
การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแล 

กจิการทีด่แีละมุง่มัน่ท่ีจะยกระดบัของการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่อย่าง 

ต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ 

ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั สามารถเพิม่มลูค่าและผลตอบแทน 

แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น 

ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหาร 

งานเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยค�านงึถงึ 

สทิธคิวามเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ ความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  

2560 จึงมีมตแิต่งตัง้คณะกรรมการก�ากบัดแูลบรรษทัภบิาล มหีน้าที่  

และความรับผดิชอบในการก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

ของบริษัท ประเมิน และทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ 

ให้เป็นปัจจุบนั ส่ือสารและสร้างความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งการก�ากบั 

ดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท 

ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตของ 

บริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยในปี 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เลขานุการบริษัทได้บรรยายสรุป 

สาระส�าคญัของหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน 

ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 

2017 : CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” เพื่อมาใช้แทน 

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ให้กบั 

คณะกรรมการบริษัทรับทราบในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และ 

หลักปฏิบัติของ CG Code เพื่อที่จะได้น�าไปปรับใช้ในการก�ากับ 

ดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือส�าหรับ 

ผูถ้อืหุน้และผูค้นรอบข้าง อนัจะเป็นประโยชน์ในการสร้างคณุค่าให้ 

กิจการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 

ให้คณะกรรมการก�ากบัดแูลบรรษทัภบิาลรบัผดิชอบในการวางแผน  

สนับสนุน และให้ค�าปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อม 

เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

ทุจริต (CAC) รวมท้ังได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตรของ 

คณะกรรมการชดุย่อย การจดัท�าคูม่อืจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพันธ์ 

ของบริษทั และได้มีการเผยแพร่ส่ือวดีทัิศน์เพือ่ให้ความรูแ้ก่กรรมการ  

และ/หรอืผูบ้รหิาร และ/หรอืกลุม่พนกังาน ในเรือ่งสาระส�าคัญของ 

การปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ฉบับที่ 5 ว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มลักษณะของกลุ่มการกระท�า 

ความผิดของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน และการเพิ่ม 

บทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระท�าความผิด 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีชัดเจนขึ้น 

โดยเผยแพร่ผ่านทางระบบ Intranet ของบริษัท 

คณะกรรมการก�ากบัดแูลบรรษทัภบิาลได้น�าเสนอและให้มกีารทบทวน 

และปรับปรุงคูม่อืจริยธรรมธุรกจิของบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์  

พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) โดยมีการจัดท�าทั้งในรูปแบบภาษาไทย 

และภาษาองักฤษ พร้อมทัง้จดัพมิพ์คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิ มอบให้แก่ 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อให้ 

ทกุคนได้ศกึษา ท�าความเข้าใจ และลงนามให้สตัยาบนัเพือ่ให้ทกุคน 

ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบ 

ข้อบังคับการท�างานของบริษัท ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมี 

หลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีมคีวามโปร่งใสในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั  

ที่ค�านึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือจริยธรรมธุรกิจได้จากเว็บไซต์บริษัท  

(www.amarin.co.th)

จากการทีบ่รษิทัมุง่มัน่และให้ความส�าคญัในการพฒันาแนวทางการ

ด�าเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ท่ีดีมาโดยตลอด โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาองค์กรเพ่ือ

ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อ 

ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
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คณะกรรมการ ผ่านระบบบริหารจัดการและระบบการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดี เป็นผลท�าให้ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับผล 

การประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ซ่ึงประเมิน 

โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)  

ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป ี

ของบริษัทจดทะเบียน จากสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนควรท�าก่อน 

การประชุม ในวันประชุม และภายหลังการประชุม โดยบริษัท 

ได้ให้ความส�าคัญและมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทมาอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง ท�าให้ 

บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2561 ได้ 100 คะแนนเต็ม 

ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็น 

เจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระท�าใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ 

ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

และท�าหน้าทีด่แูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรม ตลอดจน 

สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น 

ในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น 

รายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธ ิ

ขัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้และสทิธอิืน่ๆ นอกเหนอืจากสิทธิขัน้พ้ืนฐาน 

เพือ่ก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงานและตดัสนิใจในเรือ่งทีม่ผีลกระทบ 

ที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัท ดังนี้

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น  

สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก�าไรในรูปของเงินปันผลอย่าง 

เท่าเทียมกนั สทิธใินการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกจิการ 

ที่เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วม 

ประชมุผูถ้อืหุน้และออกเสยีงลงคะแนน สทิธใินการเลอืกตัง้ 

กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการ สิทธิในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก�าหนด 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีสทิธใินการมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่ 

เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

1.2 สทิธิในการรบัทราบข้อมูลข่าวสารทีส่�าคัญ ผูถ้อืหุน้ 

มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน 

ช่องทางของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ 

บรษิทั เพ่ือให้ผูถื้อหุน้มช่ีองทางทีจ่ะได้รบัข่าวสารของบรษิทั 

ได้มากขึน้ เช่น ผลการด�าเนนิงานข้อมลูการท�ารายการที่ 

เกีย่วโยงกนั การเปลีย่นแปลงโครงสร้างเงนิทนุ การเปล่ียนแปลง 

อ�านาจควบคุม และการซือ้ขายสินทรพัย์ทีส่�าคัญของบรษิทั  

ตลอดจนข้อมลูอืน่ๆ ทีจ่�าเป็นต่อการตัดสินใจของผูถ้อืหุน้

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ

บรษัิทส่งเสรมิให้จัดการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ทีค่�านงึถงึสทิธิ

และความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ในการเข้าร่วมประชมุตาม

กฎหมายและหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ โดยก�าหนดให้

มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 

4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบบญัช ี(วนัสิน้สดุรอบปีบัญชขีอง

บริษัทคือวันที่ 30 เมษายนของทุกปี) และในกรณีที่มีความ 

จ�าเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณพีเิศษ ซึง่เป็นเรือ่งที่ 

กระทบเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับ 

เงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับ 

การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเร่งด่วนแล้ว บริษัทจะเรียก 

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

ในปี 2561 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันพุธที่  

25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคาร 

ผูบ้รหิาร ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิง่ชัน เขตตลิง่ชัน กรงุเทพฯ 10170  

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจ�านวน  

71 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.05 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด มีกรรมการ 

เข้าร่วมประชุม 11 คน จากกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล ประธาน 

คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด 

ด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม 

อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ รายละเอียดการด�าเนินการประชุมมีดังนี้ 
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1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

 • บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุม 

ผูถ้อืหุน้และเสนอชือ่บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและคณุสมบตั ิ

ที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการได้ 

ล่วงหน้า ระหว่างวนัที ่21 ธนัวาคม 2560 ถงึ 6 กมุภาพนัธ์ 2561 

รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งค�าถามเกี่ยวกับวาระการประชุม 

ถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยเผยแพร่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผู ้ถือหุ ้นและ 

เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าว 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 

ดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อ 

บคุคลทีมี่ความรูค้วามสามารถและคุณสมบติัทีเ่หมาะสมในการ 

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการมายังบริษัท

 • บรษิทัจดัท�าหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และพร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและ

ข้อมลูทัง้หมด (รวมรายงานประจ�าปี) บนเวบ็ไซต์ของบริษัทตัง้แต่

วันที่ 2 เมษายน 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 21 วัน 

และส่งจดหมายเชญิประชมุให้แก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 

21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม

และมเีวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนวนัประชมุอย่างเพยีงพอ

 • ในหนงัสอืเชญิประชมุ บรษิทัมกีารชีแ้จงข้อเทจ็จริง เหตุผล และ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา

ของผู้ถอืหุ้นอย่างครบถ้วนเพยีงพอ โดยวาระการประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

1) วาระการแต่งต้ังกรรมการ ได้ให้ข้อมลูของผูไ้ด้รบัการเสนอ 

แต่งตัง้ ซึง่ได้แก่ ชือ่และสกลุ อาย ุสญัชาต ิประเภทกรรมการ  

ต�าแหน่งในบริษัท วันที่ เดือน และปีที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ครั้งแรก จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ การศึกษา การอบรม/ 

สัมมนา หลกัสตูรกรรมการ สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั ประวตัิ 

การท�าผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง 

ผูบ้รหิาร ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั  

การเข้าร่วมประชมุในรอบปีทีผ่่านมา คณุสมบติัต้องห้าม

2) วาระการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ มกีารให้ข้อมลูเกีย่วกบั 

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ จ�านวนเงนิ รปูแบบค่าตอบแทนแยกตามต�าแหน่ง 

และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

3) วาระการแต่งตัง้ผูส้อบบัญช ี ได้ให้ข้อมูลเกีย่วกบัชือ่ผูส้อบบญัชี 

และส�านักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ ความสามารถของ 

ผู้สอบบัญชี จ�านวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ 

บริษัท โดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น

4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับนโยบายการ 

จ่ายเงนิปันผล จ�านวนเงนิทีข่ออนมุตั ิเปรยีบเทยีบกับจ�านวนเงิน 

ที่จ่ายในปีก่อน และกรณีงดจ่ายเงินปันผล ได้ให้เหตุผล 

ของการงดจ่ายเงินปันผล

 • ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส�าคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง

กะทนัหนั รวมทัง้ไม่เพิม่วาระการประชมุหรอืเปล่ียนแปลงข้อมลู

ที่ส�าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

 • อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

ด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข.  

และแบบ ค. และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์

ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระ 

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วย

 • ส�าหรบันกัลงทุนสถาบัน เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกในการ

เข้าร่วมประชมุ บรษัิทได้ตดิต่อกบันกัลงทนุสถาบนัเพือ่ประสาน

งานการจดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะให้พร้อมก่อนวนัประชุม ทัง้น้ี

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2. วันประชุมผู้ถือหุ้น

 • บรษัิทได้ก�าหนดให้มขีัน้ตอนการประชมุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

และค�านึงถึงความสะดวก สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เทา่เทยีมกัน โดยเปดิใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุดว้ย

ระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง  

และสามารถลงทะเบยีนได้ต่อเนือ่งจนกว่าการประชมุจะแล้วเสรจ็ 
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โดยบรษิทัจดัให้มบีคุลากรอย่างเพยีงพอส�าหรบัการลงทะเบยีน 

เข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือ 

หุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่หรอืกรรมการอสิระเข้าประชมุแทน และ 

มีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ 

ในการลงคะแนนเสียง

 • เพือ่ความโปร่งใสในการนบัคะแนนในการประชมุ บรษัิทได้เชญิ

นางสาวปิยวรรณ มสีขุ ตวัแทนจากบรษิทั คณุธรรมทนายความ 

ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท และนางสาวสุวจี จรัสภัคโชค  

ตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็นสักขีพยานในการร่วมตรวจรับบัตรและ 

การตรวจนับการลงคะแนน

 • ประธานกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม จากนั้น

ประธานได้มอบหมายให้นายฉนัทชาต ธเนศนติย์ เลขานกุารบรษิทั 

ด�าเนินการประชุม นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ กล่าวแนะน�า

คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 

คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมให้ 

ที่ประชุมรับทราบ และอธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการ 

นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต้่องลงมตใินแต่ละวาระตามกฎหมาย 

และข้อบงัคบัของบรษิทั ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้รายใดเข้ามาภายหลงั 

จากที่ประชุมได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทยังให้สิทธิในการ 

ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณา 

และลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม

 • ในการประชุม ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายชาญวิทย์ 

ฉันทเลิศวิทยา เป็นผู้ด�าเนินการประชุมเรียงตามล�าดับวาระที่

ก�าหนดในหนงัสอืเชญิประชมุ โดยไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุ 

หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบ 

ล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่าง 

เท่าเทยีมกนัในการสอบถาม แสดงความคดิเหน็ หรอืเสนอแนะ 

ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ 

 • การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับ 

ของบริษัทที่ก�าหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยในการประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 แบ่งการลงคะแนนเสียงเป็น  

4 ประเภท ได้แก่

1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ได้แก่ วาระท่ี  

1, 3, 4, 5 และ 7 บริษัทจะค�านวณฐานคะแนนเสียง 

โดยนบัเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียง 

ของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2  

ใน 3 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 

มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ได้แก่ วาระที ่8 บริษทัจะค�านวณ

ฐานคะแนนเสยีงโดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุ้นท้ังหมดทีม่า

ประชมุ ทีอ่อกเสยีงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง

3) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 

ใน 4  ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ได้แก่ วาระที่ 9 และ 10  

บริษัทจะค�านวณฐานคะแนนโดยนับคะแนนเสียงของ 

ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชมุ ทีอ่อกเสยีงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 

และงดออกเสียง

4) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3  

ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมี 

ส่วนได้เสีย ได้แก่ วาระที ่6 บรษิทัจะค�านวณฐานคะแนนเสยีง 

โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและ 

ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ออกเสียงเห็นด้วย  

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

3. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

 • บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นพร้อมผลการลง 

คะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  

และงดออกเสยีง ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบข่าว 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ 

ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
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 • จดัท�ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทีม่สีาระส�าคัญครบถ้วน 

และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็น 

อภิปรายที่ส�าคัญและค�าช้ีแจงไว้โดยสรุปและได้น�าส่งให ้

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงานราชการ ภายใน 

ระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งน�าออก 

เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่ 

เป็นช่องทางให้ผูถ้อืหุน้รบัทราบและสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ 

โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมคราวถัดไป

หมวดที่ 2 : การปฏบิติัต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึหน้าทีใ่นการดแูลผลประโยชน์ของ 

ผูถื้อหุน้ทกุรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย  

ผูถ้อืหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา นกัลงทนุสถาบนั ผู้ถอืหุน้สญัชาตไิทย  

หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและ 

เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอ 

ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ได้ตั้งแต่ 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัท 

ได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบรษิทั พร้อมท้ัง 

แจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ 

วาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่รบัการพิจารณาเลือกตัง้ 

เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

2) การก�าหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ�านวนหุ้นที ่

ผูถ้อืหุน้ถอือยู ่โดยหนึง่หุน้มสีทิธเิท่ากบัหนึง่เสยีง และไม่มหีุน้ใด 

ที่มีสิทธิพิเศษที่จะจ�ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุน้ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถ

มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัหรอืบคุคลอืน่เข้าประชุม

แทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทได้แจ้ง 

รายละเอยีดเอกสารหลกัฐานทีต้่องใช้ในการมอบฉนัทะไว้อย่าง 

ชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ

4) บรษิทัใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระและ 

แสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม มีการเตรียมบัตรลงคะแนน 

ให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และในแต่ละวาระจะเก็บบัตรลงคะแนน 

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน 

เพือ่น�าไปตรวจนบัคะแนน ยกเว้นในวาระที ่7 พจิารณาเลอืกตัง้ 

กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ 

จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย  

บริษัทขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ 

ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บรษิทัมมีาตรการดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในของบรษิทั โดยก�าหนด 

นโยบายในการดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในไว้ในคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิ  

โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน รวมไปถงึผูรู้ห้รอืครอบครอง 

ข้อมูลภายในมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่าง 

เคร่งครดั โดยเฉพาะข้อมลูภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรอื 

ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น AMARIN  

หรอืมผีลกระทบต่อราคาการซ้ือขายหลักทรพัย์ โดยห้ามมใิห้ใช้โอกาส 

หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ 

กลุม่บรษิทัในการหาประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุน้บรษิทั หรอื 

ให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น และห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทาง 

ธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง ทั้งนี้ ข้อมูล 

ความลับทางธุรกจิจะจ�ากัดให้รับรู้ไดเ้ฉพาะกรรมการและผู้บริหาร 

ระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งในปี 2561 กรรมการ ผู้บริหาร และ 

พนกังานได้ปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครดั ไม่ปรากฏว่า 

มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ 

ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.3 การก�าหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บรษิทัมมีาตรการดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั โดยก�าหนด

ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร (ตาม
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นิยามของ ก.ล.ต.) รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

และพนักงานหรือผู้ที่รู้ข้อมูลและครอบครองข้อมูลภายในซื้อขาย 

หลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และ 

ภายหลงัจากทีป่ระชาชนได้รบัทราบข้อมลูแล้ว 5 วนั โดยทกุ 3 เดอืน  

บริษัทจะแจ้งกรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงระยะเวลาในการ 

ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ ถ้ากรรมการและผู้บริหาร 

ท�าการซื้อขายหุ้นของบริษัทจะต้องท�าการแจ้งต่อคณะกรรมการ 

หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การซือ้ขายหุ้นของบรษัิททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการ 

ซื้อขายหุ้นของบริษัททุกคร้ัง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 

หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2561 กรรมการ 

และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่า 

มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขายแต่อย่างใด

2.4 การด�าเนนิการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทค�านึงถึงความส�าคัญของนโยบายในข้อน้ีเป็นอย่างยิ่ง  

เพราะหากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นอาจท�าให้บริษัท 

ประสบปัญหาในการด�าเนินธุรกิจได้ จึงได้ก�าหนดเป็นข้อปฏิบัติ 

ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของบริษัทในการ 

ติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลใดๆ ทั้งนี้ หากจ�าเป็นต้องมีการ 

ด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ 

ของบริษัทเป็นหลัก 

2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการด�าเนิน 

กิจกรรมภายนอกองค์กร หรือด�ารงต�าแหน่งนอกบริษัท เช่น  

เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือพนักงานใน 

องค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

3) ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือ 

ที่ปรึกษาในบริษัท องค์กร หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้อง 

ไม่กระทบต่อการปฏบิติัหน้าทีใ่นบริษทั และจะต้องได้รบัอนมุตัิ 

จากกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ก่อน ส�าหรับกรรมการที่ไป 

กระท�าการดังกล่าวจะต้องได้รับอนมัุตจิากท่ีประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทก่อน

4) หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับตนเอง และในกรณีที่ 

เข้าข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย และ/หรือส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม 

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และการเปิดเผยข้อมลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

5) ในกรณีที่ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว เข้าไปมี

ส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ 

หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท จะต้องแจ้งให ้

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ส�าหรับ 

กรณีที่กรรมการหรือบุคคลในครอบครัวไปกระท�าการดังกล่าว 

จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

หมวดที่ 3 : การค�านึงถึงบทบาทของการมี 
ส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษทัให้ความส�าคญัต่อสทิธิของผู้มีส่วนได้เสยีทกุกลุม่ 

โดยได้ก�าหนดแนวทางปฏบิตัอิย่างชดัเจนไว้ในคู่มอืจรยิธรรมธรุกจิ 

และเผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ยดึถอืเป็นแนวทาง 

ในการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่าผูม้ส่ีวนได้เสยี 

จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกคน  

และมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความ 

สามารถ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและยั่งยืน  

โดยบริษัทได้ก�าหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้
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1) บริษัทเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการ 

ได้รบัข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทท่ีมีผลต่อการตดัสนิใจของ 

ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยผลประกอบการ งบการเงิน  

และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ก�าหนด

2) บริษัทจะเสนอรายงานสถานภาพและแนวโน้มของบริษัทใน 

อนาคตต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม�่าเสมอ และครบถ้วน  

ถูกต้องตามความเป็นจริง

3) บรษิทัตระหนกัถงึสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถื้อหุน้ทกุราย

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัได้ปฏบิตัติามประกาศ ระเบียบ 

และข้อบังคับต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

ก�าหนด

4) บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่และด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

ตดัสนิใจในการด�าเนนิการใดๆ ด้วยความระมดัระวงัและละเอยีด 

รอบคอบ โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

5) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

จะไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ  

เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์กับบริษัทได้

3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ  

และข้อบงัคบัของทางราชการทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ รวมทัง้ 

ระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบาย ดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารีตประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด

3) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะต้องปฏบิตัติามข้อก�าหนดของ 

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืหน่วยงานราชการอ่ืน

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน

ด้วยความซือ่สตัย์สจุริต โดยค�านงึถงึประโยชน์อันชอบธรรมของ

บริษัท รวมทั้งไม่กระท�าการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือส่งเสริม

การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย

5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมือกับ 

หน่วยงานก�ากบัดแูล และรายงานข้อมูลเกีย่วกบัการฝ่าฝืนหรอืการ 

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้กับ 

ลูกค้า เพราะลูกค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทบรรลุ 

เป้าหมาย จึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

1) บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะสร้าง 

ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยให้ลูกค้า 

ได้รบับรกิารและผลงานท่ีด ีมคีณุภาพ ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม  

รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนต่อลูกค้า

2) บริษัทต้องจัดให้มีระบบการบริการท่ีสร้างความพึงพอใจ 

ของลูกค้า โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  

โดยไม่เลือกปฏิบัติ

3) ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดระบบรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือให้

ลกูค้าสามารถร้องเรยีนเก่ียวกับการบรกิารหรอืการด�าเนนิธรุกจิ 

ของบริษัท โดยด�าเนินการอย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อ 

ลูกค้าอย่างดีที่สุด
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3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับคู่ค้าและ/หรือ
เจ้าหนี้

บริษัทค�านึงถึงความซื่อสัตย์ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม 

ในการด�าเนนิธรุกจิ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคูค้่า และจะยดึถอื 

แนวทางในการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้  

บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

1) ผูบ้รหิารและพนักงานต้องพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ัง่ยนื 

กับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

2) ผูบ้รหิารและพนกังานต้องจดัระบบข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัการบรกิาร 

หรือการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและด�าเนินการอย่างดีที่สุด  

เพื่อให้คู่ค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

3) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

กับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

4) ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระท�าการโฆษณาที่เป็นเท็จ  

หรือเจตนาหลอกลวงให้คู่ค้าเข้าใจผิด

5) รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด  

ทั้งในแง่การช�าระหนี้คืน การดูแลรักษาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ 

