กฎบัตร : คณะกรรมการบริษทั
เลขทีเ่ อกสาร : PA-COM-001
วันทีม่ ผี ลบังคับใช้ : 25 มีนาคม 2564

บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จากัด (มหาชน)
กฎบัตร : คณะกรรมการบริษทั

รหัสเอกสาร

PA-COM-001

วันทีม่ ผี ลบังคับใช้ 25 มีนาคม 2564
ปรับปรุงครัง้ ที่ 01

หน้า 2 of 9

กฎบัตร
คณะกรรมการบริ ษทั
----------------------------------------------------------------1. บทนา
คณะกรรมการของบริษทั ในฐานะตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูท้ ่ีมบี ทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางธุรกิจของบริษทั ฯ
ตลอดจนกากับดูแลการบริหารจัดการบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั เพื่อสร้างมูลค่า
ให้กบั กิจการ และเพือ่ ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินกิจการภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good
Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ นาพาองค์กรไปสูค่ วามสาเร็จทีย่ งยื
ั ่ น และสร้างความ
เชื่อมันให้
่ กบั ผู้ถอื หุ้นและผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยคณะกรรมการบริษทั จะปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั จึงได้จดั ทากฎบัตรฉบับนี้ขน้ึ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั เข้าใจรายละเอียดต่างๆ ของการทา
หน้าทีค่ ณะกรรมการบริษทั ตลอดจนเพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิ ผล และจะมี
การพิจารณาทบทวนทุกปี อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ เพือ่ จะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษทั ฯ
2. องค์ประกอบและการแต่งตัง้
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 มีจานวนที่เหมาะสมกับ ขนาดของกิจการของบริษัท ฯ และการปฏิบ ตั ิงานที่มีป ระสิท ธิภ าพ เมื่อรวมแล้วมี
จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
2.2 กรรมการบริษทั ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการบริษทั ทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
2.3 มีกรรมการบริษัท ที่มคี วามเป็ นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
ความสัม พัน ธ์อ่ืน ใดอัน อาจมีอิท ธิพ ลต่ อ การใช้ดุ ล ยพินิ จอย่างเป็ นอิส ระ ไม่น้ อ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการบริษทั ทัง้ หมดและต้องไม่ต่ากว่า 3 คน
2.4 คณะกรรมการบริษทั ไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
2.5 คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตัง้ รองประธานกรรมการบริษัท เพื่อทาหน้ าที่ตามข้อบังคับ ในกิจการและตามที่
ประธานกรรมการบริษทั มอบหมายก็ได้
การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั และข้อกาหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ จะต้องมี
ความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัตกิ ารศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ
โดยมีรายละเอียดทีเ่ พียงพอเพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูเ้ ลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริษทั โดยบริษทั ฯ มีนโยบายให้
กรรมการอิสระดารงตาแหน่ งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท จะต้องไม่ เป็ น บุ ค คลเดียวกัน กับ
กรรมการผูจ้ ดั การ
เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต
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3. คุณสมบัติ
3.1 กรรมการบริษทั ต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
และมีเวลาอย่างเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรู้ ความสามารถและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ฯ ได้
3.2 มีคุณ สมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ ี
มหาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
3.3 กรรมการบริษทั สามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นได้ แต่ทงั ้ นี้ในการเป็ นกรรมการบริษทั ดังกล่าวต้อง
ไม่ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ก รรมการของบริษั ท และต้ อ งเป็ นไปตามแนวทางของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
3.4 กรรมการบริษทั จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั
หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ น
กรรมการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั อื่นที่ประกอบกิจการอัน มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ ตนหรือเพื่อประโยชน์ ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
3.5 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัตเิ กี่ยวกับความเป็ นอิสระตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศกาหนด
