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10. การจัดการ
10.1.

โครงสร้างองค์กรของ บมจ. อมตะ วีเอ็น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร

ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี

ทีมผูต้ รวจสอบภายใน*

ผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ

* บมจ. อมตะ วีเอ็น ได้ว่างจ้าง A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในของ อมตะ เวียดนาม และรายงานผล
ตรงทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบของ อมตะ วีเอ็น และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั อมตะ เวียดนามเพื่อรับทราบและดาเนินการในส่วนที่
เกีย่ วกับระบบควบคุมภายในจากผลการตรวจสอบของทีมผูต้ รวจสอบภายในต่อไป
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10.2. โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการของ บมจ. อมตะ วีเอ็น
โครงสร้างกรรมการ บมจ. อมตะ วีเอ็น ประกอบด้วยคณะกรรมการจานวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
10.2.1 คณะกรรมการบริษทั บมจ. อมตะ วีเอ็น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน โดยมีนางวราภรณ์
วัชรานุเคราะห์เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ บมจ. อมตะ วีเอ็น
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2. Dr. Huynh Ngoc Phien

รองประธานกรรมการ

3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการ

4. นายกัมพล ตติยกวี

กรรมการ

5. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

กรรมการ

6. นางสาวทรงโฉม ตัง้ นวพันธ์

กรรมการ

7. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

8. Mr. Do Ngoc Son

กรรมการอิสระและ / กรรมการตรวจสอบ

9. Mr. Mats Anders Lundqvist

กรรมการอิสระและ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายกัมพล ตติยกวี ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557 เมือ่ วันที่ 7
สิงหาคม 2557 แทนนายชูชาติ สายถิน่ ทีล่ าออกจากตาแหน่ง
นายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2558 เมือ่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 แทนนายวิกรม กรมดิษฐ์ ทีล่ าออกจากตาแหน่ง

ทัง้ นี้ กรรมการทุ ก ท่ า นได้ผ่ า นการอบรมหลัก สูต ร Director Certified Program (DCP) หรือ Director
Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) แล้ว โดย ศ.ดร. วรภัทร
โตธนะเกษม ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP), The Role of Chairman
(RCM) และหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) แล้ว
อนึ่ง นายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ ซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานกรรมการของบริษทั ฯ ยังมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ดังนัน้ ด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผู้บริหารจานวน 7 คน
ในขณะที่กรรมการที่เป็ นผู้บริหารมีจานวนเพียง 2 คน โดยมีกรรมการอิสระจานวน 4 คน จะทาให้เกิดการ
ถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์
การกากับดูแลซึ่งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อ่นื ใดซึ่ง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้กาหนดขึน้
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทน บมจ. อมตะ วีเอ็น
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
ส่วนที่ 2.4-10 - หน้ า 2

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั บมจ. อมตะ วีเอ็น
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารกาหนดขอบเขต
อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1.

มีความเข้าใจถึงวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษทั อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติคณะกรรมการบริษทั และมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต

2.

พิจารณากาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย
ทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริษทั และบริษทั ย่อย ตามที่
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและฝา่ ยจัดการจัดทา

3.

กากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ฝา่ ยจัดการ หรือบุคคลใด ๆ
ซึง่ ได้รบั มอบหมายให้ทาหน้าทีด่ งั กล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด

4.

ติดตามผลการดาเนินงานของบริษทั อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานและงบประมาณ
ของบริษทั

5.

ดาเนินการให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยนาระบบงานบัญชีทเ่ี หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้ จัดให้มี
ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

6.

จัดให้มกี ารทางบการเงิน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

7.

พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

8.

จัดให้มนี โยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร และการปรับ
ใช้น โยบายดัง กล่ า วอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ ให้เ ชื่อ มัน่ ได้ว่ า บริษัท ฯ มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ ผู้มีส่ว น
เกีย่ วข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม

9.

พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มคี ุณสมบัตติ อ้ งห้ามตามทีก่ าหนดในพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกีย่ วข้อง เข้าดารงตาแหน่ง ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากออกตามวาระ และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการเพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

10. แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกาหนดอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
11. พิจารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษทั รวมทัง้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารดังกล่าว
12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
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13. ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย ในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารนัน้
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั นัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั สามารถ
อนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ใน
ลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ยกเว้นเป็ น
การอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ที ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมตั ไิ ว้
การคัดเลือกกรรมการบริษทั
แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ แต่บริษัท ฯ มีนโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมาดารงตาแหน่ งกรรมการโดย
พิจารณาจากปจั จัยหลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และความน่ าเชื่อถือ
รวมทัง้ เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกาหนด โดยบริษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์
ในการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัท ฯ มีจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน และกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ งของจ านวน
กรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
2. ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
ก. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
ข. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ค. บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชี้
ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้เป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ ง
ในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งในวาระนัน้ อาจ
ได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั ฯ การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออก
5. ในกรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซึง่ มีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน
ส่วนที่ 2.4-10 - หน้ า 4
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6. ทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อ ยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุ มและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
การคัดเลือกกรรมการอิ สระ
ในการคัดเลือกกรรมการอิสระจะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด และ
จะต้องไม่ต่ ากว่า 3 ท่าน หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ
บริษทั โดยผูท้ จ่ี ะได้รบั การคัดเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัท ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวัน
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่สมรส
พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะ
ได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ม อานาจควบคุมของบริษัท ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวัน
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่
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ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ในรอบปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีดงั นี้
ปี 2557

ม.ค. – ก.ย. 2558

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม /
จานวนประชุมทัง้ หมด

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม /
จานวนประชุมทัง้ หมด

4/4

3/4

2. นายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ

-

1/4

3. Dr. Huynh Ngoc Phien

3/4

3/4

4. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

4/4

4/4

5. นายกัมพล ตติยกวี

1/4

4/4

6. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

4/4

4/4

7. นางสาวทรงโฉม ตัง้ นวพันธ์

4/4

4/4

8. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ

4/4

4/4

9. Mr Do Ngoc Son

4/4

2/4

10. Mr. Mats Anders Lundqvist

4/4

3/4

รายชื่อ
1. นายวิกรม กรมดิษฐ์

หมายเหตุ: นายกัมพล ตติยกวี ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557 เมือ่ วันที่ 7
สิงหาคม 2557 แทนนายชูชาติ สายถิน่ ทีล่ าออกจากตาแหน่ง
นายวิกรม กรมดิษฐ์ ได้ลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการ โดยนายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธาน
กรรมการตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2558 เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 แทนนายวิกรม กรมดิษฐ์ ที่
ลาออกจากตาแหน่ง

10.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อมตะ วีเอ็น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. Mr. Do Ngoc Son

กรรมการตรวจสอบ

3. Mr. Mats Anders Lundqvist

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ และ Mr. Anders Lundqvist เป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ใน
การสอบทานงบการเงิน และ นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อมตะ วีเอ็น
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ได้มมี ติอนุ มตั ขิ อบเขตอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1.

สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.

สอบทานให้บริษัท ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้บริษัท ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้า ร่วมประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ายจัดการอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้

5.

พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดของบริษทั ฯ

6.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

7.

-

ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ

-

ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ

-

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ

-

ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

-

ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน

-

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(charter)

-

รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

ปฏิบ ัติง านอื่น ใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท ฯ มอบหมายด้วยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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การคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบจะต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และต้องมีจานวน 3
ท่านเป็ นอย่างน้ อย กรรมการตรวจสอบแต่ ละรายต้องเป็ นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกันผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ฯ และไม่เป็ นกรรมการของ
บริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อ ย บริษัท ย่ อ ยลาดับ เดีย วกัน เฉพาะที่เ ป็ น บริษัทจดทะเบีย น โดยกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กาหนดว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็ นผู้มคี วามรู้ความเข้าใจหรือมี
ประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรือการเงินทีเ่ พียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบ
การเงิน รวมถึงการทาหน้าทีอ่ ่นื ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2557 และรอบ 9 เดือนแรกของปี 2558 มีดงั นี้
ปี 2557

ม.ค. – ก.ย. 2558

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม /
จานวนประชุมทัง้ หมด

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม /
จานวนประชุมทัง้ หมด

1. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ

4/4

3/3

2. Mr. Do Ngoc Son

4/4

2/3

3. Mr. Mats Anders Lundqvist

4/4

3/3

รายชื่อ

10.2.3 คณะผูบ้ ริหาร บมจ. อมตะ วีเอ็น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษทั ฯ มีคณะผูบ้ ริหารจานวน 4 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

2. นายกัมพล ตติยกวี

ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร

3. Ms. Pham Thi Thanh Huong

ผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ

4. นางสาวสุภาพร อัศรัสกร

ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี

หมายเหตุ: นางสาวสุภาพร อัศรัสกร ได้รบั แต่งตัง้ เป็นผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2557 แทนนางสาวกรรณทิมา ดีบุก
ทีล่ าออกจากตาแหน่ ง และ Ms. Pham Thi Thanh Huong ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมือ่ วันที่ 1
มิถุนายน 2558

ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร บมจ. อมตะ วีเอ็น
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้มมี ติอนุ มตั ขิ อบเขต อานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ดังนี้
ส่วนที่ 2.4-10 - หน้ า 8