ค�้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ

6) ผูบ้รหิารต้องบรหิารงานเพือ่ให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงิน 

และความสามารถในการช�าระหนี้ที่ดีของบริษัท

7) หากมีเหตุที่ท�าให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของคู่ค้า

และ/หรือเจ้าหนี้ได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

ทราบโดยเร็ว เพื่อหาหนทางในการแก้ไขต่อไป

8) บรษิทัต้องด�าเนนิการในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงนิทีถ่กูต้อง 

และครบถ้วนต่อเจ้าหนี้

3.5 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าและปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

ทางการค้าโดยถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องต่างๆ  

อย่างเคร่งครัด และได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

1) ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี

2) ไม่ท�าลายชือ่เสยีงในทางการค้าของคูแ่ข่งทางการค้า หรอืแสวงหา

ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ในการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

3) ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระท�าใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ 

ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

4) บริษัทต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับคุณภาพ  

ลักษณะของสินค้าและบริการในการแถลงข่าวหรือโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ

5) ไม่ร่วมในการท�าสัญญาหรือข้อตกลงอันอาจจะมีผลเป็นการ

ลดหรือขจัดการแข่งขันทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

3.6 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสงัคม การพัฒนา
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความส�าคัญต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมเป็น 

อย่างมาก และมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

ส่วนรวม และสิง่แวดล้อม รวมท้ังปลกูฝังให้พนกังานทุกคนในบรษิทั 

เป็นพลเมืองที่ดี ท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม และ 

สิ่งแวดล้อม โดยก�าหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ ดังนี้

1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน พงึประพฤตปิฏบิตัตินในฐานะ 

พลเมอืงท่ีด ีโดยปฏบัิติตามกฎหมายและ/หรอืกฎระเบยีบทีอ่อก 

โดยหน่วยงานก�ากบัดแูลอย่างเคร่งครดั และให้ความร่วมมอืกบั 

ภาครัฐอย่างสม�่าเสมอ
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2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องร่วมกันส่งเสริมและ 

สร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้า 

ต่อสังคมโดยรวม

3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดูแลป้องกันมิให้การ

ด�าเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิต

ของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

4) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ต้องสร้างจติส�านกึในการรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ในปี 2561 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท  

อมรินทร์ ได้ร่วมกันจัดท�ากิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกัน 

พัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ 

ในหัวข้อเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

3.7 การส่งเสริมให ้มีการใช ้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร 

เพือ่ให้เกดิการใช้อย่างมปีระสทิธภิาพควบคูไ่ปกับการด�าเนนิธรุกจิ  

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มีการน�าพนักงานเข้าร่วม 

ฝึกอบรมและรณรงค์ให้พนกังานทกุคนตระหนกัถงึการสร้างจติส�านกึ 

ในการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการใช ้

ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า  

น�้า กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ 

3.8 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคญัและถอืเป็นนโยบายหลกัในการ 

ด�าเนนิธรุกจิไปสูค่วามยัง่ยนื โดยค�านงึถงึการเคารพสิทธมินุษยชน 

และเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่ง 

เป็นรากฐานของการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

3.9 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการละเมดิทรัพย์สนิ
ทางปัญญา

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส�าคญัในการส่งเสรมิและปฏบิตัติาม 

สิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธ ิ

ทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของ 

บรษิทัอย่างมปีระสทิธิภาพ เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั 

และการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ 

ถกูต้อง และไม่สนับสนุนสนิค้าหรอืการกระท�าท่ีเป็นการละเมดิ 

ทรัพย์สินทางปัญญา

2) การใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง 

ปัญญาและเป็นความผิดร้ายแรง ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึง 

ความส�าคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  

ทั้งในเร่ืองของการถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือจาก 

บุคคลภายนอก การร่ัวไหลของข้อมูลส�าคัญ โดยมีการติดตั้ง 

อปุกรณ์ป้องกนัและควบคมุการเข้าถงึข้อมลูและคอมพวิเตอร์ของ 

บริษัท ไฟร์วอลล์ (Firewall) มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส  

(Anti-virus) ทีค่อมพวิเตอร์ทกุเครือ่งในระบบเครอืข่าย ตลอดจน 

มีการแยกเขตของระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน อีกท้ังบริษัท 

ยังมีระบบส�ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยมีการก�าหนด 

แผนฉุกเฉิน Disaster Recovery Plan (DRP) และมีการซักซ้อม 

แผนฉุกเฉินเป็นประจ�าทุกปี

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลและ

สารสนเทศ ท้ังข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลท่ัวไปท่ีส�าคัญที่เกี่ยวกับ

ธรุกจิและผลประกอบการของบรษิทัทีต่รงต่อความเป็นจรงิ ครบถ้วน  

เพียงพอ สม�่าเสมอ ทันเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ 

นกัลงทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายมข้ีอมลูทีเ่ชือ่ถอืได้และเพียงพอ 

ต่อการตดัสนิใจอย่างสม�า่เสมอ ซึง่ข้อมลูทีเ่ปิดเผยประกอบด้วย

154
รายงานประจ�าปี 2561  
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)

Amarin AR 2561 TH Coate.indb   154 3/18/2562 BE   5:18 PM



4.1 การก�ากับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดท�าและเปิดเผยนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ 

นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ  

กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ข้อมูลของ 

เลขานกุารบรษิทั และข้อมลูของผูบ้รหิารสงูสดุด้านบญัชแีละ 

การเงิน ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

(ฝ่ายบัญชีและการเงิน) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ก�าหนด

ไว้ในพันธกิจ (Mission) และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่บริษัทต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส�าหรับ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ  

“ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” 

4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดตั้ง 

คณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเส่ียงเพือ่ท�าหน้าที ่

ก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเป็นระบบ 

มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม 

พร้อมทั้งก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตาม 

รายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

4.4 โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10  

อนัดบัแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถื้อหุน้เพือ่ประชมุสามญั 

ประจ�าปี บนเว็บไซต์ของบริษัท

4.5 รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงาน 

ทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของการจดัท�ารายงานทางการเงนิทีถ่กูต้อง มคีวามน่าเชือ่ถอื 

และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้นักลงทุน 

ใช้ประกอบการตดัสนิใจ จงึได้จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบ 

ของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดท�ารายงานทางการเงิน  

โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงาน 

ประจ�าปี ซึง่ในปี 2561 งบการเงนิของบรษิทัได้รับการรับรอง 

โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และน�าส่งงบการเงิน 

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานก�ากับ 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตรงเวลา โดยไม่ถกูสัง่แก้ไข 

งบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

4.6 การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 

ชดุย่อย มกีารเปิดเผยบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษิทั 

และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุม  

จ�านวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในป ี

ทีผ่่านมา ตามรายละเอยีดในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” และ 

หวัข้อ “การก�ากบัดแูลกจิการ” เรือ่งคณะกรรมการชดุย่อย

4.7 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร มีการ 

เปิดเผยการถอืหุน้และการเปลีย่นแปลงการถอืครองหุน้บริษัท 

ระหว่างปีของกรรมการและผู้บรหิารทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงาน

ประจ�าป ี(แบบ 56-2) ตามรายละเอยีดในหวัข้อ “โครงสร้าง

การจัดการ” เรื่องการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของคณะ

กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบาย 

การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้ง 

รูปแบบ ลักษณะ และจ�านวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการ 

เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียด 

หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ  

ผู้บริหาร และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

4.9 นโยบายรายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการ คณะกรรมการ 

บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการบรษิทัและผูบ้ริหารต้อง 

รายงานให้บรษิทัรบัทราบทกุครัง้ถงึการมส่ีวนได้เสียของตน 

และของบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องภายใน 3 เดอืนนบัแต่วันทีมี่ 

การแต่งต้ังหรือวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยเลขานกุารบรษิทั 

จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ 

บริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน  

7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานดังกล่าว โดย 

ในปี 2561 กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารได้ปฏบิตัติามนโยบาย 

ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยข้อมูล 

การเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บรหิารตาม 

รายละเอยีดหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” เรือ่งบคุลากร
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4.11 การท�ารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนด

นโยบายให้บรษิทัต้องมีการปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการ

ตลาดทนุโดยในกรณทีีเ่ป็นการท�ารายการระหว่างกนัทีส่�าคญั 

บรษิทัจะน�าเสนอให้คณะกรรมการบรหิารพจิารณาให้ความ 

เห็นชอบและน�าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพือ่ให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเหน็หากมคีวามเหน็ที่ 

แตกต่างก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

และ/หรืออนุมัติแล้วแต่กรณี หลังจากนั้นจึงจะด�าเนินการ 

แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียด 

หัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

4.12 การรายงานผลการด�าเนนิงานรายไตรมาส จดัท�าค�าอธบิาย 

และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management  

Discussion and Analysis: MD&A) ประจ�าไตรมาสและ 

ประจ�าปี ซ่ึงแสดงรายละเอียดผลการด�าเนินงานด้านการ 

ปฏิบัติการและการเงิน พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลและ 

ค�าอธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง โดยค�านึงถึงปัจจัยท่ี 

ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการด�าเนินงาน 

เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุได้รบัข้อมลูทีถ่กูต้องและเพยีงพอ 

ต่อการตัดสินใจลงทุนและการติดตามผลการด�าเนินงาน 

ของบริษัท

4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด (Whistleblowing 

Policy) บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย 

ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจ 

เป็นการกระท�าผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ของพนกังานในบรษิทั ตลอดจนพฤตกิรรมทีอ่าจเป็นปัญหา 

และก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทั รวมทัง้การรบัข้อร้องเรยีน 

ในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือ 

ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการ 

ที่บริษัทก�าหนด ตามรายละเอียดหัวข้อ “นโยบาย 

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล”

4.14 ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทนุ บรษิทัได้จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุ 

สัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ 

ตอบข้อซกัถามและเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัได้อย่างรวดเรว็ 

และเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจะเป็นข้อมูล 

ที่มีความถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์  

โดยเฉพาะข้อมลูส�าคญัทีจ่ะมผีลกระทบต่อราคาหลักทรพัย์ของ 

บรษิทั ผูท้ีไ่ด้รบัข้อมลูสามารถน�าข้อมลูเหล่านัน้ไปประกอบ 

การตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล 

ต่อมลูค่าทีแ่ท้จรงิของบรษิทั รวมถงึบรหิารความสัมพันธ์กบั 

นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์ ผูถ้อืหุน้ บคุคลทัว่ไป เป็นต้น หน่วยงาน 

นักลงทุนสัมพันธ์จะท�างานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อ 

ก�าหนดนโยบายและแผนงานประจ�าไตรมาสและประจ�าปี 

รวมถงึวางแนวทางในการปฏิบตังิานและการพัฒนางานด้าน 

นกัลงทุนสมัพนัธ์ ท้ังนี ้ผู้ลงทุนและผู้ท่ีเกีย่วข้องสามารถตดิต่อ 

หน่วยงานดังกล่าวได้ที ่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2422-9999 ต่อ  

