การประชุ มคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประกาศกาหนดตารางประชุ มล่วงหน้า 1 ปี ให้กรรมการและ
ผูเ้ กี่ยวข้องทราบ โดยการประชุ มวาระปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ อาจมีการประชุ มในวาระพิเศษเพิ่มตาม
ความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระไว้ล่วงหน้าและมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน อาทิ เรื่ องเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ
เพื่อพิจารณา
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุ มกัน อย่างน้อย 3 เดื อนต่อครั้ ง โดยต้องมี
กรรมการเข้าร่ วมประชุ มอย่างน้อยกึ่งหนึ่ งจึงจะครบองค์ประชุ ม และอาจมีการประชุ มพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น
ตามแนวปฏิบตั ิปกติ บริ ษทั ฯ จะจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ 3 เดือนต่อครั้ง และมีการจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุม
ให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุ มล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่ วน
เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสิ นใจอย่างถูกต้องในเรื่ องต่างๆ อย่างพอเพียง และสามารถจัดเวลา
เข้าร่ วมประชุมได้ และเพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งในการประชุมทุกคราว จะมีการกาหนดวาระการ
ประชุ มที่ชดั เจน โดยในการประชุ มคณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เปิ ดเผย และมีการจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จะต้องมีความชัดเจนเพื่อใช้อา้ งอิง
ทั้งนี้ เพื่อส่ งเสริ มให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั หลักเกณฑ์และรู ปแบบข้อมูลในเอกสารที่ จะ
น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ มี ค วามครบถ้ว น เพี ย งพอ และเหมาะสม เพื่ อ สนับ สนุ น ให้ ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ทั ดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น รวดเร็ ว และมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดภายใต้ก ฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุ ม ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด
คณะกรรมการบริ ษทั มี นโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการอย่า ง
สม่าเสมอโดยเฉลี่ ยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดในรอบปี โดยมีการเปิ ดเผย
จานวนครั้งของการประชุ มและการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อยแต่ละคนไว้ใ นแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ (แบบ 56-2 หรื อ Annual Report)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษ ทั ยัง มี นโยบายส่ งเสริ ม ให้กรรมการที่ ไ ม่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการอิ สระ
กรรมการตรวจสอบ ประชุ มระหว่างกันเองได้ตามความจาเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ น
ความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมด้วย
หมายเหตุ : ในปี 2559 คณะกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริ หารได้ มกี ารประชุมระหว่ างกันเองจานวน 4 ครั้ ง

รายงานของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทารายงานทางการเงิ น ซึ่ ง
รวมถึงงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี ทั้งนี้ รายงาน
ทางการเงิ นดังกล่ าวจัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลื อกใช้นโยบายบัญชี ที่
เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ และถื อปฏิ บตั ิอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทาและ
ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การพัฒนากรรมการและผู้บริ หารระดับสู ง : บริ ษทั ฯ จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้า
ร่ วมสัมนาหลักสู ตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นกับคณะกรรมการ
บริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรต่างๆ อยูเ่ สมอ โดยหลักสู ตรที่กรรมการบริ ษทั ควรเข้าร่ วมสัมมนาอย่างน้อย
จะเป็ นหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ซึ่ งได้แก่ หลักสู ตร Directors Certification
Program (DCP) หลัก สู ตร Directors Accreditation Program (DAP) หลัก สู ตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสู ตร Executive Development Program (EDP) ทั้งนี้ เพื่อนาความรู ้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
บริ ษทั ฯ ต่อไป
หมายเหตุ : บริ ษทั ฯ มีการส่ งเสริ มให้ คณะกรรมการเข้ าร่ วมการอบรมต่ างๆ เช่ น การอบรมด้ านบัญชีการเงิน, ธุรกิจ, การจัดการ,
การตลาด, กลยุทธ์ , การบริ หารความเสี่ยง, กฎหมาย และการกากับดูแลกิจการ เพื่อการปฏิบัติหน้ าที่ คณะกรรมการเป็ นไป
ด้ วยความถูกต้ องเหมาะสม และกากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนงาน

ความสั มพันธ์ กบั นักลงทุน : คณะกรรมการให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนและผู ้
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยข้อมูลที่เปิ ดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ซึ่ งรวมถึงรายงาน
ทางการเงินผลการดาเนินงานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ ขอ้ มูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น นักลงทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ได้ใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนโดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งจากการจัดส่ งเอกสารทางไปรษณี ย ์ สื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ (ww.atp30.com)
ในส่ วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้จดั ตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะ แต่ได้
มอบหมายนางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและควบคุ ม เป็ นผูด้ ูแลการติดต่อสื่ อสารกับนักลงทุน ผูถ้ ือ
หุ ้น นักวิเคราะห์และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่ งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-468-789 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีแผนงานที่
จะจัดตั้งหน่ วยงานด้านนักลงทุ นสัมพันธ์ ข้ ึ นมาเป็ นหน่ วยงานเฉพาะด้านเพื่อดู แล รั บผิดชอบส่ วนงานนักลงทุ น
สัมพันธ์ในอนาคต

การกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ : บริ ษทั ฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ให้อยูใ่ นระดับที่สามารถจูงใจ และอยูใ่ นระดับที่เทียบเคียงกับบริ ษทั ฯ ที่
อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่ อมโยงกับผลงาน และความรับผิดชอบของกรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทั้งผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้กบั ผูถ้ ื อ
หุ ้น และเชื่ อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น การกาหนดค่าตอบแทนดังกล่าว และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิต่อไป

