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หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Corporate Governance) 
 
บทน า 
 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเช่ือว่าการก ากับดูแล

กิจการที่ดีจะช่วยให้การบริหารงานมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสังคม บริษัทจึงเห็นควรให้มี

การจัดท าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Corporate Governance) ขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานของบริษัทจะ

อยู่ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน รวมถึงค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย 

 

ค านิยาม 
 

“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ” หมายความถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) 

“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ” หมายความถึง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) 

“ส านักงาน ก.ล.ต.” หมายความถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายความถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท 

จดทะเบียนที่จัดท าโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 

หมวด ดังต่อไปนี้ 

 

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอน

หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการจะได้รับส่วนแบ่งก าไรของบริษัท สิทธิในการรับข่าวสารและข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ และ

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
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ดังนั้น บริษัทจึงมีการก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการ

ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแนวนโยบายที่ส าคัญมีดังนี้ 

 

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น และข้อซักถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุม  
ผู้ถือหุ้น 

2. บริษัทก าหนดให้มีการจัดส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ และเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตาม
วาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก าหนด และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน 
ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ และจะมีการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม รวมถึงบริษัทจะหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระการประชุมอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ หรือ บุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

4. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยบริษัท
ได้ก าหนดสถานท่ีจัดประชุมที่มีการคมนาคมสะดวกและเพียงพอต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุม 

5. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อสงสัย
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

6. ในการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ตั้งค าถาม ในวาระต่างๆ ได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระต่างๆ และก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบค าถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่
ส าคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

7. บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุน้ไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม โดยมี
การบันทึกจ านวนคะแนนเสียงท่ีได้รับในแตล่ะวาระว่า เห็นชอบ ไมเ่ห็นชอบ และงดออกเสยีงเป็นจ านวนเท่าใด
ในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

8. ภายหลังการประชุม บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุม โดยก าหนดให้แสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน และถูกต้อง 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 



หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท                                                                                            3 | ห น้ า  
 

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

บริษัทค านึงถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น  

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะช่วยเอื้อให้เกิดความเท่าเทียม

กันของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มดังนี้ 

1. ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อซักถามทั้งก่อนการประชุมและระหว่างการประชุม 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม
แทนได้ 

2. ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนแล ะบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว 

3. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้
เป็นรายบุคคล ท าให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่กรรมการ เพื่อ
ดูแลรักษา ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะท าให้เกิดความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

4. ก าหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก 
หรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยข้อมูลภายในที่มิได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานดังกล่าวได้มาโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท  รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

5. แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ 
ส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้ง
ต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเอง อย่างน้อย 1 วัน
ล่วงหน้าก่อนวันซื้อขาย 

 
หมวดที่ 3: การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัทให้ความส าคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนไดเ้สียที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่
ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพือ่ให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี 

 
บริษัทมุ่งเน้นให้สถานที่ท างาน ปราศจากกคุกคาม หรือการถูกละเมิดสิทธิ์ทุกประเภท โดยมิให้มีการกระท ารุนแรง  การ

ข่มขู่ คุกคามต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้มาเยือน หรือบุคคลอื่นใดท่ีอยู่ในสถานท่ีท างานของบริษัท 
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
 
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 
การปฏิบัติต่อพนักงาน 
 
บริษัทตระหนักถึ งความส าคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทที่มี ต่อการด า เนินธุ รกิจ  บริษัทจึ งมีนโยบาย 

ให้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยก าหนดให้การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้ผลตอบแทน และสวัสดิการ 
รวมทั้งการลงโทษพนักงาน ต้องกระท าด้วยความยุติธรรม โปร่ งใส และเหมาะสมกับพนักงานนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความรู้ 
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งบริษัทยังเปิดโอกาสและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงการท างานในแต่ละ
หน่วยงาน  

 
บริษัทไม่ยอมให้เกิดการล่วงละเมิดไม่ว่าในรูปแบบใด เช่น การใช้อิทธิพลข่มขู่ การกระท าหรืออคติที่มา จากเช้ือชาติ 