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

1. กากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยรวมเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ และตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
2. กาหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจ เพื่อเสนอต่ อคณะกรรมการบริษัท และดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
3. ดาเนินการและปฏิบตั ภิ ารกิจทีค่ ณะกรรมการมอบหมายและตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั
4. สังการ
่ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบาย
5. ประสานงานผูบ้ ริหารและพนักงานเพื่อปฏิบตั ติ ามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการ
บริษทั
6. พิจารณาการนาสิทธิแ ละทรัพย์สินของบริษัท ฯ ไปก่อ ภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือ
สถาบันการเงิน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการอนุมตั ิ
7. พิจารณาอนุ มตั ิการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานปกติในวงเงินตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทอนุ มตั ิ
มอบหมายไว้ ดังนี้
7.1 ค่าใช้จ่ายทัวไป
่ วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
7.2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operating Expenditure) นอกงบประมาณ วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
7.3 ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
8. พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารลงทุ น ในตราสารและหลัก ทรัพ ย์ห รือ เงิน ฝากเพื่อ บัญ ชีบ ริษัท ฯ ในวงเงิน ตามที่
คณะกรรมการบริษทั อนุมตั มิ อบหมายไว้
9. พิจ ารณาการลงทุ น ในการขยายธุ ร กิจ ตลอดจนการร่ ว มทุ น กับ ผู้ป ระกอบกิจ การอื่น ๆ และน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมตั ใิ นทีป่ ระชุมคราวถัดไป
10. อนุมตั กิ ารใช้จ่ายเงินลงทุนทีส่ าคัญๆ ทีไ่ ด้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสาหรับปี หรือทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
11. ดูแลการทางานของพนักงานให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบตั งิ านด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลในการทาธุรกิจ
12. ส่งเสริมพัฒนาความรูค้ วามสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิม่ ศักยภาพขององค์กร
13. พิจารณาแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาต่างๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินการของบริษทั ฯ
14. พิจารณาอนุ มตั กิ ารทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันที่เป็ นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซือ้ ขายสินค้าด้วยราคา
ตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทัวไป
่
เป็ นต้น ทัง้ นี้ภายใต้นโยบายทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
15. อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
16. ดาเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็ นกรณีๆ ไป ทัง้ นี้ประธาน
เจ้าหน้ าที่บริหารไม่มอี านาจในการอนุ มตั ิเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เป็ นเงื่อนไขปกติทาง
การค้า รายการได้มาจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์สาคัญของบริษัท ฯ และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่
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จะทาขึน้ กับบริษัทฯ และบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นรายการทีเ่ ป็ นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มกี ารกาหนด
นโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการบริษทั
ได้พจิ ารณาอนุมตั ไิ ว้และได้ขอความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ ในการทารายการเกีย่ วโยงกันและการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี าคัญของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
10.2.4 เลขานุการบริษทั บมจ. อมตะ วีเอ็น
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางวราภรณ์
วัชรานุเคราะห์ เป็ นเลขานุการบริษทั บมจ. อมตะ วีเอ็น โดยมีหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระ
การประชุม ทาหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ และ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุ กรรมการต่างๆ รายงาน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานประจาปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามทีก่ ฎหมายกาหนด และให้คาปรึกษาเกีย่ วกับ
การปฏิบตั ิของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้ ดูแลให้
กรรมการและบริษทั ฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส โดยเลขานุ การบริษทั ที่
คณะกรรมการแต่ ง ตัง้ ขึ้น นี้ เ ป็ น ผู้ท่ีค ณะกรรมการเห็น ว่ า มีค วามเหมาะสมมีค วามรู้ ความสามารถในการ
บริหารงานเลขานุการบริษทั
10.3. การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารของ บมจ. อมตะ วีเอ็น
บมจ. อมตะ วีเอ็น ไม่มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เมื่อกรรมการทีด่ ารงตาแหน่ ง
ครบวาระ หรือมีเหตุ จาเป็ นที่จะต้องแต่งตัง้ กรรมการเพิม่ คณะกรรมการที่ดารงตาแหน่ งในปจั จุบนั จะหารือ
ร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา โดยพิจารณาถึงความรูค้ วามสามารถ
รวมถึง ประสบการณ์ ก ารท างาน ประกอบการพิจ ารณาเพื่อ ก าหนดตัว บุ ค คลที่มีค วามเหมาะสมทัง้ ด้า น
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ เข้ามาเป็ นกรรมการ ทัง้ นี้บุคคลทีไ่ ด้รบั การ
แต่ งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการของ บมจ. อมตะ วีเอ็น จะต้องมีคุณ สมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญ ญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่ งตัง้ แล้ว จะเสนอรายชื่อกรรมก ารดังกล่าวต่ อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป (ตามแต่ละกรณี) ทัง้ นี้ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื คะแนนเสียงข้า งมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
10.4. กลไกกากับดูแลบริษทั ย่อย
เนื่องจากบริ ษัทฯ เประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) และไม่มกี ารประกอบธุรกิจ
อย่ า งมีนัย สาคัญ เป็ น ของตนเอง โดยมีบ ริษัท ย่ อ ยเป็ น ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ โดยตรง เพื่อ ให้บ ริษัท ฯ สามารถ
ควบคุมดูแลให้บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ นาแนวนโยบายทีถ่ ูกกาหนดโดยบริษทั ฯ ไปดาเนินการ รวมไปถึงเพื่อให้
บริษัท ย่ อ ยสามารถปฏิบ ัติต าม กฎหมาย ประกาศ และระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ ง บริษัท ฯ จึง ได้มีน โยบายและ
มาตราการซึง่ เป็ นกลไกในการกากับดูแลบริษทั ย่อย รายละเอียดดังนี้
10.4.1. บริษทั ฯ จะส่งบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในแขนงหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ย่อย เข้าไปดารง
ตาแหน่ ง กรรมการหรือ ผู้บ ริห าร ตามสัดส่ว นการถือ หุ้นของบริษัทในบริษัท ย่อ ย ซึ่ง การส่ง บุค คล
ดังกล่าวเข้าไปดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยจะต้องได้รบั มติ เห็นชอบจากที่
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ประชุ มคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ฯ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้ก าหนดขอบเขตหน้ า ที่แ ละความ
รับผิดชอบของบุคคลทีบ่ ริษทั ส่งเข้าไปดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยอย่างชัดเจน
ทัง้ นี้สาหรับ อมตะ เวียดนาม บริษทั ฯ มีการส่งบุคคลไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือ
หุน้ คือ 6 ท่านโดยเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ ทัง้ หมด
กรรมการบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เข้าไปดารงตาแหน่งกรรมการในอมตะ เวียดนาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dr. Huynh Ngoc Phien
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายกัมพล ตติยกวี
ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
นางสาวทรงโฉม ตัง้ นวพันธ์
Mr. Do Ngoc Son

ทัง้ นี้ กรรมการทัง้ หมดได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certified Program (DCP) หรือ Director
Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) แล้วโดย ศ.ดร. วร
ภัทร โตธนะเกษมได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP), The Role of
Chairman (RCM) และหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) แล้ว
10.4.2. บริษัทฯ มีการกาหนดกรอบอานาจในการใช้ดุลพินิจของบุคคลซึ่งบริษัทฯ ส่งเข้าไปดารงตาแหน่ ง
กรรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห ารใน อมตะ เวี ย ดนาม ในเรื่ อ งส าคัญ ซึ่ ง ต้ อ งได้ ร ับ อนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการหรือทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้น ของบริษัทฯ และเพื่อความชัดเจนว่าเรื่องสาคัญเรื่องใดบ้างของ
บริษทั ย่อยต้องได้รบั มติจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ/ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จึงได้มกี ารกาหนด
นโยบายอานาจอนุ มตั ิในการอนุ มตั ิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะได้นาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการของบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
10.4.3. บริษทั ฯ จะติดตามดูแลให้บริษทั ย่อยมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
การเข้าทารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ัยสาคัญอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง
10.4.4. บริษทั ฯ จะติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ย่ อยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบตามทีก่ ฎหมายกาหนด
10.4.5. บริษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกากับดูแลบริษทั ย่อย โดยกาหนดว่า หากเกิด
การทารายการเกีย่ วโยง การได้มาจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือการทารายการสาคัญอื่นใดของบริษทั
ย่อย จะต้องนาเสนอข้อมูลการทารายการดังกล่าวกับบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารกาหนดให้ อมตะ
เวียดนาม บังคับใช้นโยบายการได้มาจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ และนโยบายการทารายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันไว้ใน Asset Acquisition and Disposition Procedures และ Connected Transaction Policies
and Procedures ซึง่ จะกาหนดเกณฑ์การทารายการดังกล่าวในลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษทั
ฯ ต้ อ งได้ ร ับ มติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของ บริ ษั ท ฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทยที่
เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2557 ได้มมี ติอนุมตั นิ โยบายการได้มาจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และนโยบายการทารายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน ดังกล่าว
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นอกจากนี้การทารายการสาคัญอื่นใดของบริษทั ย่อยจะกากับโดยการกาหนดนโยบายอานาจในการ
อนุมตั ขิ องบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ซึง่ จะกาหนดรายการทีส่ าคัญที่ อมตะ เวียดนาม ต้องได้รบั มติจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ก่ อ นที่จ ะสามารถด าเนิ น การได้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) เรื่องทีจ่ ะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ของบริษทั ฯ
(ก)

การแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วมอย่าง
น้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วม โดยให้กรรมการและ
ผู้บ ริห ารที่บ ริษัทเสนอชื่อ หรือ แต่ ง ตัง้ มีดุ ลยพินิ จในการพิจ ารณาออกเสีย งในการประชุ ม
คณะกรรมการของบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการทัวไปและ
่
ดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมได้ตามแต่ทก่ี รรมการ และผูบ้ ริหารของ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั บริษทั ย่อย และ/
หรือบริษัทร่วม เว้นแต่ เรื่องที่จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ ือ
หุน้ ของบริษทั (แล้วแต่กรณี)
ทัง้ นี้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารตามวรรคข้างต้นทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อนัน้ ต้องเป็ นบุคคลทีม่ รี ายชื่ออยู่
ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึง และ
มีคุณสมบัตบิ ทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มลี กั ษณะขาดความน่ าไว้วางใจตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาด
ความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั

(ข)

การพิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผลประจาปี และเงินปนั ผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษทั ย่อย

(ค)

การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องทีม่ ีนยั สาคัญตามข้อ (2) (ฉ)

(ง)

การพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณประจาปี ของบริษทั ย่อย

(จ)

การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อย จะต้องสังกัดสานักงานสอบบัญชีทเ่ี ป็ นสมาชิกประเภทเต็ม
รูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั

รายการตัง้ แต่ ข้อ (ฉ) ถึง ข้อ (ฑ) นี้ เ ป็ น รายการที่ถือ ว่ า มีสาระสาคัญ และหากเข้า ท ารายการจะมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย ดังนัน้ จะต้อง
ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีทเ่ี มื่อคานวณขนาดรายการที่บริษัท
ย่อยจะเข้าทารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามที่
กาหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และ/หรือ เรื่อง การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (แล้วแต่
กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบั การพิจารณาอนุ มติจากคณะกรรมการบริษัท
ซึง่ รายการดังต่อไปนี้คอื
(ฉ)

กรณี ท่บี ริษัท ย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุ คคลที่เ กี่ยวโยงกัน ของบริษัทย่ อย หรือรายการที่
เกีย่ วกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อย

(ช)

การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องทีม่ ตี ่อผูท้ ก่ี ่อความเสียหายแก่
บริษทั ย่อย
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(ซ)

การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ฌ) การซือ้ หรือการรับโอนกิจการของบริษทั อื่นมาเป็ นของบริษทั ย่อย
(ญ) การเข้าทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั ย่อย หรือการรวมกิจการของบริษทั
ย่อยกับบุคคลอื่น
(ฎ)

การเช่า หรือให้เช่าซือ้ กิจการหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือส่วนทีม่ สี าระสาคัญ

(ฏ)

การกูย้ มื เงิน การให้กยู้ มื เงิน การให้สนิ เชื่อ การค้าประกัน การทานิตกิ รรมผูกพันบริษทั ย่อยให้
ต้องรับภาระทางการเงินเพิม่ ขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคล
อื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย

