกษาเมือฝ่ ายบริหารหรือกรรมการต้องการ
12. ขอความเห็ น จากกรรมการแต่ ล ะท่ า นถึง การเพิมประสิท ธิผลของการทํ า งานของ
คณะกรรมการ
13. ประเมินผลงานคณะกรรมการประจําปี
14. ประเมินผลงานกรรมการแต่ละท่านประจําปี
15. ประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี
16. จัดการให้กรรมการได้รบั ข้อมูลเพียงพอทีจะทําหน้าทีกรรมการได้อย่างสมบูรณ์
17. มีสว่ นร่วมในการบริหารผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง
18. ติดตามดูแลงบประมาณและผลการดําเนินงานทางการเงิน
19. ลงนามในเอกสาร เช่น รายงานการประชุม รายงานการเงิน และรายงานประจําปี
20. เป็ นตัวแทนของบริษทั เป็ นโฆษกและผูส้ ร้างสัมพันธ์ทดีี เมือต้องสือสารกับสาธารณชน
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21. เป็ นหูเป็ นตาแทนบริษทั
ประธานคณะกรรมการมีหน้ าทีในการดูแลเรืองการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทํา
หน้าทีอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพในการสร้างมูลค่าและผลประโยชน์ ระยะยาวให้
ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บทบาทและความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการมีดงั ต่อไปนี
1. เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทังการประชุมทีไม่
มีผบู้ ริหาร
2. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจํา ปี ร่วมกับประธานเจ้าหน้า ทีบริหารและ
เลขานุ การบริษทั
3. ให้กรรมการได้รบั เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพือมีเวลาเพียง
พอทีจะอ่านเอกสารและเตรียมตัวเข้าประชุมเพือแสดงความคิดเห็น ด้วยความเป็ นอิสระ
4. กระตุ้ น ให้ กรรมการมีก ารซัก ถาม อภิป ราย แลกเปลียนความคิด เห็น ก่ อนทีมีการ
ตัดสินใจและให้มติทประชุ
ี
ม
5. ติด ตามมติทีประชุ ม ทีได้ร ับ การอนุ ม ตั ิถึง การได้ นํ า ไปปฏิ บ ัติแ ละมีการรายงานถึง
ผลสําเร็จของงาน
6. ตรวจสอบดูว่ามีการมอบหมายอํานาจทีสมควรให้แก่ฝ่ายบริหาร
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4.2คําบรรยายลักษณะตําแหน่ งงานกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการทีไม่เ ป็ น ผู้บ ริห ารมีหน้ า ทีกํา กับ ดูแลบริษัทเป็ นตัว แทนของผู้ถือหุ้นในการ
รักษาผลประโยชน์ ให้กบั บริษทั และต้องมีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการกํากับดูแลและ
การบริหารเพือจะหลีกเลียงประเด็นปั ญหาการเข้าไปเกียวข้อการปฏิบตั ิงานซึงเป็ นหน้าทีของ
ฝ่ ายบริหาร
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีหน้าทีติดตามดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีของฝ่ ายบริหารและงาน
ของบริษทั เพือทําให้แน่ ใจว่าผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นเรืองทีสําคัญทีสุด
นอกจากนันความรับผิดชอบของกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารยังรวมถึง
1. การใช้ความสามารถและประสบการณ์อย่างเต็มที
2. ออกความคิดเห็นอย่างมีวสิ ยั ทัศน์ในเรืองของกลยุทธ์
3. รูจ้ กั ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการดําเนินงานของบริษทั
4. มีความรูค้ วามเข้าใจการบัญชีของบริษทั ในระดับทํางานได้
5. รูจ้ กั ผูบ้ ริหารและพนักงานทีมีหน้าทีสนับสนุ นงานของคณะกรรมการ
6. ทราบว่าบริษทั มีสงอํ
ิ านวยความสะดวก (facilities) อะไรบ้าง
7. ตระหนั ก ดีว่ า ผู้มีส่ ว นได้ เ สีย และชุ ม ชนทีบริษัท ตังอยู่ เ ป็ นอย่ า งไรมีค วามต้อ งการ
อะไรบ้าง
8. มีความเข้าใจประเด็นความท้าทายปั จจุบนั ของธุรกิจของบริษทั
9. มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของกฎหมายและข้อบังคับทีบริษทั ต้องปฏิบตั ิ
10. ทํางานอย่างเป็ นส่วนหนึงของทีมคณะกรรมการไปในทางทีสร้างสรรค์
11. รักษาความลับ
12. ปฏิบตั ติ นเป็ นทรัพยากรบุคคลทีมีคณ
ุ ค่ามีความรูใ้ ห้แก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
13. มีการตัดสินใจอย่างอิสระ
14. เมือมีเรืองทีไม่คดิ ว่าถูกต้องปรึกษาประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าทีบริหารนอก