ศาสนา สีผิว เพศ หรือความเบี่ยงเบนทางเพศ ท่ีส่งผลกระทบถึงการปฏิบัติงาน รวมถึงการล่วงละเมิดทางวาจา เป็นต้น  
 

            พนักงานสามารถรายงานต่อหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึน 1 หรือเจ้าหน้าที่ HR ได้ทันที 
 

การปฏิบัติต่อลูกค้า 
 
บริษัทเน้นการสร้ างความพึงพอใจแก่ลูกค้ า  โดยให้บริการที่มี คุณภาพและมีประสิทธิภาพ และตรงต่อ 

ความต้องการของลูกค้า การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการอย่างครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อ
ลูกค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน และให้ความส าคัญกับ
การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

  
การปฏิบัติต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ 
 
บริษัทค านึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทและพนักงานจะไม่มีการ

เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการด าเนินธุรกิจกับ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์
ร่วมกันของ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ โดยบริษัทจะปฎิบัติตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลงที่มีร่วมกันอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่
บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อผูกพันในสัญญา หรือข้อตกลงท่ีมีร่วมกัน บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ทราบ
โดยด่วน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
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การปฏิบัติต่อคู่แข่ง 
 
บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยยึดหลักการค้าเสรี ความเสมอภาคกัน และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทไม่

สนับสนุนให้มีการท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งการค้าด้วยการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากมูลความจริง หรือ
กระท าการใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน  

 
การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
บริษัทมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบท่ีมีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีการก าหนดและทบทวนนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานและบุคคลที่
เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
นอกจากนี้  บริษัทยังส่ง เสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกและ  

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่ เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรม  
อันดีงาม หรือเป็นการการส่งเสริมอบายมุข  

 
หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
ต่อการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลักทรัพย์ (ELCID) ร่วมกับเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท www.amamarine.co.th ส าหรับรายงานต่างๆ ข้อมูลทางการเงิน 
และข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้
มอบหมายให้ นางสาวชญานิน อัศวช่วง รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 
นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 
นักลงทุนสัมพันธ์ 
 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน รวมถึงมุ่งเน้น  การสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและนักลงทุน จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์และเป็นศูนย์รวมการจัดการสาระส าคัญของข้อมูลของบริษัท โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะ
เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง ถูกต้อง เช่ือถือได้ 
ทันเวลา และสม่ าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือรายงานการเงิน เช่น งบการเงิน ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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รายไตรมาสและรายปีให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย ท้ังนี้ กิจกรรมนัก
ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทยังถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี 
ทั้งนี้บริษัทก าหนดให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ ์

ที่อยู่ : เลขที่  33/4 อาคาร เดอะไนน์  ทาว เวอร์  ช้ันที่  33 ทาว เวอร์  เอ  ห้ อง เลขที่  TNA02 
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

E-mail Address : Sirirat.u@amamarine.co.th 

โทรศัพท ์ : 02-001-2801 ต่อ 171 
โทรสาร : 02-001-2800 

 

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการตามจ านวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด แต่ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลา เพียงพอที่จะอุทิศความรู้
ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ นอกจากนี้ 
กรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือในสามของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า จะต้องเป็น
กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ท างานหลากหลายสาขาโดยไม่กีดกันทางเพศ 

 
บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องพ้นจากต าแหน่งใน 

ทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากต าแหน่ง ในกรณี ที่
กรรมการบริษัทท่ีพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่
นับจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี 

 
บริษัทมีการแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท

ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงาน
ของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้ประธานกรรมการต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการ
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บริหารงานประจ าออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้มีการถ่วงดุลอ านาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด  
มีอ านาจเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ อย่างชัดเจน บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าท่ีช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการนัดหมาย การประชุม 
การจัดเตรียมวาระการประชุม การน าส่งเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะมีอ านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามมาตรา 89/15 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งก าหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
และผู้ถือหุ้น และรายงานประจ าปีของบริษัท พร้อมทั้งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 

2. การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. การด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
 

คณะอนุกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยบริษัทได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ท้ังนี้ คณะอนุกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้ 

 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก .ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะท าหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ที่ส าคัญในการสอบทานให้บริษัทจัดท าและเปิดเผยรายงานการเงินอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน และ
ทันเวลา การพิจารณาความเหมาะสมของการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
เหมาะสม และการสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงการสอบทาน
ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
- คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าที ่
เป็นกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ที่ส าคัญในการพิจารณาและเสนอแนะประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจ เช่น นโยบาย หลักเกณฑ์ และแผนธุรกิจ ให้กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดูแลและติดตามการด าเนินการของ
ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนการด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปีที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้ 
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- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความช านาญในอุตสาหกรรมที่บริษัทด าเนินธุรกิจอยู่ ไม่น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยต้องมีกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คน ที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ที่ส าคัญในการก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน 
ส าหรับบุคคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้น
ไป) 

 
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความช านาญในอุตสาหกรรมที่บริษัทด าเนินธุรกิจอยู่ ไม่น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ที่ส าคัญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส าคัญในด้านต่างๆ และเสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 
บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทมีบทบาทที่ ส าคัญในการก าหนดนโยบายและทิศทางการด า เนินงาน 

ของบริษัท และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายและ
ระเบียบของบริษัท วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 
(Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) 

 
บริษัทยังก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการจัดท าหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) 

และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน เป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางที่น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
นอกจากนี้ บริษัทยังก าหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของตน และต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทที่ส าคัญในการพิจารณา
และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมายทางการเงิน 
ความเสี่ยง และแผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก ากับควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 
ในการพิจารณาการเข้าท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทพิจารณาภายใต้หลักการ  

การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ที่อาจเกิดขึ้นจากการท ารายการระหว่างกัน โดยก าหนดให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการ หรือมีส่วนได้เสียจากการท ารายการ
ระหว่างกันต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการ รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติในการท ารายการดังกล่าว การพิจารณาเข้าท ารายการระหว่างกันต้องพิจารณา
ราคาและเงื่อนไขการท ารายการเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกันและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

 
การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นคณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาก าหนดจ านวนบริษัทจด

ทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนในการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น 
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 
บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยอาจมีการประชุมพิเศษตามความ

เหมาะสม โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการก าหนดวาระการประชุมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูล
และเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท บริษัทอาจแจ้งการ
นัดประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7 วันก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยบางวาระอาจมี คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบรหิาร 
และ คณะกรรมการตรวจสอบ) หรือฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ให้เข้าร่วมประชุมในวาระการ
ประชุมนั้นๆ เพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัท  ทั้งนี้ ในการลงมติ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยก าหนดให้กรรมการบริษัท 1 คนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง และกรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและ
จัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องและเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป 
รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 

 
นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ านวนองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่กรรมการ  

ลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
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ค่าตอบแทน 
 
บริษัทมีแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับ การจูงใจให้

กรรมการที่มีความรู้ความสามารถและสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทสามารถอยู่ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนที่มากเกินควร ทั้งนี้ บริษัทก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ 
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการด าเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงอัตรา
ค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน นอกจากน้ี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 
บริ ษั ทส่ ง เ ส ริ ม และอ า นวยความสะดวก ให้  ก ร รมกา ร  ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ในกา รก า กั บดู แ ลกิ จ ก า ร  เ ช่ น   

เลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น ให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ “IOD”) เพื่อให้มี
ความตระหนักและเข้าใจในหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างๆ 

 
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Corporate Governance) ฉบับน้ีมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2563 เป็นต้นไป 
 
สั่ง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 

 

                                                                                            ______________________________ 
               (นายเกษม เวชศิลป์) 

         ประธานกรรมการ 
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