(ฐ)

การเลิกกิจการของบริษทั ย่อย

(ฑ) รายการอื่นใดทีไ่ ม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทั ย่อยและเป็ นรายการทีจ่ ะมีผลกระทบต่อบริษทั
ย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
(2) เรื่องทีจ่ ะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ธุรกรรมต่างๆ ซึ่งแต่ละบริษัทย่อยจะต้องนาเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั มิ ดี งั ต่อไปนี้
(ก)

กรณี ท่บี ริษัท ย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุ คคลที่เ กี่ยวโยงกัน ของบริษัทย่ อย หรือรายการที่
เกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีท่เี มื่อคานวณ
ขนาดของรายการที่บ ริษัท ย่ อ ยจะเข้า ท ารายการเปรีย บเทีย บกับ ขนาดของบริษัท (โดยน า
หลักเกณฑ์การคานวณรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ใน
เกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

(ข)

การเพิ่ม ทุ น โดยการออกหุ้น เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ย่ อ ยและการจัด สรรหุ้น รวมทัง้ การลดทุ น จด
ทะเบียนซึ่งไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็ นผลให้สดั ส่วนการใช้สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ทัง้ ทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยไม่
ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของบริษทั ย่อยนัน้ หรือเป็ น
ผลให้สดั ส่วนการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ทัง้ ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในทีป่ ระชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทย่อ ยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้ อยกว่าสัดส่วนที่กาหนดในกฎหมายซึ่งใช้
บังคับกับบริษทั ย่อยอันมีผลให้บริษทั ไม่มอี านาจควบคุมบริษทั ย่อยนัน้

(ค)

การดาเนินการอื่นใดอันเป็ นผลให้สดั ส่วนการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทัง้ ทางตรง
และ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ
(10) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของบริษทั ย่อย หรือเป็ นผลให้สดั ส่วนการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ของบริษัท ทัง้ ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่า ในทอดใดๆ
ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กาหนดในกฎหมายซึง่ ใช้บงั คับกับบริษัทย่อยในการเข้าทารายการ
อื่นใด ทีม่ ใิ ช่ธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย
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(ง)

การเลิกกิจการของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีทเ่ี มื่อคานวณขนาดของกิจการบริษทั ย่อยทีจ่ ะ
เลิกนัน้ เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามทีก่ าหนดไว้
ในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ มาบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ใน
เกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นของบริษทั

(จ)

รายการอื่นใดทีไ่ ม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทั ย่อยและรายการทีจ่ ะมีผลกระทบต่อบริษทั ย่อย
อย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีท่เี มื่อคานวณขนาดรายการนัน้ เปรียบเทียบกับขนาดของ
บริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ
จาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ มาบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบั การพิจารณาอนุ มติ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

(ฉ)

การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อยในเรื่องทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและ
การผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษทั ย่อย และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย หรือการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ย่อย เป็ น
ต้น

10.4.6. บริษทั ฯ ได้กาหนดหน้าทีข่ องกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย ในการกากับ
ดูแลกิจการของบริษทั ย่อยไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ อย่างชัดเจน ดังนี้
(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงินและผลการดาเนิ นงาน การท ารายการระหว่า งกัน ของบริษัท ฯ และ/หรือ บริษัทย่ อ ย
ตลอดจนการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่มี ีนัยสาคัญให้แก่บริษัท ฯ ทราบโดยครบถ้วน
ถูกต้อง และภายในกาหนดเวลาทีส่ มควรตามทีบ่ ริษัทฯ กาหนด อนึ่ง ให้คณะกรรมการบริษทั ของ
บริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย พิจารณาการเข้าทารายการระหว่างกัน การได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ท่มี นี ัยสาคัญของบริษัท ฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยนาไปประกาศที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
(2) กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย ต้องเปิ ดเผยและนาส่งข้อมูลส่วนได้เสีย
ของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย ให้ทราบ
ถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริษัท ฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
บริษัท ฯ โดยคณะกรรมการของบริษัท ฯ และ/หรือ บริษัท ย่ อ ย มีห น้ า ที่แ จ้ง เรื่อ งดัง กล่ า วให้
คณะกรรมการของบริษัท ฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทราบภายในกาหนดเวลาที่ บริษัทฯ เพื่อเป็ น
ข้อ มูลประกอบการพิจ ารณาตัด สิน หรือ อนุ ม ัติใ ดๆ ซึ่ง การพิจ ารณานัน้ จะค านึ ง ถึง ประโยชน์
โดยรวมของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย เป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ กรรมการของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย ต้องไม่มสี ว่ นรวมอนุมตั ใิ นเรื่องทีต่ นเองมีส่วนได้
เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมนัน้ ด้วย

ส่วนที่ 2.4-10 - หน้ า 14

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

อนึ่ง การกระทาดังต่อไปนี้ซง่ึ เป็ นผลให้กรรมการ ผูบ้ ริหารหรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องของบริษทั
ฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ได้รบั ประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากทีพ่ งึ ได้ตามปกติ หรือเป็ น
เหตุให้บริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย ได้รบั ความเสียหายให้สนั นิษฐานว่าเป็ นการกระทาที่ขดั แย้ง
กับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
(ก)

การทาธุรกรรมระหว่างบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ บุคคลทีม่ ี
ความเกีย่ วข้องโดยมิได้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

(ข)

การใช้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย หรือ บริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อยทีล่ ่วงรูม้ า
เว้นแต่เป็ นข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(ค)

การใช้ทรัพย์สนิ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย ในลักษณะเดียวกัน
กับทีบ่ ริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี) กระทาและเป็ นการฝา่ ฝืนหลักเกณฑ์หรือ
หลักปฏิบตั ทิ วไปตามที
ั่
ค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

(3) กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย ต้องรายงานแผนการประกอบธุร กิจ การ
ขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อ
บริษัทผ่านรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน และเข้าชี้แจงหรือนาส่งเอกสารประกอบการ
พิจารณากรณีดงั กล่าวในกรณีทบ่ี ริษทั ร้องขอ
(4) กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย ต้องนาส่งข้อมูลหรือเอกสารทีเ่ กีย่ วด้วย
การดาเนินงานให้กบั บริษทั ฯ เมื่อได้รบั การร้องขอตามความเหมาะสม
(5) กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย ต้องชีแ้ จงหรือนาส่งเอกสารประกอบแก่
บริษทั ฯ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ตรวจพบประเด็นทีม่ นี ยั สาคัญใดๆ
(6) กรรมการของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย ต้องจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและ
รัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ รวมทัง้ ควรจัดให้มรี ะบบงานทีช่ ดั เจน
เพื่อแสดงได้ว่าบริษัท ฯ มีระบบเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล การทารายการที่มนี ัยสาคัญตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่ าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษัท ฯ และ/หรือ บริษัท ย่ อ ย สามารถได้ร ับ ข้อ มู ลของบริษัท ฯ ในการติด ตามดู แ ลผลการ
ดาเนินงานและฐานะการเงิน การทารายการระหว่างบริษทั กับกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
การทารายการระหว่างบริษทั ย่อยกับกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย และการทารายการทีม่ ี
นัยสาคัญของบริษัท ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบ
ระบบงานดังกล่าวในบริษัท ฯ โดยให้ทมี งานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัท ฯ
สามารถเข้าถึง ข้อ มูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดัง กล่า วให้
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ฯ และ/หรือ บริษัทย่อยเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษัท ฯ และ/หรือ
บริษทั ย่อย มีการปฏิบตั ติ ามระบบงานทีจ่ ดั ทาไว้อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ได้มมี ติอนุมตั โิ ดยหลักการ
ให้ดาเนินการแก้ไขข้อบังคับของ Amata City Long Thanh Joint Stock Company (“Amata City Long Thanh
JSC”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทีพ่ ่งึ จัดตัง้ ขึน้ (รายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวปรากฎใน
หัวข้อ 10.9) และบริษทั ย่อยใดๆ ทีบ่ ริษทั อาจจัดตัง้ ขึน้ ในอนาคต เพื่อให้ขอ้ บังคับของบริษทั ย่อย เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกฎหมายของ
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ประเทศนัน้ ๆ เพื่อให้บริษทั ฯ มีกลไลในการกากับดูแลบริษทั ย่อย เช่น สิทธิในการตัง้ กรรมการตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษทั ย่อย รายการต่างๆ ที่สาคัญของบริษทั ย่อยต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ ก่อนการเข้าทารายการดังกล่ าว และในกรณีทบ่ี ริษทั ย่อยเป็ นบริษัท
ต่างประเทศ กรรมการของบริษทั ย่อยดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย เป็ นต้น
ในส่วนของการแก้ไขข้อบังคับของ Amata City Long Thanh JSC บริษทั ฯ จะดาเนินการให้ Amata City Long
Thanh JSC แก้ไขข้อบังคับบริษทั ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวโดยเร็ว โดยในระหว่างการดาเนินการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทย่อย หากบริษัทฯ ต้องดาเนินการใช้สทิ ธิควบคุมในเรื่องใดๆ จะใช้สทิ ธิผ่านกรรมการที่
บริษัทฯ เป็ นผู้แต่งตัง้ โดยการทารายการใดๆ ของบริษทั ย่อย บริษัทฯ จะกากับดูแลผ่านกรรมการทีบ่ ริษทั ฯ
แต่งตัง้ เข้าไปดารงตาแหน่งในบริษทั ย่อย เพื่อดูแลให้การทารายการต่างๆ ของบริษทั ย่อยเป็ นไปตามกฎเกณฑ์
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็ นไปตามกลไกในการกากับดูแลบริษทั ย่อยและข้อบังคับของบริษทั ฯ
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10.5.

โครงสร้างองค์กรของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

Board of Directors

Internal Audit team
President

Vice President

Vice President
Senior Marketing & Sales
Manager

Facilities Management
Manager

Engineer Manager

Water Management
Manager

Accounting & Finance
Manager

HR & Admin Manager

Legal Manager

Land & Government
Affairs Manager

* บมจ. อมตะ วีเอ็น ได้ว่างจ้าง A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในของ อมตะ เวียดนาม และรายงานผล
ตรงทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบของ อมตะ วีเอ็น และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั อมตะ เวียดนามเพื่อรับทราบและดาเนินการในส่วนที่
เกีย่ วกับระบบควบคุมภายในจากผลการตรวจสอบของทีมผูต้ รวจสอบภายในต่อไป
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10.6.

