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นโยบายบริ ษทั
เรือง การกํากับดูแลกิ จการทีดี (CG)
-----------------------------------------------------1. บทนํา
บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี ว่าเป็ น
สิงสําคัญทีจะช่วยส่งเสริมการดําเนินงานของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส และการเติบโตอย่างยังยืน ซึง
จะนําไปสูค่ วามเชือมันของผูม้ สี ว่ นเกียวข้องทุกฝ่ าย คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรให้มกี ารจัดทํานโยบายการกํากับดูแล
กิจการ โดยครอบคลุมหลัก ปฏิบตั ิและแนวปฏิบตั ิต ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริษัท จดทะเบียน ปี
(Corporate Governance Code for Listed Companies
) ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดังนี
หลักปฏิ บตั ิ 1 ตระหนั กถึงบทบาทและความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยังยืน
หลักปฏิ บตั ิ 1.1
เพือให้คณะกรรมการบริษทั เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ ําทีต้องกํากับดูแลให้องค์กร
โดยบริษัทฯ ได้กําหนดบทบาท อํานาจและหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึงคณะกรรมการ
บริษัทจะมีหน้าทีกํากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการทีดี ซึงครอบคลุมถึงการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย การ
กําหนดกลยุทธ์นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย รวมถึง
จะต้องมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษทั ฯ
หลักปฏิ บตั ิ 1.2
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยังยืน โดยบริษทั ฯ จะจัดทําจรรยาบรรณและจริยธรรม
ของบริษทั (Code of Conduct) เพือเป็ นแนวปฏิบตั สิ าํ หรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการดําเนินงาน โดยมุ่งเน้น
การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม ช่วยพัฒนาหรือช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสิงแวดล้อม และช่วยให้บริษทั สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการ
ทีดี และช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้ภ ายใต้ปัจจัยการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนต่ อไปในอนาคต ทังนี บริษัทฯ จะ
เผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี และจรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษทั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือสร้าง
ความเข้าใจทีดี และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ติ ามของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับชัน และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
หลักปฏิ บตั ิ 1.3
คณะกรรมการบริษัท มีห น้ าทีกํากับ ดูแ ลให้ก รรมการทุ ก คนและผู้บ ริห ารปฏิบ ัติ ห น้ า ทีด้ว ยความรับ ผิด ชอบ
ระมัดระวัง และซือสัตย์สจุ ริตต่อองค์กร เพือให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้
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หลักปฏิ บตั ิ 1.4
บริษัทฯ ได้มกี ารจัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการต่าง ๆ ซึงกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามดูแลให้กรรมการปฏิบตั ิหน้าทีตามทีได้รบั มอบหมาย ทังนี บริษัทจะกําหนดให้มกี าร
ทบทวนกฎบัตรดังกล่าวทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง เพือจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษทั
หลักปฏิ บตั ิ 2

กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการทีเป็ นไปเพือความยังยืน

หลักปฏิ บตั ิ 2.1
บริษทั ฯ จะมีการกําหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทีชัดเจนและเหมาะสมกับองค์กร เพือสือสารให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้
เสียทุกฝ่ ายเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร และเพือให้บุคลากรในทุกระดับขององค์กรยึดถือเป็ นหลักใน
การปฏิบตั หิ น้าทีเพือบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีกําหนดไว้
หลักปฏิ บตั ิ 2.2
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกําหนดกลยุทธ์และแผนงานประจําปี ทสอดคล้
ี
องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลัก
ของกิจการ โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปั จจัยและความเสียงต่าง ๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทีเกียวข้อง
ตลอดทังติดตามและกํากับดูแลตามแผนทีกําหนดไว้
หลักปฏิ บตั ิ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการทีมีประสิ ทธิ ผล