และต้ อ งสามารถดู แ ลผลประโยชน์ ข องผู้ ถือ หุ้ น ทุ ก รายได้เท่ า เทีย มกัน และไม่ ให้ เกิด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
ได้
4. วาระการดารงตาแหน่ ง
4.1 คณะกรรมการบริษัท จะเป็ นผู้ทาการสรรหาและเสนอชื่อบุ คคลซึ่งมีคุณ สมบัติครบถ้วน เพื่อดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั โดยจะนาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที่ประชุมผูถ้ อื หุน้
(ตามแต่กรณี) เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ ต่อไป เว้นแต่ หากได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ให้อานาจหน้าทีใ่ นการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวในตอนต้น เป็ น
อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.2 ให้กรรมการบริษทั ดารงตาแหน่ งคราวละประมาณ 3 ปี และเมื่อครบกาหนดออกตามวาระ อาจได้รบั พิจารณา
เลือกตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ต่อไปได้อกี วาระหนึ่ง
4.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นการแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนตาแหน่ งกรรมการบริษทั ทีว่ ่างลง เพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้ามี) เลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณ สมบัตคิ รบถ้วน และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อนาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท และเข้าเป็ น
กรรมการบริษทั แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษทั ผูน้ ัน้ จะ
เหลือน้ อยกว่า 2 เดือน ทัง้ นี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัทในกรณีดงั กล่าวให้อยู่ในตาแหน่ ง
เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการบริษทั ซึง่ พ้นจากตาแหน่ง
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4.4 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการบริษทั ออกจากตาแหน่ งจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการบริษัท ในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการบริษัท จะแบ่ งออกให้ตรงเป็ น สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ท่ีสุ ดกับ ส่ว น 1 ใน 3 โดยกรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตาแหน่ งอาจได้รบั เลือ กให้กลับ เข้ามารับ
ตาแหน่ งได้ ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้
ให้จบั สลากกัน ส่วนปี ต่อๆ ไป ให้กรรมการบริษทั คนทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
4.5 กรรมการอิสระจะมีวาระการดารงตาแหน่ งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
4.6 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษทั อาจพ้นจากตาแหน่งเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการบริษัท หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จากัดหรือ มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บ ริหารจัดการ
กิจการที่มมี หาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้ใ นพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(และที่แ ก้ไขเพิ่ม เติม ) รวมทัง้ ประกาศของส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้พน้ จากตาแหน่ ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื
โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง)
(5) ศาลมีคาสังให้
่ ออก หรือพ้นจากตาแหน่ง
4.7 กรรมการบริษทั คนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั ฯ โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริษทั ฯ
5. ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิ ดชอบ
นอกจากหน้าทีห่ ลักในฐานะผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ
บริษัทยังเป็ นไปตามที่ได้กาหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
5.1 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของ
บริษัทฯ เป็ นสาคัญ รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้
5.2 กาหนดและพิจารณาอนุ มตั วิ สิ ยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย กลยุทธ์และแผนงานการดาเนิน
ธุรกิจ งบประมาณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมทัง้ ติดตามกากับดูแล (Monitoring and Supervision) การ
บริห าร การจัด การและติด ตามผลการด าเนิ น งาน ของฝ่ ายบริห ารของทัง้ บริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ย และ
คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยของบริษั ท ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายทางธุรกิจ
5.3 ติดตามและกากับดูแลการบริหารจัดการและการดาเนินงานต่างๆ ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม
(โดยอนุ โลม) ให้เป็ นไปตามนโยบายทีบ่ ริษทั กาหนด กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ กฎหมาย
เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต

บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จากัด (มหาชน)
กฎบัตร : คณะกรรมการบริษทั

รหัสเอกสาร

PA-COM-001

วันทีม่ ผี ลบังคับใช้ 25 มีนาคม 2564
ปรับปรุงครัง้ ที่ 01

หน้า 5 of 9

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายอื่น
5.4 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุ มตั นิ โยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดาเนินธุรกิจ ของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยทีเ่ สนอโดยฝ่ ายบริหาร
5.5 พิจารณาอนุ มตั โิ ครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงการแต่งตัง้ กรรมการผู้จดั การ และเลขานุ การบริษัท พร้อมทัง้ กาหนด
ขอบเขต อ านาจ หน้ า ที่ แ ละความรับ ผิด ชอบ เพื่อ ช่ ว ยเหลือ การปฏิ บ ัติง านตามความรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุ การบริษทั
5.6 พิจารณาอนุ มตั กิ ารทารายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ และ/หรือการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เว้นแต่
รายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ ถอื หุ้น ทัง้ นี้ ในการพิจารณาอนุ มตั ดิ งั กล่าวจะเป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
5.7 พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมื่อเห็นว่าบริษทั มีกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสารองต่างๆตามกฎหมาย พอสมควรทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวต่อไป
5.8 จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษทั และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ซึ่งผูส้ อบบัญชีตรวจสอบ
แล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ทผ่ี ่านมา รวมทัง้ ติดตามดูแลความเพียงพอของ
สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัท และน าเสนอต่อที่ประชุ มผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิ
5.9 พิจารณาคัดเลือกและให้ค วามเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญ ชีของบริษัท ฯ และ บริษัทย่อยและ/หรือ
บริษัท ร่วม รวมทัง้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อน
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพือ่ พิจารณาและอนุ มตั ิ
5.10 กากับดูแลให้บริษทั และ บริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมนาระบบงานบัญชีทเ่ี หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้
รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
5.11 พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน และการดาเนินการต่างๆ ด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management)
ให้ค รอบคลุ ม ทัง้ องค์กร และกากับ ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริห ารจัดการความเสี่ยง โดยมี
มาตรการรองรับและวิธคี วบคุมเพือ่ ลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างเหมาะสม
5.12 จัดให้มนี โยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วมตามหลักธรรมาภิบาลที่
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร อย่างน้อยตามแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และมี
การปรับ ใช้น โยบายดัง กล่ า วอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ ให้เชื่อ มัน่ ได้ว่ า บริษั ท ฯ และบริษัท ย่ อ ย มีค วาม
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม
5.13 กากับดูแลให้มกี ารกาหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอ เพื่อจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
(1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือน และค่าตอบแทนที่สมั พันธ์กบั ผลการ
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ดาเนิ น งานระยะสัน้ และผลการดาเนิ น งานระยะยาวของกิจการ (2) การกาหนดนโยบายเกี่ย วกับ การจ่าย
ค่าตอบแทน
5.14 รับทราบหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การกากับ ดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ในฐานะผู้น าในการสร้าง
คุณค่าให้แก่กจิ การ และได้ประเมินการนาไปปฏิบตั ใิ ช้อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5.15 ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึน้ ระหว่างผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูลและโอกาสของบริษทั และการทาธุรกรรมกับ
ผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์เกีย่ วโยงกับบริษทั ฯ ในลักษณะทีไ่ ม่สมควร ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี รรมการบริษทั รายใดมีสว่ นได้
เสียในธุรกรรมใดที่ทากับบริษัท หรือมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ หรือลดลง ให้
กรรมการบริษทั รายดังกล่าวแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
5.16 กรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ ายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเอง และของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องให้บริษทั ฯ ทราบ
รวมทัง้ กาหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร และผู้ท่มี คี วามเกี่ยวข้อง ตลอดจนกรรมการ
บริษทั และผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย และผูท้ ม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยด้วย
5.17 มอบอ านาจให้ก รรมการบริษัท คนหนึ่ ง หรือ หลายคนหรือ บุ ค คลอื่น ใดปฏิบ ัติก ารอย่างหนึ่ ง อย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษทั ได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอานาจตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
ซึ่ ง ผู้ ร บั มอบอ านาจจะต้ อ งรายงานเรื่อ งดัง กล่ า วตามที่ไ ด้ร บั มอบอ านาจต่ อ คณะกรรมการบริษั ท โดย
คณะกรรมการบริษทั อาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมือ่ เห็นสมควร ทัง้ นี้
การมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ มตั ิ
รายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดทีจ่ ะทาขึน้ กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อ ง เว้นแต่เป็ น
การอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุ มตั ไิ ว้แล้ว
5.18 ให้ความสาคัญและสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ แก่ธุรกิจในระยะยาว ควบคู่ไปกับการ
สร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

6. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการบริษทั มาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริษทั
ทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการบริษทั ไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ในกรณี
ทีม่ รี องประธานกรรมการบริษทั อยู่ ให้รองประธานกรรมการบริษทั เป็ นประธานทีป่ ระชุม แต่ถา้ ไม่มรี องประธานกรรมการ
บริษทั หรือมีแต่ไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมนัน้ หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการบริษทั ซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการบริษทั
คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก ของกรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
กรรมการบริษัท คนหนึ่ง มีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ป ระชุมเป็ น ผู้ช้ีขาด
กรรมการบริษัท ซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระ
ดังกล่าว เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
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7. การประชุม
7.1 กาหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ในทุกๆ ระยะเวลา (3) เดือน โดยกาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอด
ทัง้ ปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิม่ ตามความจาเป็ น โดยประธานกรรมการบริษทั จะกาหนดให้จดั การ
ประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ด้วยก็ได้ โดยการดาเนิ น การจะต้องเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กฎหมายกาหนด ทัง้ นี้ หากการประชุมในคราวนัน้ เป็ นการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
7.2 ประธานกรรมการบริษทั จะเป็ นผูด้ แู ลให้ความเห็นชอบกาหนดวาระการประชุม
7.3 เลขานุ การบริษทั ทาหน้ าที่จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบีย บวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่
เป็ นกรณีจาเป็ นเร่งด่วน เพือ่ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุม โดยวิธอี ่นื หรือ
กาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
7.4 ประธานกรรมการบริษทั ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม มีหน้าทีด่ ูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ
สาหรับกรรมการทีจ่ ะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระในประเด็นทีส่ าคัญโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
ถือหุน้ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องอย่างเป็ นธรรม
7.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ เพือ่ พิจารณา และ/หรืออนุมตั เิ รือ่ งต่างๆ ทีไ่ ด้มอบหมายไว้
7.6 การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดงั กล่าว ให้บนั ทึกคาคัดค้านไว้ในรายงานการ
ประชุม
7.7 ในการพิจ ารณาเรื่อ งหนึ่ งเรื่อ งใด กรรมการมีส ิท ธิข อดูห รือ ตรวจเอกสารที่เกี่ย วข้อ ง ขอให้ฝ่ ายบริห ารที่
เกีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมชีแ้ จงข้อมูลรายละเอียดเพิม่ เติม
7.8 เลขานุ การบริษทั ทาหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการ
ประชุม เอกสารประกอบการประชุม ตลอดจนส่งมอบรายงานการประชุมและบรรดาเอกสารที่เกีย่ วข้องให้กบั
คณะกรรมการบริษัท ทัง้ เป็ นผู้สนับสนุ นติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ประสานงานกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
7.9 การจัดทารายงานการประชุม เป็ นหน้าทีข่ องเลขานุการบริษทั เป็ นผูจ้ ดั ทาโดยรายงานการประชุมต้องได้รบั การ
รับรองจากคณะกรรมการบริษทั ครบถ้วนก่อน จะใช้เป็ นเอกสารในการอ้างอิงผลการประชุมในแต่ละครัง้
8. การรายงาน
คณะกรรมการบริษทั จะจัดทารายงานการประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็ นข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั และรายงานต่อผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณาวาระการเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ซึง่ ออกตามวาระ
9. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มขี น้ึ ทุกปี โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็ นสอง
(2) ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการบริษทั เป็ นรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบ ั ตงิ านของ
คณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ
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10. การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการบริษั ท จะทบทวนกฎบัต รนี้ อย่ า งน้ อ ยปี ละ 1 ครัง้ และ จะน าเสนอการแก้ ไ ขดัง กล่ า วเพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จากัด (มหาชน)

……………………………………………………….
(นายสมศักดิ ์ จันทร์น้อย )
ประธานกรรมการบริษทั
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ทะเบียนควบคุมเอกสาร
ลาดับ

วันที่จดั ทา

รายละเอียดการดาเนิ นการ

วันที่บงั คับใช้

01

15 เม.ย. 62

จัดทานโยบาย เสนอขออนุมตั ปิ ระกาศใช้ครัง้ แรก

17 มิ.ย. 62

02

23 พ.ย. 62

แก้ไขนโยบาย ครัง้ ที่ 1 ดังนี้
 ข้อ 4.5 เดิม “กรรมการอิสระจะมีวาระการดารงตาแหน่ ง
ต่อเนื่ องไม่เกิน 9 ปี ” ใหม่ “กรรมการอิสระจะมีวาระการ
ดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 6 ปี ”

2 ธ.ค. 62

ผูด้ าเนิ นการ
เลขานุการบริษทั

 ข้อ 5.26 ตัดหัวข้อ เรื่องที่จะต้องได้รบั การพิจารณาและ
อนุ ม ตั ิจากที่ป ระชุ มผู้ถือหุ้น ของบริษั ท ไปไว้ท่ีข้อบังคับ
บริษทั

 ข้อ 6 องค์ประชุม เดิม “กรรมการบริษทั มาประชุมไม่น้อ ย
03
04

03 ก.พ.63
25 พ.ค.63

กว่ากึง่ หนึ่ง” ใหม่ “กรรมการบริษทั มาประชุมไม่น้อยกว่า 2
ใน 3”
ปรับแก้ตามคาแนะคณะกรรมการบริษทั
ปรับแก้เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็ นไป
ตาม พ.ร.ก.การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
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28 ก.พ. 63
03 ก.ย. 63

แผนกกฎหมาย
แผนกกฎหมาย