โครงสร้างการจัดการของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company ซึ่ งเป็ นบริ ษัทที่ ประกอบธุรกิ จ
หลัก

10.6.1. คณะกรรมการบริษทั Amata (Vietnam) Joint Stock Company
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 6 ท่าน ดังนี้ โดยมี Ms.
Pham T. Thu Thuy เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ อมตะ เวียดนาม
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. Dr. Huynh Ngoc Phien*

ประธานกรรมการ

2. Mr. Do Ngoc Son*

กรรมการ

3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ*

กรรมการ

4. นายกัมพล ตติยกวี*

กรรมการ

5. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม*

กรรมการ

6. นางสาวทรงโฉม ตัง้ นวพันธ์*

กรรมการ

หมายเหตุ :* เป็ นกรรมการจาก อมตะ วีเอ็น และซึ่งถูกแต่งตัง้ ให้เข้าไปดารงตาแหน่ งกรรมการใน อมตะ เวียดนาม ตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และ มติท่ปี ระชุ มคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่
3/2557 เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2557
- Ms. Pham Thi Thanh Huong ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2558
- Mr. Chu Thanh Son และ Mr. Nguyen Minh Huy ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมือ่ วันที่ 1
มิถุนายน 2558 ซึง่ เป็นการปรับคณะกรรมการภายหลังทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ใน อมตะ เวียดนาม เพิม่ เป็นร้อยละ 89.99
- นายอนุชา สิหนาทกถากุล ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมือ่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2558

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทน Amata (Vietnam) Joint Stock Company
ตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท (Legal Representative) คือ นางสมหะทัย พานิชชีวะ ลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสาคัญของบริษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท Amata (Vietnam) Joint Stock
Company
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั เป็ นไปตามข้อบังคับ (Charter) ของบริษทั
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการจัดการและกาหนดทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการ
บริษทั มีอานาจโดยสมบูรณ์ในการใช้สทิ ธิต่างๆ ในนามของบริษทั ยกเว้นอานาจทีเ่ ป็ นของทีป่ ระชุมผูถ้ ือ
หุน้
2. คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การหรือประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูจ้ ดั การอื่นๆ
3. หน้าที่และภาระผูกพันของคณะกรรมการบริษัทถูกกาหนดโดยกฎหมาย กฎบัตร กฎเกณฑ์ภายในของ
บริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั มีอานาจและหน้าทีโ่ ดยเฉพาะเจาะจง ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 2.4-10 - หน้ า 18

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

3.1 กาหนดแผนสาหรับพัฒนาธุรกิจและการผลิตประจาปี และงบประมาณประจาปี
3.2 กาหนดวัตถุประสงค์การดาเนินงานบนพืน้ ฐานของวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ซง่ึ ได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้
3.3 แต่ งตัง้ และเพิก ถอนผู้จ ัด การของบริษัทตามที่มีการร้อ งขอจากกรรมการผู้จ ัดการหรือประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกาหนดเงินเดือนของผูจ้ ดั การ
3.4 กาหนดโครงสร้างองค์กรของบริษทั
3.5 จัดการข้อเรียกร้องทีเ่ สนอโดยบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับผูจ้ ดั การ และเลือกตัวแทนของบริษทั เพื่อดาเนินการ
ตามกระบวนการทางกฎหมายกับผูจ้ ดั การคนดังกล่าว
3.6 เสนอประเภทหุน้ ทีอ่ อกและจานวนหุน้ ทัง้ หมดในแต่ละประเภททีอ่ อก
3.7 เสนอการออกหุน้ กู,้ หุน้ กูท้ แ่ี ปลงสภาพเป็ นทุนและสิทธิทางหลักทรัพย์อ่นื ๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิเจ้าของ
หลักทรัพย์ซอ้ื หุน้ ของบริษทั ได้ในราคาทีก่ าหนดไว้ล่วงหน้า
3.8 กาหนดราคาหุน้ กู้ หุน้ และหลักทรัพย์แปลงสภาพทีจ่ ะออกเสนอขาย
3.9 แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย กรรมการผูจ้ ดั การ, ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร, ผูจ้ ดั การ หรือ ตัวแทนของ
บริษทั ทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์สงู สุดกับบริษทั โดยการโยกย้ายจะต้องไม่เป็ น
การขัดแย้งกับสิทธิตามสัญญา (ถ้ามี) ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
3.10 เสนออัตราการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี และกาหนดอัตราเงินปนั ผลระหว่างกาล และจัดการการ
จ่ายเงินปนั ผลและ
3.11 เสนอการปรับโครงสร้างหรือการเลิกกิจการของบริษทั
4. คณะกรรมการบริษทั มีอานาจในการอนุมตั เิ รื่องต่างๆดังต่อไปนี้
4.1 จัดตัง้ สาขาหรือสานักงานตัวแทนของบริษทั
4.2 จัดตัง้ บริษทั ย่อย
4.3 คณะกรรมการบริษทั อาจตัดสินใจเป็ นครัง้ คราวเรื่องการดาเนินการ การแก้ไขหรือการยกเลิกสัญญา
ขนาดใหญ่ของบริษัท (รวมถึงสัญญาการซื้อ การขาย การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ และ
สัญญาร่วมลงทุน) ภายใต้ขอบเขตข้อ 108.2 แห่งกฎหมายบริษทั (The Law on Enterprises)
60/2005/QH11 ทีอ่ อกโดย National Assembly เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 (“กฎหมายบริษทั ”)
ยกเว้นกรณีทร่ี ะบุในข้อ 120.3 ของกฎหมายบริษทั ทีต่ อ้ งอนุมตั โิ ดยการประชุมผูถ้ อื หุน้
4.4 แต่งตัง้ และถอดถอนบุคคลทีบ่ ริษทั มอบอานาจให้เป็ นตัวแทนทางด้านการค้า หรือทนายของบริษทั
4.5 การกูย้ มื เงิน และการปฏิบตั ติ ามจานอง คารับรอง การรับประกัน การจ่ายเงินชดเชยโดยบริษทั
4.6 การลงทุ น ที่ไม่ ร วมอยู่ใ นแผนธุ ร กิจ หรือ การลงทุ นที่เ กิน 10%
งบประมาณธุรกิจประจาปี

ของมูลค่ า ในแผนธุ ร กิจ และ

4.7 การซือ้ หรือการขายหุน้ ของบริษทั อื่นๆ ทีต่ งั ้ ในเวียดนามหรือต่างประเทศ
4.8 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ซ่งึ ไม่ใช่เงินที่ให้กบั บริษัท เนื่องจากการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัท
รวมถึงทอง สิทธิการใช้ทด่ี นิ ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา เทคโนโลยี และความรูท้ างด้านเทคโนโลยี
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4.9 การซือ้ หรือซือ้ คืนหุน้ โดยบริษทั ทีไ่ ม่มากกว่า 10% ของหุน้ ในแต่ละประเภท
4.10 เรื่องทางธุรกิจ หรือธุรกรรมที่คณะกรรมการบริษทั เห็นควรต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
บริษทั และเรื่องหรือธุรกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบอานาจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั
4.11 กาหนดราคาในการซือ้ หรือซือ้ คืนหุน้ ของบริษทั
5. คณะกรรมการบริษัท ต้อ งรายงานการดาเนิ น การของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง เกี่ยวกับ การท าหน้ า ที่
ควบคุม ดูแ ลกรรมการผู้จดั การหรือ ประธานเจ้า หน้ าที่บริหารและผู้จดั การอื่นๆอต่ อ ที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น
ภายในปี งบประมาณการเงิน ถ้าคณะกรรมการบริษทั ไม่ได้ส่งรายงานดังกล่าวต่อทีป่ ระชุ มผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื
ว่างบการเงินประจาปี ของบริษทั เป็ นโมฆะ และถือว่าไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
6. คณะกรรมการบริษทั อาจจะแต่งตัง้ คณะกรรมการย่อย มอบให้คณะกรรมการย่อยทาหน้าทีแ่ ทนตามอานาจ
ของคณะกรรมการบริษทั สมาชิกของคณะกรรมการย่อยอาจจะประกอบไปด้วยกรรมการบริ ษัทหนึ่งคน
หรือมากกว่าหนึ่งคน และบุคคลทีไ่ ม่ได้เป็ นคณะกรรมการบริษทั หนึ่งคนหรือมากกว่านัน้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั
การตัด สิน ใจของคณะกรรมการบริษั ท โดยคณะกรรมการย่ อ ยต้ อ งปฎิ บ ัติ ต ามกฎที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการบริษทั
7. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแต่ ง ตัง้ หนึ่ ง ในกรรมการของบริ ษัท หรือ บุ คคลอื่น เป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และเข้าทาสัญญากาหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่นๆทีเ่ กีย่ วกับการว่าจ้าง
8. สมาชิกของคณะกรรมการบริษทั จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมถึงหน้าทีใ่ นการเป็ นสมาชิกใน
คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษทั อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส เพื่อเป็ นประโยชน์สงู สุดกับ
บริษทั โดยทาหน้าทีเ่ ยีย่ งบุคคลทัวไปพึ
่ งกระทาในตาแหน่งนัน้ ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน
9. สมาชิกของคณะกรรมการบริษทั ที่ละเมิดต่อภาระผูกพันที่ต้องปฏิบตั ิอย่างซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างรอบคอบ ขยัน และและดาเนินการอย่างผู้เชี่ยวชาญจะต้องรับผิดชอบสาหรับความ
เสียหายทีเ่ กิดจากการละเมิดนัน้ ๆ
10. คณะกรรมการบริษทั จะต้องซื่อสัตย์และหลีกเลีย่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
10.1 สมาชิกของคณะกรรมการบริษทั จะไม่ได้รบั อนุญาตให้นาเอาโอกาสทางธุรกิจทีส่ ามารถสร้างผลกาไร
ได้ของบริษทั มามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่อนุ ญาตให้ใช้ขอ้ มูลทีร่ บั รูจ้ ากตาแหน่ งหน้าที่
การงานของตนมาสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือแก่ผอู้ ่นื
10.2 สมาชิกของคณะกรรมการบริษทั และผูจ้ ดั การจะมีหน้าที่ในการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงเรื่อง
ผลประโยชน์ต่างๆทีอ่ าจจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั หรือผลประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั ผ่านนิติ
บุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจหรือผ่านการทาธุรกรรมส่วนตัวอื่น โดยบุคคลทีก่ ล่าวถึงข้างต้นจะได้รบั
อนุญาตให้นาเอาโอกาสดังกล่าวไปใช้ได้ต่อเมื่อสมาชิกของคณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์ท่ี
เกีย่ วข้องด้วยตัดสินใจทีจ่ ะไม่ทาการตรวจสอบประเด็นดังกล่าว
10.3 ไม่ อ นุ ญ าตให้บริษัท ให้กู้ยืม เงิน ค้ า ประกัน หรือ ให้สินเชื่อ กับ สมาชิก ของคณะกรรมการบริษัท
ผูจ้ ดั การและครอบครัวของบุคคลเหล่านัน้ หรือนิตบิ ุคคลทีบ่ ุคคลข้างต้นมีผลประโยชน์ทางการเงิน
อยู่ เว้นแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีความเห็นแตกต่างเป็ นอย่างอื่น
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10.4 สัญญาหรือธุ รกรรมใดๆ ระหว่า งบริษัท กับสมาชิก ของคณะกรรมการบริษัท ผู้จดั การ บุ คคลที่
เกี่ยวข้องกับสมาชิก ของคณะกรรมการหรือผู้จดั การ หรือบริษัท หุ้นส่วน สมาคม หรือองค์การที่
สมาชิกของคณะกรรมการบริษทั ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับสมาชิก ของคณะกรรมการหรือ
ผู้จดั การเป็ นสมาชิกหรือมีผลประโยชน์ทางการเงินที่เกี่ยวโยงกัน จะไม่ตกเป็ นโมฆะเพียงเพราะ
ความสัมพันธ์ดงั กล่าว หรือเพราะข้อเท็จจริงที่ว่าสมาชิก ของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้จดั การ
ดังกล่าวได้ไปปรากฏตัว เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการย่อยทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เข้าทาสัญญาหรือเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว หรือได้ รบั อนุ ญาตให้
รวมเอาคะแนนเสียงของบุคคลที่ออกเสียงลงคะแนนแหล่านัน้ ในวัตถุประสงค์ดงั กล่าวเอาไว้ด้วย
หากได้มกี ารดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก)