การประชุม
15. ปรึกษาประธานกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมหากต้องการให้ขอ้ มูล หรือเอกสาร
เพิมในทีประชุม
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16. หากเมือมีป ระเด็น ต้องเป็ นตัวแทนให้บริษทั ขออนุ มตั ิอํานาจในการเป็ นตัวแทนของ
บริษทั จากประธานกรรมการหรือคณะกรรมการก่อน
17. ทําหน้าทีเป็ นตัวแทนทีดีของบริษทั
18. แจ้งประธานกรรมการทันทีหากไม่สามารถทําหน้าทีกรรมการได้
สิ ทธิ ของกรรมการ
1. สามารถเข้าถึงข้อมูลทีเพียงพอทีจะทําให้ได้ขอ้ มูลเพียงพอทีจะทําหน้าทีกรรมการได้
สามารถจ้างผูเ้ ชียวชาญภายนอกมาให้คาํ ปรึกษาหารือในเรืองทีกรรมการไม่สนั ทัดโดย
ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากประธานกรรมการ โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
2. ได้รบั การคุม้ ครองตาม Company’s Directors’ and Officers’ Liability insurance
policy
3. เข้าร่วมในข้อตกลงการเข้าถึงข้อมูลการชดเชยและการประกันของบริษทั
ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะทีกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารอยูใ่ นคณะกรรมการ
1. จะต้องอ่านเอกสารประกอบการประชุมพร้อมเตรียมคําถามก่อนเข้าประชุม
2. หากข้อมูล จากเอกสารประกอบการประชุมทีได้รบั ยังไม่เ พียงพอทีจะทําให้ตัดสินใจ
สามารถขอข้อมูลเพิมเติมได้จากเลขานุ การบริษทั
3. มีสว่ นร่วมในการออกความคิดเห็นอย่างเต็มทีและตรงไปตรงมา
4. ยอมรับได้ในกรณีทเพื
ี อนกรรมการออกความเห็นทีขัดแย้งกันในระหว่างมีการอภิปราย
5. รักษาการสถิตกิ ารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารและดํารงตําแหน่ งคณะกรรมการชุดย่อย
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
2. เข้าใจกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย เช่น เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และหน้าที
3. เข้าใจบทบาทของฝ่ ายบริหารในการสนับสนุ นงานของคณะกรรมการชุดย่อย
4. จะต้องอ่านเอกสารประกอบการประชุมพร้อมเตรียมคําถามก่อนเข้าประชุม
5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยโดยไม่ขาดการประชุม
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4.3 คําบรรยายลักษณะตําแหน่ งงานประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร
ประธานเจ้า หน้ า ทีบริหารเป็ นผู้นํา ในการบริห ารงานประจํา โดยได้รบั มอบหมาย
อํานาจหน้าที จากคณะกรรมการซึงเป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารมีหน้าทีนํา กล
ยุทธ์ไปปฏิบ ตั ิและคอยติดตามดูแล เป้ า หมาย ยุทธวิธี แผนงาน และนโยบายให้เป็ นไปตาม
ทิศทางกลยุทธ์ทกํี าหนดไว้ในขณะทีคณะกรรมการบริษัท มีหน้ าทีกํากับดูแลกิจการของบริษัท
ให้เป็ นองค์กรทีมีประสิทธภาพในการดําเนินธุรกิจมีการกํากับดูแลกิจการทีดี สร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ และคํานึงถึงผูท้ มีี ส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมมีคณ
ุ ธรรมในการดําเนินธุรกิจ มี
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยผ่านประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
หน้ าทีเฉพาะอย่าง
1. เลือกใช้วสิ ยั ทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม ทีจะสร้างผลประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
2. ขับเคลือนบริษทั ให้บรรลุเป้ าหมายทังทางด้านการเงินและด้านทีไม่ใช่การเงิน
3. เป็ นตัวแทนของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ ลูกค้า คู่คา้ ภาครัฐ หน่ วยงานกํากับดูแล ผูม้ ี
ส่วนได้เสียและชุมชน เห็นถึงค่านิยมและพันธกิจบริษทั
4. สร้างแรงบันดาลใจให้กบั ทีมผูบ้ ริหาร พนักงานทีมีผลงานดี โดยการดึงดูด รักษา
ให้ทาํ งานกับบริษทั
5. ทําให้บริษทั มีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีดี
แผนกลยุทธ์
6. พั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ เ พื อสร้ า งมู ล ค่ า สู ง สุ ด ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น และนํ าเสนอ