หลักปฏิ บตั ิ 3.1
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้กําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทังในเรืององค์ประกอบ ขนาด สัดส่วน
กรรมการทีเป็ นอิสระอย่างเหมาะสมซึงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด เพือเป็ นการถ่วงดุลต่อการนํ าพาองค์กร
ไปสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีกําหนดไว้
หลักปฏิ บตั ิ 3.2
คณะกรรมการบริษั ท จะแต่ งตังประธานกรรมการโดยพิจารณาเลือกบุค คลทีมีความเหมาะสมและมันใจได้ว่า
องค์ประกอบและการดําเนิ นงานของคณะกรรมการเอือต่ อการใช้ดุ ลพินิจในการตัด สินใจได้อย่างมีอิสระ ทังนี บริษัท มี
นโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การไม่เป็ นบุคคลเดียวกันเพือให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ
หลักปฏิ บตั ิ 3.3
คณะกรรมการบริษัท ควรกํากับดูแลให้ก ารสรรหาและคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใสและ
ชัดเจนเพือให้ได้กรรมการบริษทั ทีมีองค์ประกอบและคุณสมบัตสิ อดคล้องกับทีกําหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการต่าง ๆ
โดยภายหลังทีบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูล
ของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ อายุ ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จํานวนปี ทดํี ารงตําแหน่ง รวมถึง
ข้อมูลของทีปรึกษาในกรณีทมีี การแต่งตังทีปรึกษาในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1
หลักปฏิ บตั ิ 3.4
คณะกรรมการบริษัท จะพิจ ารณากํา หนดอัต ราค่ าตอบแทนของคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้น อนุ ม ัติ โดยคํา นึ ง
หลักเกณฑ์ด้านความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้ าทีความรับผิด ชอบของกรรมการแต่ละคนและจูงใจ
เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต
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สามารถรักษากรรมการทีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีให้กบั องค์กรได้ ทังนี ค่าตอบแทนต้องมี
ความชัด เจน โปร่ งใส และง่ายต่อการเข้าใจ ทังรูปแบบทีเป็ นตัว เงิน และไม่ใช่ ต ัว เงิน โดยเป็ นอัตราทีเทีย บเคีย งได้ก ับ
ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
หลักปฏิ บตั ิ 3.5
บริษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ดีี สาํ หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน (Code of
Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติทประชุ
ี
มผูถ้ ือหุ้นด้วยความซือสัตย์สุจริต นอกจากนี กรรมการบริษทั ทุกคนจะต้องอุทศิ เวลาเพือปฏิบตั ิหน้ าที
ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มทีและเพียงพอ
หลักปฏิ บตั ิ 3.6
คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มกี รอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและ
กิจการอืนทีบริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ในระดับทีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทังบริษทั ย่อยและกิจการอืนที
บริษทั ฯ ไปลงทุน
หลักปฏิ บตั ิ 3.7
บริษทั ฯ มีนโยบายให้มกี ารจัดการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีประจําปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใช้สาํ หรับการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีต่อไป
หลักปฏิ บตั ิ 3.8
คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้คณะกรรมการแต่ละคนมีความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับบทบาทหน้าที ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจและกฎหมายทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุ นให้กรรมการทุกคนได้รบั การเสริมสร้าง
ทักษะและความรูส้ าํ หรับการปฏิบตั หิ น้าทีกรรมการอย่างสมําเสมอ
หลักปฏิ บตั ิ 3.9
คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ครังต่อปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิมเติม
ตามความจําเป็ น รวมทังได้มกี ารจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริษทั และผูท้ เกี
ี ยวข้องตรวจสอบได้
นอกจากนี บริษัทฯ จะมีการกํากับดูแลให้มคี วามมันใจได้ว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลทีจําเป็ น โดยจะมีการแต่งตังเลขานุ การบริษทั เพือช่วยดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารเกียวกับการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท รวมทังดูแลประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของที
ประชุมดังกล่าว รวมถึงหน้าทีอืนใดตามทีกฎหมายกําหนด
หลักปฏิ บตั ิ 4

สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิ บตั ิ 4.1
ในการสรรหากรรมการผู้จดั การนัน คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้า
มี) จะพิจารณาถึง คุณสมบัติ คุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ทีจําเป็ นสําหรับการนําพาและ
ขับเคลือนองค์กรไปสูเ่ ป้ าหมาย นอกจากนี บริษทั ฯ จะจัดทํานโยบายการหาผูบ้ ริหารมาสืบทอดตําแหน่งทีสําคัญสําหรับการ
เตรียมสืบทอดตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ เพือให้การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างต่อเนือง
เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต
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นโยบาย : การกํากับดูแลกิจการทีดี (CG)
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หลักปฏิ บตั ิ 4.2
คณะกรรมการบริษัทควรกํากับดูแลให้มกี ารกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเหมาะสม คํานึงถึง
หลักยุตธิ รรม สามารถอ้างอิงกับบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันทีมีขนาดใกล้เคียงกัน
หลักปฏิ บตั ิ 4.3
คณะกรรมการบริษทั ควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ้นทีอาจมีผลกระทบต่ อการบริหารและการ
ดํ า เนิ น งานของกิจ การ และกํา กับ ดู แ ลโครงสร้า งและความสัม พัน ธ์นั นไม่ ให้ เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การปฏิบ ัติ ห น้ า ทีของ
คณะกรรมการ
หลักปฏิ บตั ิ 4.4
คณะกรรมการบริษัทควรติด ตามดูแลการบริห ารงานให้มกี ารพัฒ นาบุคลากรทังในเรืองจํานวน ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และแรงจูงใจทีเหมาะสม ตลอดทังสิท ธิแ ละสวัสดิการทีดี เหมาะสมกับสถานะของบริษัท และเป็ นไปตาม
กฎหมายแรงงาน แก่ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั
หลักปฏิ บตั ิ 5

ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิ บตั ิ 5.1
คณะกรรมการบริษัท ตระหนัก และให้ความสําคัญ ในการสร้างวัฒ นธรรมองค์ก ร ส่งเสริม การสร้างนวัต กรรมที
ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ร่วมกันทัง บริษัท ลูกค้า คู่คา้ ผูท้ เกี
ี ยวข้อง รวมทังรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิงแวดล้อม
หลักปฏิ บตั ิ 5.2
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียภายใน หรือผูม้ สี ่วนได้
เสียภายนอก เช่น ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชน หรือสิงแวดล้อม ทังนี เพือสร้างความเข้าใจอันดีและการ
ร่วมมือกันระหว่างบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าว อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจและสร้างความเชือมัน รวมทัง
เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ ในระยะยาว บริษทั ฯ จึงได้มกี ารกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบตั ิ ดังนี
หลักปฏิ บตั ิ 5.3
คณะกรรมการควรจัด ให้ม ีก รอบการกํากับดูแ ลและการบริห ารจัด การเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับ องค์ก ร ที
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทังดูแลให้มกี ารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิมโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสียง เพือให้กจิ การสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
หลักปฏิ บตั ิ 6

ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสียงและการควบคุมภายในทีเหมาะสม

หลักปฏิ บตั ิ 6.1
คณะกรรมการบริษัทควรกํากับดูแลให้มนใจว่
ั
า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสียง หรือกระบวนการในการ
บริห ารจัด การความเสียงโดยมีม าตรการรองรับ และวิธีค วบคุม เพือลดผลกระทบต่ อธุรกิจของบริษัท ฯ อย่างเหมาะสม
นอกจากนี บริษัทฯ จะแต่งตังคณะทํางานเพือปฏิบตั ิหน้ าทีในการพิจารณาปั ญหาหรือปั จจัยเสียงทีอาจจะเกิดขึนกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างสมําเสมอ
เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต
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หลักปฏิ บตั ิ 6.2
คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงจะประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าทีตามทีได้กาํ หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ทังนี บริษทั ฯ มีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ด้านบัญชีทเพี
ี ยงพอทีจะสามารถทําหน้าทีใน
การสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินของบริษทั ฯ ได้
หลักปฏิ บตั ิ 6.3
บริษทั ฯ จะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทอาจเกิ
ี
ดขึนได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูล และโอกาสของบริษทั ฯ และ
การทําธุรกรรมกับผู้ทมีี ความสัมพันธ์เกียวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะทีไม่สมควร นอกจากนี บริษัทฯ จะจัดให้มกี ารสอบ
ทานการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยส่วนงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยภายหลังทีบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษทั มีนโยบายเปิ ดเผย
ข้อมูลการทํ ารายการทีอาจมีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการทีเกียวโยงกัน หรือ รายการระหว่ างกัน ตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี และตามหลักเกณฑ์ท ี คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด โดย
เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปี
หลักปฏิ บตั ิ 6.4
บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทํานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ซึงกําหนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้าน
คอร์รปั ชันทีชัดเจน เพือสือสารให้ในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
หลักปฏิ บตั ิ 6.5
บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทํานโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ซึงได้กําหนดกลไกในการรับเรืองร้องเรียน การ
ดําเนินการกรณีมกี ารชีเบาะแสและการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
หลักปฏิ บตั ิ 7