ปจั จัยสาคัญทีเ่ กีย่ วกับสัญญาหรือธุรกรรม และความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของผู้จดั การ
หรื อ สมาชิ ก ของคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ถู ก รายงานต่ อ คณะก รรมการบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมการย่อย และในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการย่อยอนุ มตั ิ
การดาเนินการตามสัญญา หรือ ธุรกรรมด้วยเสียงข้างมากของสมาชิกคณะกรรมการบริษัท
โดยปราศจากผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้อง ในกรณีทส่ี ญ
ั ญามีมูลค่า 20% หรือน้อยกว่ามูลค่ารวม
ของสินทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุด หรือ

(ข)

ปจั จัยสาคัญทีเ่ กีย่ วกับสัญญาหรือธุรกรรม และความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของผู้จดั การ
หรือสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทได้ถูกรายงานต่อผู้ถอื หุน้ ที่ไม่มผี ลประโยชน์เกี่ยวข้อง
และมีสทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าว และผู้ถอื หุน้ ได้โหวต
ให้ทาสัญญาหรือดาเนินการดังกล่าว ในกรณีทส่ี ญ
ั ญามีมูลค่ามากกว่า 20% ของมูลค่ารวม
ของสินทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุด

10.5 องค์ ก ารที่ ป รึก ษาอิส ระได้ ต รวจสอบสัญ ญาหรื อ ธุ ร กรรมดัง กล่ า วแล้ ว พบว่ า เป็ น ธรรมและ
สมเหตุสมผลในทุกๆด้านที่เกีย่ วข้องกับผู้ถอื หุ้นของบริษัท ณ เวลาทีอ่ นุ มตั ใิ ห้มกี ารทาสัญญาหรือ
ธุรกรรมดังกล่าวหรือ พบว่าสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าวได้ผ่านการอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการย่อยภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการของบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้
การคัดเลือกกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่เกิน 10 คน คณะกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ งห้า
(5) ปี ทัง้ นี้ กรรมการคนหนึ่งมีวาระการดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการไม่เกินห้า (5) ปี กรรมการอาจได้รบั
การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งได้อกี โดยไม่จากัดจานวนวาระการดารงตาแหน่ ง และจานวนรวมของสมาชิก
คณะกรรมการบริษัทที่เป็ นกรรมการอิสระและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัทจะต้องมีจานวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทัง้ หมดของคณะกรรมการบริษทั
สมาชิกของคณะกรรมการบริษทั จะต้องได้รบั การแต่งตัง้ โดยผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูก้ ่อตัง้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผู้
ถือหุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผู้ก่อตัง้ มีสทิ ธิรวมสัดส่วนการถือหุน้ ของตนเพื่อการเสนอชื่อบุคคลทีจ่ ะได้รบั แต่งตัง้ เป็ น
กรรมการบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ อย่างน้อย 5% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงเป็ นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อยหก (6) เดือน มีสทิ ธิ
ทีจ่ ะรวมสิทธิออกเสียงของตนเข้ากับผูถ้ ือหุน้ อื่นที่มลี กั ษณะเดียวกัน เพื่อเสนอชื่อบุคคลทีม่ สี ทิ ธิได้รบั แต่งตัง้
เป็ นกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ หรือกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ 10% หรือน้อยกว่า 10% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
เป็ นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อยหก (6) เดือนมีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคลทีม่ สี ทิ ธิได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ได้
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หนึ่งคน และผูถ้ ือหุน้ หรือกลุ่มผูถ้ ือหุ้นทีถ่ ือหุน้ มากกว่า 10% แต่ไม่ถึง 30% ของหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียง มีสทิ ธิ
เสนอชื่อบุคคลที่มีสทิ ธิได้รบั แต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทได้สองคน และผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น
มากกว่า 30% แต่ไม่ถงึ 50% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงมีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคลทีม่ สี ทิ ธิได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษทั ได้สามคน และผูถ้ อื หุน้ หรือกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ มากกว่า 50% แต่ไม่ถงึ 65% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
มีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคลที่มสี ทิ ธิได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทได้ส่ี คน และผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุน้ ที่ถือหุ้น
มากกว่า 65% ของหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียง มีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคลที่มสี ทิ ธิได้รบั แต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทได้
เท่ากับจานวนกรรมการทัง้ หมดทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้
หากจานวนบุคคลทีม่ สี ทิ ธิได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ไม่ครบตามจานวน หลังจากได้มกี ารสมัครขอรับการ
แต่งตัง้ หรือได้รบั เสนอชื่อจากผู้ถือหุน้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อบุคคลที่มสี ทิ ธิได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษทั เพิม่ เติม หรือชะลอการแต่งตัง้ ไว้ก่อนโดยเป็ นไปตามกฎทีบ่ ริษทั กาหนดไว้ ทัง้ นี้ กฎในการแต่งตัง้ หรือ
วิธกี ารที่คณะกรรมการบริษัทใช้ในการเสนอชื่อบุคคลที่มสี ทิ ธิได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทจะต้องมีการ
ประกาศไว้อย่างชัดแจ้งและต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจะมีการเสนอชื่อความเป็ น
กรรมการในคณะกรรมการบริษทั จะสิน้ สุดลงในกรณีดงั ต่อไปนี้
(ก)

กรรมการคนดังกล่าวขาดคุณสมบัตทิ จ่ี ะเป็ นสมาชิกคณะกรรมการบริษทั ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั
หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายทีจ่ ะเป็ นกรรมการได้

(ข)

กรรมการคนดังกล่าวยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็ นกรรมการไปยังสานักงานใหญ่ของบริษทั

(ค)

กรรมการคนดังกล่าวกลายเป็ นคนวิกลจริต และกรรมการคนอื่นๆ ในคณะกรรมการได้ดาเนินการให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญพิสจู น์การสูญเสียความสามารถในการกระทาการทางแพ่ง

(ง)

กรรมการคนดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นระยะเวลาติดต่อกันหก (6) เดือน
และคณะกรรมการบริษัทไม่ได้อนุ ญ าตให้กรรมการคนดังกล่า วขาดประชุ มได้ภ ายในระยะเวลา
ดังกล่าวและคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้กรรมการคนดังกล่าวพ้นจากตาแหน่ง และ

(จ)

กรรมการคนดังกล่าวถูกให้ออกจากคณะกรรมการ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้ กรรมการคนใหม่เพื่อมาแทนตาแหน่ งที่ว่างลงได้ และกรรมการคนที่ได้รบั
เลือกต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ถัดไป เมื่อได้รบั ความเห็นชอบดังกล่าว ให้ถอื ว่าการ
แต่งตัง้ กรรมการใหม่นนั ้ มีผลใช้บงั คับนับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการคนดังกล่าว
การแต่งตัง้ สมาชิกของคณะกรรมการบริษทั ต้องได้รบั การประกาศตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์สมาชิกของคณะกรรมการบริษทั ไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ของ อมตะ เวียดนาม ในรอบปี 2557 และรอบ 6 เดือนแรกของ
ปี 2558 มีดงั นี้
ปี 2557

ม.ค. – ก.ย. 2558

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม /
จานวนประชุมทัง้ หมด

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม /
จานวนประชุมทัง้ หมด

1. Dr. Huynh Ngoc Phien

4/4

2/3

2. Mr. Chu Thanh Son**

4/4

2/3

รายชื่อ

ส่วนที่ 2.4-10 - หน้ า 22

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

รายชื่อ

ปี 2557

ม.ค. – ก.ย. 2558

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม /
จานวนประชุมทัง้ หมด

3. Mr. Nguyen Minh Huy**

4/4

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม /
จานวนประชุมทัง้ หมด
2/3

4. Ms. Pham Thi Thanh Huong**

1/4

2/3

5. Mr. Do Ngoc Son

4/4

3/3

6. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

4/4

3/3

7. นายอนุชา สิหนาทกถากุล**

4/4

2/3

8. นายกัมพล ตติยกวี*

1/4

3/3

9. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

4/4

2/3

10. นางสาวทรงโฉม ตัง้ นวพันธ์

4/4

3/3

หมายเหตุ:

* นายกัมพล ตติยกวี ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557 เมือ่ วันที่
7 สิงหาคม 2557 แทนนายชูชาติ สายถิน่ ทีล่ าออกจากตาแหน่ง
** Ms. Pham Thi Thanh Huong ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม
2558
** Mr. Chu Thanh Son และ Mr. Nguyen Minh Huy ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมือ่
วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ซึง่ เป็นการปรับคณะกรรมการภายหลังทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ใน อมตะ เวียดนาม เพิม่ เป็น
ร้อยละ 89.99
** นายอนุชา สิหนาทกถากุล ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมือ่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2558

10.6.2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Inspection Committee) Amata (Vietnam) Joint Stock Company
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 อมตะ เวียดนาม มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Inspection Committee) จานวน 3
ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย

กรรมการตรวจสอบ

3. Miss Cao Thi Thu

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: - นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
2/2557 เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2557
- Miss Cao Thi Thu ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการตรวจสอบตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่
วันที่ 10 พฤษภาคม 2557

ขอบเขต อ านาจ หน้ า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของตรวจสอบ (Inspection Committee) Amata
(Vietnam) Joint Stock Company
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั เป็ นไปตามข้อบังคับ (Charter) ของบริษทั
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 2.4-10 - หน้ า 23