คณะกรรมการ เพือขอคําแนะนํา ทบทวนและอนุมตั ิ
7. นํ าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้ าหมายและรายงานความก้าวหน้าของงาน
เทียบกับแผนกลยุทธ์
การบริ หารการปฏิ บตั ิ งาน
8. จัดทําแผนการปฏิบตั งิ านประจําปี และนําเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณา
และอนุมตั ิ
9. นําแผนการปฏิบตั งิ านประจําปี ไปปฏิบตั แิ ละรายงานความก้าวหน้าของงานเทียบ
กับแผนประจําปี
10. จัดทํานโยบายการควบคุมดูแลงานประจํา นําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
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การบริ หารความเสียง
11. สร้างระบบการระบุและบริหารความเสียงในขอบเขตของนโยบายบริหารความ
เสียงทีคณะกรรมการบริษทั อนุ มตั ิ
12. รายงานการบริหารความเสียงต่อคณะกรรมการบริษทั ตามนโยบายบริหารความ
เสียง
13. กํากับดูแลให้เรืองการเปิ ดเผยงบการเงินของบริษทั ให้มคี วามถูกต้อง สมบูรณ์
ซือตรง เป็ นไปตามนโยบาย กระบวนการขันตอนและการควบคุมภายใน
14. ติดตามดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และกฎหมาย
15. มีนโยบายการปฏิบตั งิ านและขันตอนงานทํางาน ซึงนํ าไปปฏิบ ัตจิ ริง และคอย
ปรับปรุงให้ทนั ต่อเหตุการณ์
ประสิ ทธิ ผลของบริ ษทั
16. พัฒนาบริษทั ให้มคี วามแข็งแกร่งด้วยการวางตัวบุคคลให้ถกู ทีถูกงาน
17. มันใจว่าวัฒนธรรมองค์กรสอดคล้องกับค่านิยม
18. ให้คํา แนะนํ าเมือคณะกรรมการแต่งตังผู้บ ริหารบางตํา แหน่ งทีคณะกรรมการ
สงวนอํานาจไว้แต่งตังตําแหน่งนันเอง
19. นําระบบการบริหารผลงานใช้ทวทั
ั งบริษทั
20. รับผิดชอบการบริหารผลงานของผูบ้ ริหารระดับสูง
21. มันใจว่ากลยุทธ์เกียวกับบุคลากรและระบบผลตอบแทนนันเหมาะสมเพียงพอที
จะดึงดูด รักษาบุคลากรทีมีความสามารถและเหมาะกับบริษทั เพือสามารถนํากล
ยุทธ์และแผนการปฏิบตั งิ านไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลสําเร็จร่วมกัน
การกํากับดูแล
22. สือสารกับคณะกรรมการให้ทนั เวลาเมือมีเรืองร้ายแรงทีส่งผลกระทบบริษทั
23. สือสารกับ ประธานกรรมการและกรรมการท่า นอืนๆ เป็ นประจํ า เพือให้คณะ
กรรมการ ได้รบั ข้อมูลทีจําเป็ นในการทํางานได้อย่างถูกต้องตามหน้าทีและความ
รับผิดชอบตามกฎหมาย
24. ช่วยคณะกรรมการชุดย่อยในการทํางานตามกฎบัตร
25. จัดหาเวลาให้คณะกรรมการได้มโี อกาสพบปะกับผูบ้ ริหารระดับสูง
26. ปรึกษากับคณะกรรมการเรืองการจัดให้มแี ผนการสืบทอดตําแหน่ งอย่างจริงจัง
สําหรับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง
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ผลการปฏิ บตั ิ งานของประธานเจ้าหน้ าที บริ หาร
27. มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบริหารโดยคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทน เป็ นผู้จ ัด ทํา หัว ข้อ
ประเมินตามนโยบายการบริหารผลการทํางานของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
28. มีส่ว นร่ ว มในการพัฒ นาวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละตัว ชีวัด ความสํา เร็ จ ของประธาน
เจ้าหน้าทีบริหารทังประจําปี และระยะยาวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิ
งานตลอดจนค่านิยมขององค์กร
สังคม สิ งแวดล้อมและจริ ยธรรม
29. ปลูกฝั งเอาใจใส่การตัดสินใจของผูบ้ ริหารให้มคี วามรับผิดชอบและจริยธรรม
30. กําหนดให้พนักงานเข้าใจถึงจริยธรรมของบริษทั
31. นําบริษทั ให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม
32. เป็ นผูน้ ําของชุมชนและบริษทั มีส่วนร่วมในการทําให้ชมุ ชนทีบริษทั ตังทําการอยู่
มีความเป็ นอยูท่ ดีี ขนึ
33. เป็ นกระบอกเสียงให้บริษทั และบริหารจัดการให้มคี วามสัมพันธ์ทดีี กบั ผูม้ สี ่วนได้
เสีย
34. รับ ผิด ชอบในการสือ วิสยั ทัศน์ ภารกิจ ค่า นิ ย ม กลยุทธ์ แผนการปฏิบ ัติงาน
ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
อืนๆ
35. ปฏิบตั ติ ามคําสังอืนๆจากคณะกรรมการ
การทบทวน
