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11. การกากับดูแลกิ จการ
อมตะ วีเอ็น เชื่อมันว่
่ าธุรกิจที่ดไี ม่ใช่การหวังผลเพียงแค่กาไรว่าเป็ นเป้าหมายทางธุรกิจเท่านัน้ แต่การดาเนินมา
เพื่อให้ได้ผลกาไรเหล่านัน้ ก็เป็ นองค์ประกอบสาคัญทีไ่ ม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน หรือแม้กระทังส
่ าคัญกว่าหากมองในระยะ
ยาว คณะกรรมการบริษทั จึงมีความพยายามและมีเจตนารมณ์ทจ่ี ะส่งเสริมให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็ นองค์กรทีม่ ี
การดาเนิ นธุ รกิจ โดยยึดหลัก บรรษัท ภิบ าลที่ดี ทัง้ นี้เ พื่อ ให้บริษัทย่ อยมีก ารกากับดูแลกิจ การที่ดี บริษัท ฯ ได้น า
นโยบายการกากับดูแลกิจการให้คณะกรรมการของบริษทั ย่อยพิจารณาอนุ มตั เิ พื่อถือแนวทางปฏิบตั ขิ องบริษทั ย่อย
เช่นกัน
นโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการนี้ บริษทั ฯ ได้ร่างขึน้ โดยอ้างอิงหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี
2549 เรื่องการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน โดยบริษทั ฯ ได้เทียบเคียงหลักการดังกล่าวกับหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามแนวทางของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development)
โดยแบ่งออกเป็ นหมวดหลักๆ ดังต่อไปนี้
1.

สิทธิของผูถ้ อื หุน้

2.

การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

3.

บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย

4.

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังได้กาหนดนโยบายเพิม่ เติมเพื่อให้การกากับดูแลกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
ดังต่อไปนี้
6.

การบริหารความเสีย่ ง

7.

การควบคุมภายใน

8.

แผนการสืบทอดตาแหน่ง

9.