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

1. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีอสิ ระ ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และเรื่องอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการแต่งตัง้ หรือถอดถอนผูส้ อบบัญชีอสิ ระของบริษทั
2. หารือกับผูส้ อบบัญชีถงึ ขอบเขตการทางานของผูส้ อบบัญชีก่อนทีจ่ ะมีการเริม่ ทางาน
3. หารือกับทีป่ รึกษาอิสระหรือทีป่ รึกษาทางกฎหมาย เพื่อให้ทป่ี รึกษาจากภายนอกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีสว่ นให้คาปรึกษากับบริษทั เมื่อมีความจาเป็ น
4. สอบทานงบการเงิน ประจ าปี ประจ าครึ่งปี และประจ าไตรมาสก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
5. หารือกับผูส้ อบบัญชีในประเด็นปญั หาทีพ่ บในผลการตรวจสอบประจาปี และประจาครึง่ ปี
6. พิจารณาข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงิน ของผู้สอบบัญชีอิสระและคาชี้แจงจากคณะกรรมการ
บริษทั
7. พิจารณารายงานเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิ
8. สอบทานผลของการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริษทั
10.6.3. คณะผูบ้ ริหาร Amata (Vietnam) Joint Stock Company
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 อมตะ เวียดนาม มีคณะผูบ้ ริหารจานวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

President

2. Ms. Pham Thi Thanh Huong

Vice President

3. นายสุรกิจ เกียรติธนากร

Vice President

4. Mr. Osamu Sudo

Senior Manager – Sales and Marketing

5. Ms. Lam Thi Dan An

Manager – Accounting and Finance

หมายเหตุ: นายสุรกิจ เกียรติธนากร ดารงตาแหน่ ง Vice President ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558 แทนนายชูชาติ สายถิน่ ที่
ลาออกจากตาแหน่ง
Mr. Osamu Sudo ดารงตาแหน่ง Senior Manager ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558

ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หาร Amata (Vietnam) Joint
Stock Company
1. กรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.1 ดาเนินการการตามมติของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดาเนินการตามแผน
ธุรกิจและแผนการลงทุนของบริษทั ทีอ่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
1.2 ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ไม่จาเป็ นต้องมีมติของคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้ การลงนามในสัญญา
ทางการเงินและการผลิต และสัญญาทางการค้าในนามของบริษทั และบริหารจัดการธุรกิจปกติของ
บริษทั และกิจกรรมการผลิตโดยยึดหลักการบริหารจัดการทีด่ ี
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1.3 ให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกับ จ านวนและประเภทของผู้ จ ัด การที่บ ริษั ท จ าเป็ น ต้ อ งว่ า จ้ า ง เพื่อ ให้
คณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนตามความจาเป็ นเพื่อให้สามารถกิจกรรมต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับใช้โครงสร้างการบริหารจัดการตามทีเ่ สนอโดยคณะกรรมการ
บริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้คาแนะนากับคณะกรรมการบริษทั ในการกาหนดเงินเดือน
ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และการจัดการอื่นๆทีเ่ กีย่ วกับสัญญาว่าจ้างผูจ้ ดั การของบริษทั
1.4 ปรึก ษากับ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่อ ที่จ ะก าหนดจ านวนพนั ก งาน เงิ น เดือ น ค่ า เบี้ ย เลี้ย ง
ผลประโยชน์ การแต่งตัง้ และการปลดออกจากตาแหน่ ง และรายละเอียดอื่นทีเ่ กีย่ วกับสัญญาจ้าง
งาน
1.5 ในวันที่ 31 ตุลาคมของแต่ละปี กรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารต้องส่งรายละเอียด
แผนธุรกิจสาหรับปี ทางการเงินปี ถดั ไปต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั อนุ มตั ิ
บนพืน้ ฐานของความเหมาะสมของงบประมาณและแผนทางการเงินใน 5 ปี
1.6 ดาเนินการตามแผนธุรกิจประจาปี ทอ่ี นุมตั โิ ดยการทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการบริษทั
1.7 เสนอมาตรการเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานและการจัดการของบริษทั
1.8 เตรียมประมาณการรายเดือน รายปี และระยะยาวของบริษทั (ในทีน่ ่ีเรียกว่า “การประมาณการ”)
เพื่อ รองรับ การจัด การกิจ กรรมรายเดือ น รายปี และระยะยาวของบริษัท ตามแผนธุร กิจ ทัง้ นี้
งบประมาณการรายปี (รวมทัง้ ประมาณการงบดุล การรายงานกิจกรรมทางธุรกิจและการผลิต และ
รายงานกระแสเงินสด) สาหรับปี ทางการเงินในแต่ละปี ทต่ี ้องส่งให้แก่คณะกรรมการบริษทั เพื่อทา
การอนุมตั จิ ะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลตามทีก่ าหนดในกฎของบริษทั
1.9 ดาเนินการกิจกรรมอื่นๆ ตามกฎบัตรของบริษัท กฎระเบียบของบริษัท มติของคณะกรรมการ
บริษัท สัญ ญาว่ า จ้า งของกรรมการผู้จ ัด การหรือ ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร และกฎหมายของ
เวียดนาม
2. กรรมการผู้จดั การหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรับผิดชอบต่อการดาเนินงานที่ได้รบั มอบหมายตาม
หน้าทีแ่ ละอานาจก่อนคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และต้องรายงานการดาเนินงานดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หากจาเป็ น
3. กรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะรับผิดชอบสาหรับการกระทาในหน้าทีข่ องตน รวมถึง
หน้าทีใ่ นฐานะสมาชิกในคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และมีความโปร่งใสเยีย่ งบุคคลอื่นในสถานการณ์เดียวกัน
4. กรรมการผู้จดั การหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ปฎิบตั ิตามอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบด้วย
ความไม่ซ่อื สัตย์ ไม่รอบคอบ ไม่มคี วามหมันเพี
่ ยร หรือไม่เป็ นมืออาชีพ จะต้องรับผิดชอบสาหรับความ
เสียหายทีเ่ กิดจากการละเมิดนัน้ ๆ
5. กรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะซื่อสัตย์และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 กรรมการผู้จดั การหรือประธานเจ้าหน้ าที่บริหารจะไม่ได้รบั อนุ ญาตให้นาเอาโอกาสทางธุรกิจที่
สามารถสร้างผลกาไรได้ของบริษทั มามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่อนุ ญาตให้ใช้ขอ้ มูลที่
รับรูจ้ ากตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานของตนมาสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือแก่ผอู้ ่นื
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5.2 กรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมีหน้าที่ในการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษทั ถึง
เรื่องผลประโยชน์ต่างๆ ทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ หรือผลประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั
ผ่านนิติบุค คลอื่นที่เ กี่ยวข้องกับธุรกิจหรือผ่านการทาธุร กรรมส่วนตัวอื่น โดยบุคคลที่กล่าวถึง
ข้างต้นจะได้รบั อนุญาตให้นาเอาโอกาสดังกล่าวไปใช้ได้ต่อเมื่อสมาชิกในคณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่
มีผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้องด้วยตัดสินใจทีจ่ ะไม่ทาการตรวจสอบประเด็นดังกล่าว
5.3 ไม่อนุญาตให้บริษทั ให้กยู้ มื เงิน ค้าประกัน หรือให้สนิ เชื่อกับสมาชิกคณะกรรมการบริษทั ผูจ้ ดั การ
และครอบครัวของบุคคลเหล่านัน้ หรือนิตบิ ุคคลทีบ่ ุคคลข้างต้นมีผลประโยชน์ทางการเงินอยู่ เว้น
แต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีความเห็นแตกต่างเป็ นอย่างอื่น
5.4 สัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัท กับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ผู้จดั การ บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับสมาชิก ของคณะกรรมการหรือผู้จดั การ หรือบริษัท หุ้นส่วน สมาคม หรือองค์การที่
สมาชิกของคณะกรรมการบริษทั ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับสมาชิกของคณะกรรมการหรือ
ผูจ้ ดั การเป็ นสมาชิกหรือมีผลประโยชน์ทางการเงินทีเ่ กีย่ วโยงกัน จะไม่ตกเป็ นโมฆะเพียงเพราะ
ความสัมพันธ์ดงั กล่าว หรือเพราะข้อเท็จจริงที่ว่าสมาชิก ของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้จดั การ
ดังกล่าวได้ไปปรากฏตัว เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการย่อยทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้เข้าทาสัญญาหรือเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว หรือได้รบั อนุ ญาต
ให้รวมเอาคะแนนเสียงของบุคคลทีอ่ อกเสียงลงคะแนนแหล่านัน้ ในวัตถุประสงค์ดงั กล่าวเอาไว้ดว้ ย
หากได้มกี ารดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) ปจั จัยสาคัญทีเ่ กีย่ วกับสัญญาหรือธุรกรรม และความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของผูจ้ ดั การหรือ
สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทได้ถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการย่อย
และในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยอนุ มตั ิการดาเนินการตาม
สัญ ญา หรือ ธุ ร กรรมด้ ว ยเสีย งข้า งมากของสมาชิก คณะกรรมการบริษั ท โดยปราศจาก
ผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้อง ในกรณีทส่ี ญ
ั ญามีมลู ค่า 20% หรือน้อยกว่ามูลค่ารวมของสินทรัพย์ตาม
งบการเงินล่าสุด หรือ
(ข) ปจั จัยสาคัญทีเ่ กีย่ วกับสัญญาหรือธุรกรรม และความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของผูจ้ ดั การหรือ
สมาชิกของคณะกรรมการบริษทั ได้ถูกรายงานต่อผูถ้ อื หุน้ โดยปราศจากผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้อง
และสิทธิในการออกเสียงในเรื่องนัน้ ๆ และผูถ้ อื หุน้ ได้โหวตให้ทาสัญญาหรือดาเนินการดังกล่าว
ในกรณีทส่ี ญ
ั ญามีมลู ค่ามากกว่า 20% ของมูลค่ารวมของสินทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุด
(ค) องค์ก ารที่ป รึก ษาอิส ระได้ต รวจสอบสัญ ญาหรือ ธุ ร กรรมดัง กล่ า วแล้ว พบว่ า เป็ น ธรรมและ
สมเหตุสมผลในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ถอื หุ้นของบริษทั ณ เวลาที่อนุ มตั ิให้มกี ารทาสัญญา
หรือธุรกรรมดังกล่าวหรือ พบว่าสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าวได้ผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการย่อยภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการของบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้
10.6.4. การกาหนดอานาจอนุ มตั ิ วงเงิ นของประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หาร Amata (Vietnam) Joint Stock
Company
บริษทั มีการกาหนวงเงินค่าใช้จ่ายของฝา่ ยบริหารตามประเภทวัตถุประสงค์การใช้เงินในงบประมาณประจาปี
ซึง่ จะสอดคล้องกับการบริหารจัดการทัวไปของบริ
่
ษทั เพื่อให้ธุรกิจสามารถดาเนินตามปกติโดยไม่ตดิ ขัด โดย
งบประมาณประจาปี ดงั กล่าวจะต้องผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี อย่างไรก็ตาม
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หากมีรายการที่นอกเหนือจากขอบเขตที่กาหนดไว้ในรายการประจาปี รายการเหล่านัน้ จะถูกนาเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
ทัง้ นี้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีอานาจพิจารณาเบิกค่าใช้จ่าย นอกงบประมาณตามวงเงินดังต่อไปนี้
1. การสังซื
่ อ้ เครื่องใช้สานักงานและอุปกรณ์ทม่ี มี ลู ค่าไม่เกิน 300,000,000 เวียดนามด่ง
2. การสังซื
่ อ้ ทรัพย์สนิ อื่นๆ ทีม่ มี ลู ค่าไม่เกิน 1,000,000,000 เวียดนามด่ง
10.6.5. เลขานุการบริษทั ของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company
คณะกรรมการบริษทั อมตะ เวียดนาม ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั (Secretary of the Company) โดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้การสนับสนุ นการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทาหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม
คณะกรรมการบริษัท คณะอนุ กรรมการชุดต่ างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
2. จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการต่างๆ
3. ให้คาปรึกษาเกีย่ วกับการดาเนินการประชุม
4. จัดเตรียมข้อมูลทางการเงิน สาเนารายงานการประชุม และข้อมูลอื่นๆ ทีก่ ย่ี วข้องให้กบั กรรมการบริษทั
5. รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลความลับตามทีร่ ะบุในข้อบังคับ (Charter) และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
10.6.6. การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั ต้องแต่งตัง้ ประธานและรองประธานคณะกรรมการ โดยเลือกจาก
กรรมการในคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ ประธานคณะกรรมการจะต้องไม่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ในขณะเดียวกัน เว้นแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีมติเป็ นประการอื่น โดย
การดารงตาแหน่ งของประธานคณะกรรมการบริษัท ควบคู่ไปกับการเป็ นกรรมการผู้จดั การหรือประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ประธานคณะกรรมการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดประชุมและเป็ นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และในเวลาเดียวกัน ให้ประธานคณะกรรมการมีสทิ ธิและหน้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีก่ าหนดใน
กฎบัตรและตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท และให้รองประธานคณะกรรมการมีสทิ ธิและหน้าที่เช่นเดียวกันกับ
ประธานคณะกรรมการเมื่อ รองประธานคณะกรรมการได้ร ับ มอบหมายให้ป ฏิบ ัติห น้ า ที่แ ทนประธาน
คณะกรรมการ เฉพาะในกรณีทป่ี ระธานคณะกรรมการได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษทั ทราบว่าตนจะไม่เข้าร่วม
ประชุมหรือต้องขาดประชุมด้วยเหตุ สุดวิสยั หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ในกรณีดงั กล่าวข้างต้น เมื่อ
ประธานคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประธานคณะกรรมการจะมิได้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ รองประธาน
คณะกรรมการให้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนตน แต่ให้กรรมการทีเ่ หลื ออยู่ในคณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ รอง
ประธานคณะกรรมการให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการ ทัง้ นี้ หากทัง้ ประธานและรองประธาน
คณะกรรมการไม่สามารถปฏิบตั ขิ องตนได้ชวคราว
ั่
เนื่องด้วยเหตุผลบางประการ คณะกรรมการบริษทั อาจ
แต่งตัง้ บุคคลอื่นจากคณะกรรมการบริษทั ตามหลักการเสียงข้างมากให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานคณะกรรมการได้
ประธานคณะกรรมการต้ อ งด าเนิ น การให้ค ณะกรรมการบริษัท จัด ส่ ง งบการเงิน ประจ าปี รายงานผล
ประกอบการของบริษทั รายงานการสอบบัญชี และรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษทั ให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้
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หากทัง้ ประธานและรองประธานคณะกรรมการลาออกหรือถูกถอดถอนจากตาแหน่ ง คณะกรรมการต้อง
แต่งตัง้ บุคคลใดๆ มาดารงตาแหน่งแทนประธานและรองประธานคณะกรรมการภายในระยะเวลาสิบ (10) วัน
การแต่งตัง้ การถอดถอน หน้ าที่และอานาจของกรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
คณะกรรมการต้อ งแต่ งตัง้ กรรมการหนึ่ง คนหรือ บุ คคลอื่น ใดมาปฏิบตั ิหน้ า ที่เ ป็ นกรรมการผู้จ ัดการหรือ
ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริหาร และต้องเข้า ทาสัญญาเพื่อกาหนดเงิน เดือ น ค่าตอบแทน สิท ธิประโยชน์ และ
ข้อกาหนดอื่นๆ เกีย่ วกับการจ้างงาน ทัง้ นี้ ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน เบีย้ เลี้ ยง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ
กรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร จะต้องถูกรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ และต้องมีการ
ระบุถงึ ข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจาปี ของบริษทั
กรรมการผู้จดั การหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่จาเป็ นต้องเป็ นประธานคณะกรรมการ ทัง้ นี้ กรรมการ
ผูจ้ ดั การหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีวาระการดารงตาแหน่งสาม (3) ปี เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็น
ประการอื่นใด และกรรมการผู้จดั การหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งไปอีก
วาระหนึ่งก็ได้ การแต่งตัง้ อาจเป็ นโมฆะและสิน้ ผลลงตามข้อกาหนดในสัญญาจ้างงานได้ ทัง้ นี้ กรรมการ
ผู้จ ัดการหรือประธานเจ้าหน้ า ที่บ ริหารจะต้องไม่ เ ป็ น บุค คลที่ต้องห้า มตามกฎหมายไม่ ให้ดารงตาแหน่ ง
ดังกล่าว อันได้แก่ ผูเ้ ยาว์ บุคคลผูไ้ ร้ความสามารถในทางแพ่ง บุคคลผูเ้ คยถูกต้องโทษคุมขังหรือถูกลงโทษให้
จาคุก เจ้าหน้าทีใ่ นกองทัพ ข้าราชการ หรือเป็ นลูกจ้างผูซ้ ่งึ ศาลมีคาวินิจฉัยว่าเป็ นผู้ทท่ี าให้บริษัทซึ่งบุคคล
ดังกล่าวเคยเป็ นเจ้าหน้าที่ ล้มละลาย
10.7.