4634, 4635 หรือที่ E-mail: IR@amarin.co.th ในปี 2561  

มกีารเข้าเยีย่มชมบรษิทัหรอืการพดูคยุกบัผูบ้รหิารของบรษิทั  

(Company Visit) รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง และไม่มีการประชุม 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ซึ่งจากการจัด 

ประชุมดังกล่าวได้สร้างความเข้าใจให้กับนักลงทุนได ้

เป็นอย่างด ีรวมถงึการเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณ ี

ที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ

หมวดที่ 5 : ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการ 

ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ประโยชน์สงูสดุของ 

บริษัทและผูถ้อืหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถปุระสงค์  

ข้อบงัคบัของบรษัิท และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ด้วยความรบัผดิชอบ  

ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะ 

พงึกระท�าภายใต้สถานการณ์อย่างเดยีวกนั ด้วยอ�านาจต่อรองทาง 

การค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบรษัิท  

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน  

โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 11 คน ประกอบด้วย

 • กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 คน (ร้อยละ 18.18 ของจ�านวน

กรรมการทั้งหมด) 

 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน (ร้อยละ 45.45 ของจ�านวน

กรรมการทั้งหมด)
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 • กรรมการอสิระจ�านวน 4 คน (ร้อยละ 36.37 ของจ�านวนกรรมการ 

ทัง้หมด) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเรือ่งสดัส่วนกรรมการอิสระ  

ที่ก�าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย  

1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

5.1 การจดัท�านโยบายก�ากับดูแลกิจการและจรยิธรรมธรุกจิ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง

โปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ข้องเกี่ยวกับกิจกรรม

ใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืละเมดิสทิธมินษุยชน 

โดยก�าหนดเป็นนโยบายทีจ่ะไม่กีดกันหรอืไม่เลือกปฏบิตัต่ิอผูห้นึง่ผูใ้ด 

และจะด�าเนนิการเพือ่รบัประกนัว่า พนกังานจะมสีทิธใินด้านความ 

ปลอดภัยส่วนบุคคล มีสถานท่ีท�างานท่ีปลอดภัย สะอาด และ 

ถกูสุขลกัษณะ รวมถงึปราศจากการล่วงละเมดิหรอืการข่มเหงในทุก 

รูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการ 

เกี่ยวกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ  

รวมทัง้ไม่ใช้แรงงานเดก็หรอืแรงงานบงัคบั และไม่มกีารใช้มาตรการ 

ด้านระเบยีบวินยัในการลงโทษทางกาย การคกุคาม การกระท�ารุนแรง 

หรอืการข่มเหงทางกาย จติใจ หรอืทางวาจา โดยนโยบายดังกล่าว 

ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือ 

จรยิธรรมธรุกจิ ในปี 2561 คณะกรรมการบรษิทัได้ให้มกีารทบทวน 

คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทั และมมีตเิหน็ชอบการปรบัปรงุเพิม่เตมิ 

คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการก�ากับดูแล 

บรรษทัภบิาลน�าเสนอ และให้จดัพมิพ์คูม่อืจรยิธรรมธุรกจิของบริษทั  

มอบให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานในบรษิทัและบรษิทัในเครอื  

เพื่อให้ทุกคนศึกษา ท�าความเข้าใจ และลงนามให้สัตยาบันเพื่อให้ 

ทกุคนถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั โดยถอืเป็นส่วนหนึง่ของระเบยีบ 

ข้อบังคับการท�างานของบริษัท และได้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของ 

ผู้บังคับบัญชาที่ต้องให้ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับหลักจริยธรรมธุรกิจ 

ต่อพนกังาน และเพ่ือให้มัน่ใจว่าพนักงานทกุคนมคีวามเข้าใจเกีย่วกบั 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นอกจากน้ี 

คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือ 

ข้อร้องเรียนกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระท�าผิดจริยธรรมธุรกิจของ

บรษิทั การกระท�าผดิกฎหมาย รวมถงึพฤตกิรรมทีส่่อถงึการทจุรติ  

การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท 

ตลอดจนจดัให้มรีะบบการด�าเนนิการจดัการข้อร้องเรียนทีเ่หมาะสม  

รวมถึงก�าหนดมาตรการในการคุ้มครองและรักษาความลับของ 

ผูร้้องเรยีน ซึง่ได้แสดงให้เหน็ถงึการมหีลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีมคีวาม 

โปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่ค�านึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า  

พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

5.2 วสิยัทัศน์ พนัธกจิ และการวางแผนกลยุทธ์ของบรษิทั

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาทบทวน และ 

อนมุตัวิสิยัทัศน์ พนัธกจิ และแผนกลยุทธ์ของบรษิทั (ปี 2562 - 2564)  

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน  

โดยแต่ละปีก�าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์อย่าง 

ต่อเน่ือง และภายหลังจากน้ันคณะกรรมการบริษัทจะด�าเนินการ 

ตดิตามว่า ฝ่ายจดัการได้น�าแผนกลยทุธ์ดงักล่าวไปปฏบิตัติามทิศทาง 

และกลยุทธ์ของบริษัทอย่างสม�่าเสมอหรือไม่ โดยฝ่ายจัดการต้อง 

ท�าการสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการด�าเนินงานของ 

บริษทัให้พนักงานทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กรรับทราบ ตลอดจนรายงาน 

การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

รับทราบเป็นประจ�าทุกเดือนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

เป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อที่ประชุมจะได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่อง 