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น (The Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้ความสาคัญและเคารพในสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทัง้ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยพึงได้รบั สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่
- สิทธิในการซือ้ ขาย โอนหุน้ และสิทธิในการรับใบหุน้
- สิทธิในการทีไ่ ด้รบั ข้อมูล ข่าวสารอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการตัดสินใจ
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งผลกาไรของกิจการ
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- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
ทีส่ าคัญของกิจการ
- สิทธิในการเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการ รวมทัง้ การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้กาหนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี ละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั
สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของกิจการ และหากมีความจาเป็ นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณีพเิ ศษซึง่ เป็ นเรื่องทีก่ ระทบ
หรือเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเกีย่ วกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ทีใ่ ช้บงั คับทีต่ อ้ งได้รบั
การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ แล้ว บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้นเป็ นกรณีไป หรือในทานอง
เดียวกันผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้
ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อ
กันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผล
ในการขอเรียกประชุมให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื
หุน้ ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วนั ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทุกคนมีสทิ ธิออกเสียง
ตามจานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่ โดยหุน้ แต่ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มหี ุน้ ใดมีสทิ ธิพเิ ศษทีเ่ ป็ นการจากัด
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายอื่น
นอกเหนือจากสิทธิพ้นื ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัท ฯ และบริษทั ย่อยจะได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็ น
การส่งเสริม และอานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มกี ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พจิ ารณาและออก
เสียงในกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ และบริษัทย่อยและตามทีก่ ฎหมายกาหนด โดยบริษทั ฯ และบริษัท
ย่อย จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมแก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ มี
ระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลของการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะจัดส่งให้กบั
ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มรี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ด ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ และ
บริษัทย่อย ทัง้ นี้ เอกสารประกอบการประชุมที่บริษทั ฯ ได้ส่งให้ผถู้ ือหุ้นนัน้ ประกอบด้วยรายละเอียด
วาระการประชุม รายงานประจาปี งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะ ซึง่ เป็ นเอกสารทีม่ ขี อ้ มูลครบถ้วน
เพีย งพอให้ ผู้ ถือ หุ้ น ใช้ ป ระกอบการตัด สิน ใจลงคะแนนในวาระต่ า งๆ และได้ ท าการประกาศลง
หนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าว
เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
1.2 บริษทั ฯ จะดาเนินการเผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่ อนวัน
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะชีแ้ จงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าประชุมและสิทธิ
ออกเสียงลงมติของผูถ้ อื หุน้ ไว้ดว้ ย
1.3 ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่ ริษทั ฯ
ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่าน
ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษทั ฯได้อกี ทางหนึ่งด้วย
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1.4 สนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบคาถามและรับทราบ
ความเห็นของผูถ้ อื หุน้
1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ ละครัง้ บริษัท ฯ และบริษัทย่อยจะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ หรือตัง้ คาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในทุกวาระ โดยบริษทั ฯ และบริษทั
ย่ อ ยได้จ ัด เตรีย มบุ ค คลากรที่มีค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญในแต่ ละสาขาเป็ น ผู้ใ ห้ค าตอบภายใต้ค วาม
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสาหรับตอบคาซักถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ มีในทีป่ ระชุม ทัง้ นี้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของระเบียบวาระทีจ่ ะพิจารณาให้แก่ผู้ถอื หุน้ อย่าง
เพียงพอก่อนเริม่ การประชุมด้วย นอกจากนี้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะจัด
ให้มกี ารบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย
1.6 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งคาถามทีต่ อ้ งการให้ชแ้ี จงในประเด็นของระเบียบ
วาระทีน่ าเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ประโยชน์
สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้ เป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างเต็มที่
1.7 บริษทั ฯ ได้จดั ทาวีดที ศั น์ บันทึกภาพการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ ี
ข้อสงสัยสามารถติดตามเหตุการณ์ในระหว่างการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้
1.8 บริษทั ฯ มีการแจ้งมติทป่ี ระชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทาการถัดไป
1.9 บริษทั ฯ มีการจัดทารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้ส่งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ
2. ความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders)
การสร้ า งความเท่ า เที ย มกั น ให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายทุ ก กลุ่ ม ไม่ ว่ า จะเป็ นผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่
ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต่างก็เป็ นเรื่องที่บริษัทฯ
และบริษทั ย่อยคานึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือทีช่ ่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับ
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย เช่น
2.1 การกาหนดให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้ มีสทิ ธิเท่ากับ
หนึ่งเสียง
2.2 สาหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาหนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ กาหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด โดยบริษัท ฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไป
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริษทั ฯ
ได้ดว้ ย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะระบุรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังได้ให้สทิ ธิแก่ผถู้ ือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริม่ ประชุมแล้ว มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนสาหรับ
วาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มกี ารลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุมตัง้ แต่วาระที่ได้เข้า
ประชุมและออกเสียงเป็ นต้นไป เว้นแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
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2.3 บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะไม่เพิม่ ระเบียบวาระในทีป่ ระชุมโดยผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ อื่น
ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
2.4 ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการ บริษทั ได้ใช้วธิ เี ลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
2.5 เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัท ฯ ได้จดั ให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลข
ทะเบียนของผูถ้ อื หุ้นแต่ละรายทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั พิมพ์ไว้บนหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ความ
สะดวกสบายในการประชุม และทาให้ขนั ้ ตอนการลงทะเบียนเป็ นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้
สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษทั ฯ จะใช้วธิ เี ก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทุกใบเพื่อนามาคานวณผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และยืนยันการลงคะแนนทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงโดย เมื่อ
จบการประชุม ผูถ้ อื หุน้ สามารถขอตรวจสอบความถูกต้องได้
2.6 บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ สี ดั ส่วนการถือหุน้ ขัน้ ต่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุน้ บริษทั ฯ ที่
ชาระแล้วทัง้ หมดและถือหุน้ ดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอระเบียบ
วาระการประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี รวมทัง้ เสนอชื่อผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเข้าเป็ นกรรมการ
เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ได้
2.7 กาหนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ง
หมายถึง คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงานในหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลของบริษัทฯ
และบริษทั ย่อย (รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้
2.7.1 ห้ามบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิ ดเผย
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และภายใน 24 ชัวโมง
่
หลังการเปิ ดเผยงบการเงิน
ดังกล่าว (Blackout Period)
2.7.2 ในกรณีทท่ี ราบข้อมูลใดๆทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยสู่สาธารณะ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ต้องไม่ทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัวโมง
่
นับแต่
ได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ สูส่ าธารณะทัง้ หมดแล้ว รวมทัง้ ห้ามมิให้ผบู้ ริหารหรือหน่ วยงานทีไ่ ด้รบั
ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้
เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
2.7.3 ในกรณีทก่ี รรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ซึง่ หมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั
ไม่บรรลุนิตภิ าวะ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
59 แห่ง พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วันทาการนับจาก
วันทีซ่ อ้ื ขาย โอน หรือรับโอน
2.7.4

บริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกครัง้

2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัท ย่อยได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บน
หลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคคลากรทุกระดับในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทาเพื่อ
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ประโยชน์ สูง สุด ของบริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยเท่ า นัน้ และถือ เป็ น หน้ า ที่ข องบุ ค คลากรทุ ก ระดับ ที่จ ะ
หลีกเลีย่ งการมีส่วนเกีย่ วข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึง่ จะส่งผลให้
บริษัท ฯ หรือบริษัทย่อยต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่ อให้เ กิดความขัด แย้งในด้านผลประโยชน์ หรือ
ขัดขวางการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรายการที่
พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกีย่ วโยงของตนในรายการ
ดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มอี านาจอนุ มตั ิในธุรกรรมนัน้ ๆ และในการ
อนุมตั ใิ ดๆ สาหรับกรณีดงั กล่าวต้องยึดถือหลักการและไม่ให้มกี ารกาหนดเงื่อนไขหรือข้อกาหนดพิเศษ
จากปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัท ฯ ต่ อคณะกรรมการบริษัท เพื่อความเหมาะสมและรอบคอบสาหรับการพิจารณารายการ
ดังกล่าว และเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดและมีการเปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
3. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยได้ใ ห้ค วามสาคัญ ในการดูแ ลและค านึ ง ถึง ผู้มีส่ว นได้เสีย ทุ ก กลุ่ ม ทัง้ ภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ และบริษัท ย่อย ตัง้ แต่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ดังนี้
3.1 ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ในการดาเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใสโดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่า บริษทั ฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว มีผลตอบแทนที่ดี
และให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ทุกฝา่ ยอย่างเท่าเทียมกัน
3.2 พนักงาน บริษัทฯ และบริษัท ย่อยถือว่าพนักงานเป็ นปจั จัยความสาเร็จของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย
บริษัทฯ และบริษัท ย่อยจะสนับสนุ นพัฒนาความสามารถในการทางานให้เป็ นระดับมืออาชีพ และให้
ความมันใจในคุ
่
ณภาพชีวติ การทางานอย่างเท่าเทียม โดยไม่คานึงถึง เพศ สัญชาติ เชือ้ ชาติ ศาสนาหรือ
ความเชื่อ และมีสถานที่ทางานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยทีด่ ี พนักงานได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
เป็ นธรรม ไม่มกี ารละเมิดสิทธิมนุษยชน
3.3 คู่คา้ บริษัทฯ และบริษทั ย่อยจะสร้างความสัมพันธ์ทด่ี แี ละเอือ้ ประโยชน์ร่วมกันและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
ต่างๆ ทีม่ ตี ่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็ น
ธรรม
3.4 คู่แข่ง บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึง่ มูลความจริง
3.5 เจ้าหนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะรักษาและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
3.6 ลูกค้า บริษัทฯ และบริษัท ย่อยมีความมุ่งมันในการสร้
่
างความพึงพอใจและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า
เพื่อให้ได้รบั บริการทีด่ ี
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3.7 ชุมชนและสังคม บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิง่ แวดล้อม
และคุณภาพสังคม ชีวติ ของชุมชน รวมทัง้ ให้ความสาคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่ างสม่าเสมอ
โดยปฏิบตั ติ ามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
3.8 สิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ดาเนินธุรกิจพัฒนาทีด่ นิ เพื่อการอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและ
ให้บริการแก่นักลงทุนจากต่ างประเทศ และในประเทศที่มาลงทุนประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมี
คุณภาพ ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมและการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างจริงจัง
3.9 เรื่องอื่นๆ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยึดถือความสุจริตเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ และดาเนินธุรกิจโดยถูก
กฎหมาย บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มนี โยบายทีจ่ ะสนับสนุนการทุจริตหรือจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ของ
ธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัท ย่อยยังเคารพและไม่สนับสนุ นหรือเกี่ยวข้อ งกับการล่วงละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาหรือลิขสิทธิของผู
์ อ้ ่นื
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้เ ปิ ดช่ องทางให้ผู้มีส่ว นได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่า นช่อ งทางการสื่อสารกับ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อให้ขอ้ แนะนาอันเป็ นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บริษทั ฯ ได้ ดังนี้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ir@amatavn.com