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร

10.7.1. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(1) บมจ. อมตะ วีเอ็น
บมจ. อมตะ วีเ อ็น ไม่ มีก ารจัด ตัง้ คณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทน (Remuneration Committee)
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จากผลการดาเนินงาน ภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ
บริษทั จดทะเบียนทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2558 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาปี
2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน
- ประธานกรรมการ
เดือนละ
35,000 บาท
- รองประธานกรรมการ
เดือนละ
25,000 บาท
- กรรมการท่านอื่น
เดือนละ
20,000 บาท
1.2) ค่าตอบแทนเป็ นค่าเบีย้ ประชุม ให้จ่ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม
- ประธานกรรมการ
ครัง้ ละ
50,000 บาท
- รองประธานกรรมการ
ครัง้ ละ
40,000 บาท
- กรรมการท่านอื่น
ครัง้ ละ
30,000 บาท
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2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะค่าเบีย้ ประชุมเป็ นรายครัง้ เมื่อมาเข้าร่วมประชุม
ดังนี้
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ละ
50,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น
ครัง้ ละ
30,000 บาท
ทัง้ นี้ หากท่านใดเป็ นพนักงานของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นส่วนเพิม่ เติมจาก
ค่าจ้างปกติของพนักงานแต่ละท่าน
ในปี 2556-2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของ
บริษทั ฯ ตามรายละเอียด ดังนี้
ปี 2556
รายชื่อ

เงิ นเดือน
(บาท)

ปี 2557

ม.ค. – ก.ย. 2558

เบีย้ ประชุม
(บาท)

เงิ นเดือน
(บาท)

เบีย้ ประชุม
(บาท)

เงิ นเดือน
(บาท)

เบีย้ ประชุม
(บาท)

นายวิกรม กรมดิษฐ์
นายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ
Dr. Huynh Ngoc Phien
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายชูชาติ สายถิน่
นายกัมพล ตติยกวี
ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
นางสาวทรงโฉม ตัง้ นวพันธ์

280,000
200,000
160,000
160,000
160,000
160,000

50,000
120,000
90,000
90,000
90,000
90,000

420,000
300,000
240,000
144,000
96,000
240,000
240,000

200,000
120,000
120,000
60,000
30,000
120,000
120,000

256,667
58,333
225,000
180,000
180,000
180,000
180,000

150,000
50,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000

นางอัจฉรีย์ วิเศษศิร ิ

160,000

240,000

240,000

320,000

180,000

120,000

160,000
160,000
1,600,000

180,000
180,000
1,130,000

240,000
240,000
2,400,000

240,000
240,000
1,570,000

180,000
180,000
1,800,000

60,000
90,000
1,070,000

Mr. Do Ngoc Son
Mr. Mats Anders Lundqvist
รวม

หมายเหตุ: - นายกัมพล ตติยกวี ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2557 เมือ่ วันที่ 7
สิงหาคม 2557 แทนนายชูชาติ สายถิน่ ทีล่ าออกจากตาแหน่ง
- นายวิกรม กรมดิษฐ์ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ โดยนายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธาน
กรรมการตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2558 เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 แทนนายวิกรม กรมดิษฐ์
ทีล่ าออกจากตาแหน่ง

(2) Amata (Vietnam) Joint Stock Company
ในปี 2556-2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของอมตะ
เวียดนาม ตามรายละเอียด ดังนี้
ปี 2556
รายชื่อ
1. Dr. Huynh Ngoc Phien
2. Mr. Chu Thanh Son
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
4. Ms. Pham Thi Thanh Huong

เงิ นเดือน
(พันด่ง)

(บาท)

175,829
125,842
125,592
104,556

256,417
183,519
183,155
152,478
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เบีย้ ประชุม1)
(พันด่ง)
90,169
41,795
64,406
59,911

โบนัส

(บาท)

(พันด่ง)

(บาท)

131,496
60,951
93,926
87,371

224,302
138,860
160,215
160,215

327,106
202,505
233,647
233,647
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ปี 2556
รายชื่อ
5. นายชูชาติ สายถิน่
6. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
7. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
8. นางสาวทรงโฉม ตัง้ นวพันธ์
9. Mr. Nguyen Minh Huy
10. Mr. Do Ngoc Son
รวม

เบีย้ ประชุม1)

เงิ นเดือน
(พันด่ง)

(บาท)