คณะกรรมการบริษทั ทบทวนคํา บรรยายลักษณะงานของประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร
เป็ นประจําทุกปี และปรับปรุงเมือเห็นสมควร
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4.4 คําบรรยายลักษณะตําแหน่ งงานเลขานุการษริษทั
บทบาทของเลขานุการบริษทั
1. จัดการประชุม ผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
โดยมีการเชิญประชุมและการจัดการประชุมอย่างถูกต้องตามระเบียบ
2. บริหารจัดการเอกสารประกอบการประชุมและขันตอนการประชุม
3. เก็บรักษาบันทึกรายงานการประชุม
4. ทําตามกฎหมายและกฎระเบียบทีกําหนด
5. คอยช่ว ยคณะกรรมการในเรืองนโยบาย ขันตอนและการปฏิบ ัตติ ามหลักการกํา กับ
ดูแลกิจการทีดี
ความรับผิ ดชอบ
6. มีการนัดและเชิญคณะกรรมการให้เป็ นทีเรียบร้อย
7. มีการจัดเตรีย มตารางการประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด ย่อ ย
ประจําปี
8. รวบรวมและแจกวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
9. บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เวียนให้
รับทราบตามนโยบายของคณะกรรมการ
10. เก็บบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั
11. เก็บรักษาสําเนานโยบายคณะกรรมการบริษทั
12. เก็บรักษาคูม่ อื กรรมการบริษทั
13. จัด เตรีย มกระบวนการเข้า รับ ตํ า แหน่ ง กรรมการทีไม่ ไ ด้ เ ป็ นผู้บ ริห ารทีเพิงเข้า รับ
ตําแหน่ ง
14. บริหารจัดการกิจการเพือให้คณะกรรมการมีกจิ กรรมทีพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง
15. จัดให้มกี ารประเมินการทํางานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั อย่างเป็ นระบบ
16. คอยดูแลเรืองการต่ออายุการประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร(D&O)และ
รายงานให้กบั คณะกรรมการบริษทั
17. เตรีย มการ บัน ทึก และเวี ย น ผลของการประชุ ม กลยุ ท ธ์ แผนงานประจํ า ปี ให้
คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
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คู่มอื การกํากับดูแลกิ จการที ดี

18. จัดเตรียมคําแนะนํ าทัวไปทีเกียวกับพระราชบัญญัติ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ
ของบริษทั ไว้ให้คณะกรรมการ
19. จัด เตรีย มคํ า แนะนํ า ทัวไปทีเกียวกับ แนวทางปฏิบ ัติก ารกํา กับ กิจ การทีดีไ ว้ใ ห้แ ก่
คณะกรรมการบริษทั
20. เตรียมการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีถูกต้องตามกฎหมายทังการเชิญประชุมและการดําเนินการ
ประชุม
21. แจกจ่ายรายงานประชุมประจําปี ให้ตรงเวลา
22. รวบรวมและส่งเอกสารประกอบการประชุมสําหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้
23. จัดขันตอนในการเสนอชือ การคัดเลือก การออกเสียงเลือกตังกรรมการ
24. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
25. เก็บรักษาบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
26. ตอบคําถามใดๆจากหน่ วยงานกํากับดูแล
สิ ทธิ ของเลขานุการบริ ษทั
27. สิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษทั เท่าทีหน้าทีของเลขานุ การบริษทั จําเป็ นต้องรูเ้ พือทําหน้าที
ได้อย่างสมบูรณ์
28. ได้รบั สิทธิเรืองการประกันความรับผิดของกรรมการและผูบ้ ริหาร
29. เข้า ร่ ว มอยู่ใ นสัญญาสิท ธิใ นการเข้า ถึง ข้อมูล ค่ า คุ้ม ครอง ประกัน ความรับ ผิด ของ
กรรมการและผูบ้ ริหาร
30. คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูป้ ระเมินผลการทํางานประจําปี
ทบทวน
คณะกรรมการบริษทั จะทําการทบทวนบทบาทหน้าทีของเลขานุการบริษทั ประจําปี
และเปลียนแปลงเมือเห็นควร
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏิ บตั ิ
บริ ษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้รบั และอ่านหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีแล้วเข้าใจและยอมรับเป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการ
ดําเนินงานต่อไป

(……………………….………………………….)
ตําแหน่ ง…………………………………………
วันที……..…../……………/……………….
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