ไปรษณีย์

คณะกรรมการบริษทั
บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยเลขานุ การบริษัท ฯ จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการรับจดหมายดังกล่าวและส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือ
กรรมการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยคาร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและ
การเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ติ ามกฎหมายจะได้รบั การส่งต่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการร้องเรียน หรือประเด็นทีอ่ ่อนไหวอื่นๆ บริษทั ฯ จะรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
และความเห็นต่างๆไว้เป็ นความลับ และจะมีการตอบกลับเป็ นการส่วนตัวภายใน 15 วันนับจากวันทีบ่ ริษทั ฯ
ได้รบั ทราบข้อมูล
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษทั ฯ มีนโยบายในการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด
ครบถ้วน โปร่งใสและตรงเวลา บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
1.

เปิ ดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสทันเวลา
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2. จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้ค่กู บั รายงาผู้สอบ
บัญชีในรายงานประจาปี
3. กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียของ
ตนและผู้เกี่ยว ข้องในกรณีท่มี ีส่วนได้ เสียเกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ และบริษัท ย่อย โดยให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารจัดทารายงานตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ กาหนด ทัง้ นี้จะต้องรายงานครัง้ แรกภายใน 30
วันนับจากวันที่เข้าดารงตาแหน่ ง และภายใน 15 วันนับจากวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงข้อมูล และภายใน
วันที่ 31 มกราคมของทุกปี แล้วส่งให้เลขานุการบริษทั ฯ เป็ นผูเ้ ก็บรักษา
4.

เปิ ดเผยโครงสร้างการดาเนินงานและการลงทุนในบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมอย่างชัดเจน

5. เปิ ดเผยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ จานวนครัง้ ของการ
ประชุม และจานวนครัง้ ทีก่ รรมการเข้าร่วมประชุม
6. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึง่ เป็ นไปตามมติทไ่ี ด้รบั การอนุ มตั จิ ากการประชุมผู้
ถือหุน้ ทัง้ นี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ
7. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทาหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และนาเสนอรา ยงาน
ทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะบริษทั
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่าเสมอ
8.

เปิ ดเผยนโยบายการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคม รวมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ านตามนโยบายดังกล่าว