(พันด่ง)

125,592
125,696
125,696
125,696
104,868
104,868

183,155
183,307
183,307
183,307
152,933
152,933

64,406
52,330
52,330
39,183
46,516
46,516

1,244,235 1,814,511

557,562

โบนัส

(บาท)

(พันด่ง)

(บาท)

93,926
76,315
76,315
57,141
67,836
67,835

160,215
130,175
130,175
130,175
115,700
115,711

233,647
189,839
189,839
189,839
168,728
168,745

813,112 1,465,743 2,137,542

ปี 2557
รายชื่อ

เบีย้ ประชุม1)

เงิ นเดือน
(พันด่ง)

(บาท)

(พันด่ง)

(บาท)

โบนัส
(พันด่ง)

(บาท)

1. Dr. Huynh Ngoc Phien
177,584 268,596
91,069 137,742 226,542 342,644
2. Mr. Chu Thanh Son
152,089 230,035
56,376
85,269 140,247 212,124
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
126,951 192,013
65,049
98,387 161,815 244,746
4. Ms. Pham Thi Thanh Huong
126,741 191,696
46,980
71,058 116,876 176,775
5. นายชูชาติ สายถิน่
73,836 111,677
32,363
48,949 161,815 244,746
6. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
126,741 191,696
52,853
79,939 132,788 200,841
7. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
126,741 191,696
39,705
60,054 132,788 200,841
8. นางสาวทรงโฉม ตัง้ นวพันธ์
126,741 191,696
52,853
79,939 132,788 200,841
9. Mr. Nguyen Minh Huy
126,741 191,696
46,980
71,058 116,876 176,775
10. Mr. Do Ngoc Son
126,741 191,696
46,980
71,058 116,867 176,761
11. นายกัมพล ตติยกวี
31,869
48,202
26,558
40,168
รวม
1,322,775 2,000,699 557,766 843,621 1,439,402 2,177,094
หมายเหตุ: 1) ในการจัดประชุมแต่ละครัง้ ประธานกรรมการจะได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมจานวน USD 750 ต่อครัง้ และคณะกรรมการจะ
ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมจานวน USD 500 ต่อครัง้
2) นายกัมพล ตติยกวี ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557 เมือ่ วันที่ 7
สิงหาคม 2557 แทนนายชูชาติ สายถิน่ ทีล่ าออกจากตาแหน่ง

ม.ค. – ก.ย. 2558
รายชื่อ
1. Dr. Huynh Ngoc Phien
2. Mr. Chu Thanh Son
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
4. Ms. Pham Thi Thanh Huong
5. นายอนุชา สิหนาทกถากุล*

เบีย้ ประชุม1)

เงิ นเดือน
(พันด่ง)
138,038
90,382
98,213
75,480
86,155

(บาท)
214,047
136,873
152,293
114,312
130,857

(พันด่ง)
47,788
28,754
50,646
28,717
26,824

ส่วนที่ 2.4-10 - หน้ า 30

(บาท)
75,286
43,854
78,543
43,916
40,914

โบนัส
(พันด่ง)
233,402
144,494
166,715
166,715
135,456

(บาท)
361,772
223,966
258,409
258,409
209,957

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ม.ค. – ก.ย. 2558
รายชื่อ

เบีย้ ประชุม1)

เงิ นเดือน
(พันด่ง)
119,830
119,830
75,318
119,830
119,830
1,042,903

(บาท)
184,737
184,737
114,061
184,737
184,737
1,601,391

(พันด่ง)
27,091
40,370
23,962
37,507
40,370
352,031

(บาท)
42,669
62,587
36,545
58,218
62,587
545,117

โบนัส
(พันด่ง)
135,456
135,456
120,415
120,406
135,456
1,493,972

(บาท)
209,957
209,957
186,644
186,629
209,957
2,315,657

6. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
7. นางสาวทรงโฉม ตัง้ นวพันธ์
8. Mr. Nguyen Minh Huy
9. Mr. Do Ngoc Son
10. นายกัมพล ตติยกวี
รวม
หมายเหตุ: ** Ms. Pham Thi Thanh Huong ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2558
** Mr. Chu Thanh Son และ Mr. Nguyen Minh Huy ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมือ่ วันที่ 1
มิถุนายน 2558 ซึง่ เป็นการปรับคณะกรรมการภายหลังทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ใน อมตะ เวียดนาม เพิม่ เป็นร้อยละ 89.99
** นายอนุชา สิหนาทกถากุล ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมือ่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2558

ค่าตอบแทนอื่น
ในปี 2556 ได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการของบริษทั ฯ และอมตะ เวียดนาม ได้แก่หุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ทีร่ าคาตราไว้ 0.50 บาทต่อหุน้ รายละเอียดดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายชูชาติ สายถิน่
Dr. Huynh Ngoc Phien
นายอนุชา สิหนาทกถากุล
ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
นางสาวทรงโฉม ตัง้ นวพันธ์
Mr. Do Ngoc Son
นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ
Mr. Mats Anders Lundqvist
รวม

จานวนหุ้น
2,800,000
876,600
563,600
500,000
340,000
340,000
340,000
240,000
240,000
6,240,200

มูลค่า (บาท)
1,400,000
438,300
281,800
250,000
170,000
170,000
170,000
120,000
120,000
3,120,100

10.7.1. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ในปี 2556-2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั ฯ และ อมตะ เวียดนาม มีการจ่ายค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหารในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ (ไม่รวม
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของผูบ้ ริหารบางท่าน) ตามรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 2.4-10 - หน้ า 31

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

บมจ. อมตะ วีเอ็น
Amata (Vietnam) Joint
Stock Company

10.8.

ปี 2556
ค่าตอบแทนรวม จานวน
(ล้านบาท)
(คน)
13.39
4
8.58
5

ปี 2557
ค่าตอบแทน
จานวน
รวม (ล้านบาท)
(คน)
8.60
4
9.28
5

ม.ค. – ก.ย. 2558
ค่าตอบแทนรวม จานวน
(ล้านบาท)
(คน)
6.76
5
8.32
5

บุคลากร

10.8.1. จานวนบุคลากร
บมจ. อมตะ วีเอ็น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษทั ฯ มีพนักงานรวมทัง้ สิน้ จานวน 4 คน
Amata (Vietnam) Joint Stock Company
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 อมตะ เวียดนาม มีพนักงานรวมทัง้ สิน้ จานวน
129 คน และ 129 คน (ไม่นบั รวมผูบ้ ริหารจานวน 5 คน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สายงาน
ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ
ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ฝา่ ยขายและการตลาด
ฝา่ ยวิศวกรรม
ฝา่ ยโรงงาน
ฝา่ ยทีด่ นิ
ฝา่ ยบริหารจัดการน้ า
ฝา่ ยธุรการ
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2557
30 กันยายน 2558
2
3
6
5
9
8
9
8
59
60
5
5
19
19
20
21
129
129

10.8.2. ค่าตอบแทนบุคลากร
บมจ. อมตะ วีเอ็น
บริษทั ฯ ไม่มบี ุคลากรอื่นทีไ่ ม่ใช่กรรมการและผูบ้ ริหาร
Amata (Vietnam) Joint Stock Company
ในปี 2556-2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 อมตะ เวียดนาม จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวม
ผูบ้ ริหาร) จานวน 22,767 ล้านด่ง หรือเทียบเท่า 33.20 ล้านบาท 23,379 ล้านด่ง หรือเทียบเท่า 35.36 ล้าน
บาท และ 17,765 ล้านด่ง หรือเทียบเท่า 27.62 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเป็ นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน
โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ และสวัสดิการอื่นๆ
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10.8.3. ข้อพิ พาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในระยะ 3 ปี ทผ่ี ่านมา
10.8.4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ และ อมตะ เวียดนาม มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากรซึ่งถือว่าเป็ นทรัพยากรที่สาคัญอย่างยิง่ ในการ
ดาเนินธุรกิจ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้องกระทาควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับกับการ
เติบโตขององค์กรในอนาคต บริษทั ฯ และ อมตะ เวียดนามมีนโยบายในการรักษาบุคคลากรทีด่ ขี องบริษัท
โดยการให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเหมาะสมสามารถแข่งขันได้กบั ผลตอบแทนโดยเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม
และยังจัดให้บุคคลากรมีสวัสดิการ และผลประโยชน์ อ่นื ๆ ที่เหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลากรโดยส่งเสริมให้บุคคลากรได้รบั การฝึ กอบรมต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยวางแผนการ
ฝึกอบรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับบุคคลากรในแต่ละสายงาน ทัง้ นี้นอกเหนือจากการพัฒนาในด้านความรูใ้ นแต่
ละด้านของบุคคลากร บริษทั ฯ และ อมตะ เวียดนาม ยังส่งเสริมการพัฒนาด้านทักษะ และปลูกฝงั วัฒนธรรม
ขององค์กรให้กบั บุคลากรอีกด้วย
10.9.

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการจัดการของ Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Amata City Long Thanh Joint Stock Company (“Amata City Long Thanh JSC”) ได้จดั ตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2558 โดยเป็ นการร่วมทุนระหว่างบริษทั ฯ และ อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 35
และร้อยละ 65 ตามลาดับ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมและโครงการพาณิชยกรรม
ภายใต้ช่อื Amata City Long Thanh และ Amata Service City Long Thanh ในเมือง Long Thanh จังหวัด
ดองไน (รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับโครงการในอนาคต ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 6)
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายสุรกิจ เกียรติธนากร

กรรมการ

2. นายกัมพล ตติยกวี

กรรมการ

3. Ms. Pham Thi Thanh Huong

กรรมการ

ทัง้ นี้ ปจั จุบ ันบริษัทฯ อยู่ในระหว่ างพิจ ารณาโครงสร้า งคณะผู้บริหาร และการกาหนดนโยบายต่ า งๆ ที่
เกีย่ วข้อง โดยจะกาหนดให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องของสานักงาน ก.ล.ต.
10.10. โครงสร้า งองค์ก รและโครงสร้า งการจัด การของ Amata Township Long Thanh Joint Stock
Company
Amata Township Long Thanh Joint Stock Company (“Amata Township Long Thanh JSC”) อยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการจัดตัง้ บริษทั ซึง่ จะเป็ นการลงทุนโดยบริษทั ฯ ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยและพาณิชยกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง ภายใต้
ชื่อโครงการ Amata Township Long Thanh ในเมือง Long Thanh จังหวัด ดองไน ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั โครงการ
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทาแผนการพัฒนาโครงการในรายละเอียด (Master Plan) และเอกสาร
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อขออนุญาตใบรับรองการลงทุน (รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับโครงการในอนาคต ในส่วน
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ที่ 2.2 หัวข้อที่ 6) โดย Amata Township Long Thanh JSC จะจัดตัง้ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ได้รบั ใบอนุ ญาต
การลงทุน
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