รักษาความน่ าเชือถือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล

หลักปฏิ บตั ิ 7.1
บริษัทฯ ให้ความสําคัญ ต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน และโปร่งใส ทังรายงานข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทัวไปตามหลักเกณฑ์แ ละข้อกําหนดของสํานัก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และตามแนวปฏิบัติท ี
เกียวข้อง
คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึงรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 561 ) และรายงานประจําปี ทีจะสามารถสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ
หลักปฏิ บตั ิ 7.2
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี
โดยให้มกี ารรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึงแสดงควบคู่กบั รายงานของผู้สอบบัญชี
การวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสําคัญในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี อย่าง
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ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเป็ นไปตามข้อกําหนด ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักปฏิ บตั ิ 7.3
คณะกรรมการให้ความสําคัญในการบริหารจัดการการแก้ไขปั ญหาทางการเงินโดยคํานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทุกฝ่ าย โดยในกรณีทกิี จการมีแนวโน้มทีจะไม่สามารถชําระหนีหรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลอย่าง
ใกล้ชดิ ให้กจิ การประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษและดําเนินการติดตามการแก้ไขปั ญหาโดยให้ฝ่ายจัดการ
รายงานสถานะอย่างสมําเสมอเพือให้มนใจว่
ั าการพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปั ญหาทางการเงินของบริษทั เป็ นไป
อย่างครบถ้วนตามความเหมาะสม
หลักปฏิ บตั ิ 7.4
ภายหลังทีบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วบริษทั ฯ จะมีการเปิ ดเผยข้อมูล
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน การปฏิบตั ติ ่อพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้
เสีย โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานทีได้รบั การยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล โดยข้อมูลทีเปิ ดเผยจะเป็ นเรืองทีสําคัญ
และสะท้อนการปฏิบตั ทิ จะนํ
ี าไปสูก่ ารสร้างคุณค่าแก่กจิ การอย่างยังยืน
หลักปฏิ บตั ิ 7.5
ภายหลังทีบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มหี น่วยงาน
หรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ททํี าหน้าทีในการสือสารกับผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์
ให้เป็ นไปอย่าง เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
หลักปฏิ บตั ิ 7.6
ภายหลังทีบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วนอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตาม
เกณฑ์ทกํี าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มกี ารนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เผยแพร่ขอ้ มูลตามความเหมาะสม
หลักปฏิ บตั ิ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสือสารกับผูถ้ ือหุ้น

หลักปฏิ บตั ิ 8.1
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสําคัญในสิทธิพนฐานต่
ื
าง ๆ ของผู้ถอื หุน้ ซึงได้แก่ สิทธิการซือขายหรือโอนหุน้ สิทธิ
ในการทีจะได้รบั ส่วนแบ่งกําไรของกิจการ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมเพือใช้สทิ ธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือใช้สทิ ธิตดั สินใจในเรืองสําคัญของบริษัทฯ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุม พร้อมเอกสารทีเกียวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ เป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุ มตามระยะเวลาที
กฎหมายหรือกฎระเบียบทีเกียวข้องกําหนด
หลักปฏิ บตั ิ 8.2
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้
โดยคณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเอือให้ผู้ถือหุ้น สามารถใช้สิท ธิข องตนได้อ ย่ างเต็ม ทีตามกฎเกณฑ์ท ีเกียวข้อ งอย่ างครบถ้ว นและเหมาะสม โดย
เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต
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ดําเนินการในเรืองต่ าง ๆ ทีเป็ นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผู้ถือหุ้น จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ประกาศ หรือกฎหมายทีเกียวข้อง เช่น
จะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ อีกทังจะอํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้า
ร่วมประชุมทังในเรือง และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง
ๆ การจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามตามกฎเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้องอย่างครบถ้วนและ
เหมาะสม เพือให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
หลักปฏิ บตั ิ 8.3
บริษัทฯ จะกําหนดแนวทางปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี มีการดําเนิ นการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส โดยภายหลังทีบริษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วบริษทั ฯ
จะมีการเปิ ด เผยมติท ีประชุ ม ผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทําการถัดไป ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และบน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ พร้อมทังจัดส่งสําเนารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
ผูถ้ อื หุน้
ประกาศ ณ วันที 14 สิงหาคม 2563
บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

……………………………………………………….
( นายสมศักดิ จันทร์น้อย )
ประธานกรรมการบริษทั
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