ทัง้ นี้ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะได้เปิ ดเผยสูส่ าธารณะผ่านทางสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังได้เปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วย
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะอนุกรรมการต่างๆ (The Responsibilities of
the Board, Structure, and the Subcommittees)
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยประกอบด้ ว ยบุ ค คลซึ่ง มีค วามรู้ ค วามสามารถเป็ น ที่ย อมรับ ใน
ระดับประเทศ โดยเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย โดยร่วมกับ
ผูบ้ ริหารระดับสูงวางแผนการดาเนินงานทัง้ ระยะสัน้ ระยะยาว ตลอดจนกาหนดนโยบายการเงิน การบริหาร
ความเสี่ย ง และภาพรวมขององค์ก ร มีบ ทบาทสาคัญ ในการก ากับ ดูแ ล ตรวจสอบ และประเมิน ผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยและผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้
อย่างเป็ นอิสระ
ปจั จุบนั คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจานวน 9 คน ประกอบไปด้วยกรรมการทีม่ าจากฝ่ายบริหาร 2 คน กล่าวคือ
นางสมหะทัย พานิชชีวะและนายกัมพล ตติยกวี และกรรมการทีไ่ ม่ได้มาจากฝ่ายบริหาร 7 ท่าน ซึง่ ได้แก่ 1)
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นายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ (ประธานกรรมการ) 2) Dr. Huynh Ngoc Phien (รองประธานกรรมการ) 3) ศ.ดร. วร
ภัทร โตธนะเกษม 4) นางสาวทรงโฉม ตัง้ นวพันธ์ 5) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ) 6) Mr Do Ngoc Son (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และ 7) Mr. Mats Anders
Lundqvist (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
โครงสร้างคณะกรรมการทีป่ ระกอบไปด้วยกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นอิสระจานวน 4 คน กล่าวคือ นางอัจฉรีย์
วิเศษศิริ Mr Do Ngoc Son และ Mr. Mats Anders Lundqvist รวมถึงนายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ ซึง่ ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการ ยังเป็ นกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ จะช่วยทาให้เกิดความถ่วงดุลใน
การออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ และหลักเกณฑ์การกากับดูแลซึง่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทก่ี าหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องมีกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด รวมถึงหลักเกณฑ์อ่นื ใดซึ่งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้
กาหนดขึน้ ทัง้ นี้ แม้ว่าโครงสร้างกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมด อย่างไรก็ดี กรรมการที่ไม่ได้มสี ่วนร่วมในการบริหารจัดการของบริษัทฯ 2 ท่าน
ได้แก่ ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม และ Dr. Huynh Ngoc Phien ซึง่ เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) อีกทัง้ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นอุตสาหกรรม
เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเป็ นมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พียงพอ เพื่อให้บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ มันใจ
่
ได้ว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั จะเป็ นไปอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยกับผูบ้ ริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ) อย่างชัดเจนโดยกรรมการบริษทั
ทาหน้าทีใ่ นการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผูบ้ ริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การทาหน้าทีบ่ ริหารงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในด้านต่างๆ ให้
เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนด ดังนัน้ ประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
จึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน
การสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
บริษทั ฯ ไม่มคี ณะสรรหาโดยเฉพาะ แต่คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีส่ รรหาบุคคลผูท้ รงคุณวุฒแิ ละเป็ นบุคคลที่
มีคุณสมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 มาเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารแทนกรรมการหรือผูบ้ ริหารทีค่ รบกาหนดออกตามวาระหรือใน
กรณีอ่ืน ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจ ารณาคัดเลือกบุค คลทีจ ะมาเป็ นกรรมการหรือผู้บ ริห ารโดยใช้
หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และความน่าเชื่อถือ รวมทัง้ เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัติ และ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฏหมายกาหนด โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจะถูก เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้กาหนดอายุของกรรมการบริษัทที่จะไม่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้ ในวาระ
ถัดไป หรือจานวนบริษัทฯ ทีก่ รรมการบริษัทฯ แต่ละคนดารงตาแหน่ ง เนื่องจากบริษทั ฯ และบริษัทย่อยมี
ความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชีย่ วชาญในเรื่องต่างๆ ของกรรมการบริษทั ไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั อายุ
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หรือจานวนบริษทั ทีด่ ารงตาแหน่ ง ตราบเท่าทีย่ งั มีความสามารถและอุทศิ เวลาให้กบั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ได้อย่างเต็มที่ สามารถช่วยกาหนดนโยบาย ให้คาปรึกษาในการแก้ไขปญั หาต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจได้
ตามมาตรฐานที่บริษทั ฯ และบริษัทย่อยคาดหวังไว้ เช่นเดียวกับการกาหนดจานวนวาระการดารงตาแหน่ ง
ติดต่อกันสูงสุดของกรรมการบริษทั เพราะบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเชื่อว่าอานาจในการตัดสินใจในการเลือกตัง้
บุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั นัน้ เป็ นสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยแท้ทจ่ี ะคัดเลือกบุคคลเข้าทาหน้าทีแ่ ทน
ตนในการกาหนดนโยบายและควบคุมบริษทั ฯ ทีต่ นเป็ นเจ้าของ ยกเว้นการดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
เท่านัน้ ที่ระยะเวลาการดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการ
ตรวจสอบคนใด มีความเหมาะสมทีจ่ ะดารงตาแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็ นอิสระและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการตรวจสอบรายดังกล่าว
ทัง้ นี้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ยังไม่มคี ณะกรรมการค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ มีกรอบแนวทางในการกาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารต้องอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมและอยู่ในระดับทีส่ ามารถเทียบเคียงได้กบั
บริษทั ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทัง้ นี้จะต้องพิจารณาประกอบกับประสบการณ์ บทบาท ขอบเขต
และภาระหน้าทีข่ องกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมไปถึงประโยชน์ทบ่ี ริษทั ฯ คาดว่าจะได้รบั จากกรรมการและ
ผูบ้ ริหารแต่ละคนอีกด้วย
2. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารจะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการกาหนดภายใต้
กรอบแนวทางทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ที่ประชุ มสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี 2558 ได้มีม ติอ นุ ม ัติก ารกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนปรากฏในข้อ 10.7.1 ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่
ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะคณะกรรมการบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กรรมการควรจะต้องทราบถึงลักษณะการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดังนัน้ โดยเฉพาะในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงหรือมีกรรมการเข้าใหม่
บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยจะจัด ปฐมนิ เ ทศกรรมการใหม่ เพื่อ แนะน าให้ร ับ ทราบลัก ษณะและแนวทางการ
ดาเนินงานในภาพรวมของบริษัท ฯ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลสารสนเทศที่สาคัญและจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการ และแนวทางการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ นี้ เลขานุ การบริษทั เป็ นผู้รบั ผิดชอบ
จัดการปฐมนิเทศ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และบริษัทย่อยถือเป็ นหน้าทีส่ าคัญในฐานะกรรมการบริษทั ทีต่ ้องเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
และบริษัท ย่อย โดยในแต่ ละปี จะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 5 ครัง้ แต่ ละครัง้ จะมีการกาหนดวาระการ
ประชุมล่วงหน้าไว้ชดั เจน และอาจมีการประชุมครัง้ พิเศษเพิม่ เติมเพื่อพิจารณาเรื่องทีม่ คี วามสาคัญเร่งด่วน
คณะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น เพื่ออภิปรายปญั หาต่างๆ
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เกีย่ วกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี ่ายจัดการร่วมด้วย และรายงานให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ทราบถึงผลการประชุม
ในการประชุมแต่ละคราว ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้
ร่วมกันกาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ ทัง้ นี้ เมื่อมีการ
กาหนดวาระการประชุมดังกล่าวแล้ว บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า
เพื่อให้กรรมการบริษทั มีเวลาทีจ่ ะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ
อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซึง่ ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมได้เปิ ดโอกาส
ให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทัง้ นี้ ในการลงมติให้ถอื ตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็ นเสียงชีข้ าด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ อาจเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ น
ประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่
ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษทั หรือเฉพาะคณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร ทัง้ นี้ เพื่อความเป็ นอิสระ
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุ การบริษัทเป็ นผู้ท่มี ีหน้ าที่จดั ทารายงานการประชุม และจัดส่ง ให้ประธาน
กรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ท่ปี ระชุมรับรองในวาระแรกของการ
ประชุมครัง้ ถัดไป ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั สามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิม่ เติมรายงานการประชุมให้มี
ความละเอียดถูกต้องมากทีส่ ดุ ได้
รายงานการประชุมทีท่ ป่ี ระชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบในรูปแบบของเอกสารชัน้ ความลับของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ สานักงานบริษทั หรือบริษทั ย่อย และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
กับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงอฟ
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริษทั
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจาทุกปี เพื่อร่วมกัน
พิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและนามาทบทวนการปฏิบตั งิ าน ปญั หาและอุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหา
แนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยบริษทั ฯ ได้กาหนดให้มี
การประเมินตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมินตนเองของกรรมการทัง้ คณะ
การพัฒนากรรมการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุด ต่ างๆ บริษัทฯ และบริษัท ย่อยสนับสนุ นให้
คณะกรรมการบริษัท และผู้บ ริห ารระดับ สูง เข้าร่ วมสัม มนาหลัก สูต รที่เป็ นประโยชน์ ต่อ การปฏิบ ัติห น้ า ที่
รวมทัง้ พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ
ไม่ว่า จะเป็ น หลักสูต รที่จดั โดยหน่ วยงานที่ดูแลการฝึ กอบรมพนักงานของบริษัท ฯ และหลักสูตรที่จ ัดโดย
หน่ วยงานกากับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
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กรรมการบริษทั ไทยทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้กรรมการของ
บริษทั จดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึง่ ได้แก่ Directors Certification Program
(DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทัง้ นี้ เพื่อนา
ความรูแ้ ละประสบการณ์มาพัฒนาบริษทั ฯ ต่อไป
การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ และบริษัท ย่อยปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในเรื่องการจัดการ
เกีย่ วกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผูเ้ กีย่ วข้องอย่างรอบคอบ เป็ นธรรม และโปร่งใส หากมีรายการที่
เกีย่ วโยงกันจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและทันเวลาเพื่อผลประโยชน์
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยโดยรวมเป็ นสาคัญ
บริษัทฯ และบริษัท ย่อยจะปกป้องความลับของลูกค้าและของผู้ถือหุ้น รักษาความเชื่อถือของลูกค้า โดยให้
ความมันใจว่
่ าจะรักษาความลับทางธุรกิจของลูกค้า นอกจากว่าจะได้รบั ความยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลได้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้นาเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสื่อสารภายใน เพื่อเป็ นการประหยัดและเพิม่
ประสิทธิภาพ และได้มกี ารกาหนดมาตรการและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อหลีกเลีย่ งการใช้ขอ้ มูลและเอกสารอย่าง
ไม่ถูกต้องการใช้ขอ้ มูลอย่างผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม และผิดจริยธรรม หรือใช้ไม่ถูกต้องตามอานาจหน้าที่
จะมีผลให้ถูกลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย นอกจากนี้ยงั ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ในช่วงเวลาทีก่ าหนด (Blackout Period) ซึง่ นอกจากจะเป็ นการรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ แล้วยังเป็ นการ
ป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อกี ทางหนึ่งด้วย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีโครงสร้างการถือหุน้ ชัดเจน โปร่งใส ไม่มกี ารถือหุน้ ไขว้กนั กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ จึง
ทาให้ไม่ มีความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยัง แบ่ งหน้ าที่ความรับผิดชอบอย่า งชัด เจนระหว่ า ง
คณะกรรมการบริษทั ฝา่ ยบริหาร และผูถ้ อื หุน้ จึงปราศจากปญั หาการก้าวก่ายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในกรณี
ที่ก รรมการบริษัท หรือ ผู้บ ริห ารคนหนึ่ ง คนใดมีส่ว นได้ส่ว นเสีย กับ ผลประโยชน์ ใ นเรื่อ งที่ก าลัง พิจ ารณา
กรรมการหรือ ผู้ บ ริห ารรายดัง กล่ า วก็จ ะไม่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม หรือ งดออกเสีย ง เพื่อ ให้ ก ารตัด สิน ใจของ
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารเป็ นไปอย่างยุตธิ รรมและเพื่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างแท้จริง
เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการได้มีมติแต่ งตัง้ นางวราภรณ์ วัชรานุ เคราะห์ เป็ นเลขานุ การบริษัท เพื่อทาหน้ าที่ให้การ
สนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทาหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และคณะอนุกรรมการต่างๆ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานประจาปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่
กฎหมายกาหนด และให้คาปรึกษาเกีย่ วกับการปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้ ดูแลให้กรรมการและบริษัท ฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและโปร่งใส โดยเลขานุ การบริษทั ทีค่ ณะกรรมการแต่งตัง้ ขึน้ นี้เป็ นผูท้ ค่ี ณะกรรมการเห็นว่ามีความ
เหมาะสมมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษทั
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นโยบายและวิ ธีปฏิ บตั ิ ในการไปดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริษทั อื่นของผูบ้ ริหารระดับสูงและ/หรือ
กรรมการ
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาให้ผบู้ ริหารระดับสูงและ/หรือ กรรมการไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม หรือบริษทั อื่นจาก ความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม
1. การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ร่วมกันประชุม และประเมินความเสีย่ งทัวทั
่ ง้
องค์กร ทัง้ ที่เกิดจากปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายในอย่างสม่ าเสมอ โดยจะทาการวิเคราะห์ถึงปจั จัยความ
เสีย่ งต่างๆ โอกาสเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทัง้ ร่วมกันกาหนดมาตรการบริหารความ
เสีย่ งและผูร้ บั ผิดชอบ โดยคณะผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั มอบหมายจะคอยดูแลติดตามความเสีย่ งตามแผนทีว่ างไว้ โดย
ความร่วมมือและการประสานงานจากหน่ วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้ าที่ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงแล้วรายงานให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างน้อยปี ละครัง้ เพื่อช่วยให้ทราบจุดอ่อนและปรับปรุงนโยบายให้มปี ระสิทธิภาพ
ทีด่ ขี น้ึ
2. การควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญเกีย่ วกับความเหมาะสมและความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน เนื่องด้วยบริษัท ฯ ประกอบกิจการด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใด การควบคุมและตรวจสอบภายในจึงมุ่งเน้นให้บริษทั ย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ ด้านการเงินและการปฏิบตั กิ าร มีการกาหนดบทบาท หน้าทีแ่ ละอานาจการดาเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย และเพื่อให้การตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพและทางานอย่างเป็ นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการทาหน้าที่ ทัง้ นี้ บริษัทย่อยได้ว่าจ้าง
ผูต้ รวจสอบภายในจากบริษทั ภายนอก ทาหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่ วยงาน และรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ ของบริษทั
ฯ เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษทั ย่อยแก้ไขปญั หาเร่งด่วนได้ทนั การ และรับ
การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทัง้ นี้เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลและ
ประสานงานระหว่างผูต้ รวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
3. แผนการสืบทอดตาแหน่ ง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้เล็งเห็นความจาเป็ นและความสาคัญของการจัดให้มแี ผนสืบทอดตาแหน่ ง บริษทั ฯ
ยังได้จดั ทาแผนสืบทอดตาแหน่ งทีค่ รอบคลุมตาแหน่ งผูบ้ ริหารทีส่ าคัญ โดยทาการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นตาแหน่งผูบ้ ริหารดังกล่าว ทาการพัฒนาฝึ กอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตาแหน่ ง
ได้ในอนาคต และเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถที่จะสืบทอด
ตาแหน่งทีส่ าคัญต่อไปในอนาคต
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4. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยให้ค วามส าคัญ กับ การประกอบธุ ร กิจ โดยค านึ ง ถึง หลัก การดาเนิ น ธุ ร กิจ ภายใต้
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ในทุกระดับ
มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสมัครใจและเป็ นสิง่ ทีท่ างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยึดถือในการประกอบกิจการมา
โดยตลอด
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมุ่งเน้นทีจ่ ะดูแลสังคมทีอ่ ยูโ่ ดยรอบอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันที
่ ่
จะเป็ นผูน้ าและเป็ นแบบอย่างในการดาเนินธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ ประกอบด้วย
1.

พนักงานและบริษทั คู่คา้ ทีป่ ฏิบตั งิ านให้กบั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

2.

ผูป้ ระกอบการและโรงงานทุกราย

3.

ชุมชนต่างๆ ทีอ่ ยูโ่ ดยรอบพืน้ ที่

4.

สังคมโดยทัวไป
่

ในด้านของการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะจัดกิจกรรรมซึ่งเป็ นทีต่ ้องการของสังคมอย่าง
แท้จริง โดยแบ่งเป็ น 5 กลุ่มกิจกรรม ประกอบด้วย
1.

กิจกรรมด้านการรณรงค์รกั ษาสิง่ แวดล้อมในสถานประกอบการ

2.

กิจกรรมด้านการส่งเสริมสวัสดิการ คุณภาพชีวติ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบการ

3.

กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรูแ้ ละนวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากการประกอบการของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยและความรูท้ างด้านการประกอบธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

4.

กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมคุณภาพชีวติ และรักษาสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่ ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรร

5.

กิจกรรมของมูลนิธอิ มตะ (มูลนิธอิ มตะ ได้ก่อตัง้ ตัง้ แต่ปี 2539 โดยมีนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นผูเ้ ริม่
ก่อตัง้ และดารงตาแหน่งเป็ นประธานมูลนิธิ ทัง้ นี้ เงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานมูลนิธอิ มตะทัง้ หมดเป็ นเงิน
ส่วนตัวของนายวิกรม กรมดิษฐ์ และครอบครัวทีต่ งั ้ ใจทุม่ เทให้กบั กิจกรรมเพื่อสังคมโดยส่วนรวม)

11.1 การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและกากับ ดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
(รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ) ซึง่ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยดังต่อไปนี้
1.

ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรซึง่ ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ) ของบริษัท ฯ และ
บริษทั ย่อยทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายใน ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ ก่อนการ
เปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ข้อห้ามดังกล่าวนี้ให้ครอบคลุมถึงระยะการห้ามมิให้ซอ้ื
ขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) (24 ชัวโมงหลั
่
งจากเปิ ดเผยงบการเงิน)

2.

ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ซึง่ ได้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยซึง่ อาจจะมี
ผลกระทบต่ อ ราคาในการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ ซื้อ ขายหลักทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ จนกว่ า จะครบ
ส่วนที่ 2.4-11 - หน้ า 13

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ระยะเวลา 24 ชัวโมงนั
่
บแต่ขอ้ มูลดังกล่าวได้เปิ ดเผย ทัง้ นี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย เปิ ดเผยข้อมูลภายในของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยแก่บุคคลภายนอกบริษัท ฯ หรือ
บุคคลอื่นซึง่ มิได้ทาหน้าทีใ่ นการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ
3.

คณะกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมถึง คู่สมรสและบุตรซึง่ ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ ซึง่ มี
การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ต้องจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่
บรรลุนิตภิ าวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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