ที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป

5.3 นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบรษิทั 
(Boards Diversity)

บรษิทัตระหนกัดถีงึประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการ 

บริษทั และเหน็ว่าเป็นปัจจยัส�าคัญปัจจยัหนึง่ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการตัดสินใจและการท�างานของคณะกรรมการบริษัท  

ความหลากหลายนั้นไม่ได้จ�ากัดเฉพาะในเรื่องเพศ แต่ยังรวมถึง 

อาย ุประวตั ิการศกึษา ประสบการณ์ในวชิาชพี ทกัษะ และความรู้  

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ในการสรรหาและการพิจารณา 

แต่งตัง้กรรมการของบรษิทัจะอยูบ่นพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถ 

และใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ซึ่งได้ค�านึงถึงประโยชน์ของ 

ความหลากหลายมาประกอบด้วย

5.4 หลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

บคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหา 

ที่โปร่งใส ดังนี้
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ขั้นตอนการคัดเลือก รายละเอียด

หลักเกณฑ์ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ก�าหนดคุณสมบัติกรรมการ เพื่อพิจารณาว่า 

คณะกรรมการบริษทัยงัขาดความเชีย่วชาญเร่ืองใด รวมถึงความหลากหลายในด้านประสบการณ์ ความรู้  

และความเป็นอิสระ

การสรรหา พิจารณาสรรหาจาก

1. ได้รับค�าแนะน�าจากกรรมการบริษัท

2. จากการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ

3. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Pool)

การคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติของกรรมการ 

โดยพิจารณาจากการจัดท�ากรอบการก�าหนดทางด้าน Board Skill Matrix เป็นเครื่องมือการสรรหา

การแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบคุคลทีมี่คุณสมบติัครบถ้วนและมีมตเิห็นชอบ 

เพ่ือเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้รับคัดเลือกให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและ 

น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การแต่งตั้งกลับมาเข้าใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาปัจจยัต่างๆ เช่น ผลการปฏบิตังิาน การเข้าร่วม 

ประชุม การมส่ีวนร่วมในการประชมุ และการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบรษิทั

ทั้งนี้ ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติที่หลากหลาย 

และมีความรู้ความช�านาญ ประสบการณ์ และความสามารถ 

เฉพาะด้านซึง่ประกอบไปด้วยด้านการบรหิารธุรกจิ ด้านการจดัการ  

ด้านการบรหิารการลงทนุ ด้านการเงนิ ด้านกฎหมาย ด้านการบญัชี 

ด้านการวางแผนกลยุทธ์ และด้านเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี 

สารสนเทศ ทีบ่รษิทัจ�าเป็นต้องม ีเพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัสามารถ 

ก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย และการก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่าง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงให้ความสอดคล้องกับทิศทาง 

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

5.5 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors  
Orientation)

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อ 

ให้กรรมการใหม่ได้รบัทราบนโยบายธรุกจิของบรษิทั รวมทัง้ข้อมลู 

ที่เก่ียวข้อง อาทิ โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการด�าเนินงาน  

รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

ส�าหรับการเป็นกรรมการบริษัท ในปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมการ 

ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

5.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บรษิทัของบรษิทั อมรนิทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิชิง่  
จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทได้มีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง 

คณะกรรมการบริษัทกับกรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ซึ่งเป็น 

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท 

มบีทบาทในการก�ากบัดแูลให้การบรหิารจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย 

และแนวทางทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ โดยค�านงึถึง 

ผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ 

ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ด�าเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือ 

แข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลัก 

จริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง  

ความซ่ือสัตย์สุจริต ทั้งน้ีให้รวมถึงการดูแลให้การด�าเนินกิจการ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ  

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการหลักทรัพย ์

และตลาดหลกัทรพัย์ และกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ ท�าหน้าทีเ่ป็น 

หวัหน้าคณะหรอืผูน้�าคณะผูบ้รหิารของบรษิทัในการบรหิารจดัการ 
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และควบคมุดแูลการด�าเนนิกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารงานทัว่ไป  

และเป็นผูบ้รหิารสงูสดุในส่วนของฝ่ายจดัการ โดยท�าหน้าทีใ่นการ 

ด�าเนนิการและ/หรอืการบรหิารงานประจ�าวันของบรษิทั ตามแนวทาง 

ที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารก�าหนดพิจารณา 

ธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัท

5.7 การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อ 

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิด 

ความสมดลุในอ�านาจการด�าเนนิงานบรษิทัได้แยกต�าแหน่งประธาน 

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ 

ผู้อ�านวยการใหญ่ มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยท�าหน้าที่เป็นประธาน 

ในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาด 

ของทีป่ระชมุ ถ้าคะแนนเสยีงมเีท่ากนั ให้ประธานออกเสียงเพิม่ 

อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. ก�าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทั โดยหารอืร่วมกบั 

เลขานุการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องส�าคัญได้ถูกบรรจุไว้ใน 

วาระการประชุมแล้ว

3. ด�าเนนิการประชุมคณะกรรมการบริษทัตามระเบียบวาระ กฎหมาย 

ทีเ่กีย่วข้อง และการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 

และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย  

ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

4. ตดิตามดแูลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับ 

ฝ่ายจัดการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหาร

1. ก�าหนดและจัดท�าวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ 

งบประมาณและตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานประจ�าปี เสนอให้ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความ 

คืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงาน 

ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความก้าวหน้าเป็นประจ�า

2. บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและ

แผนงานที่ได้รับอนุมัติ

3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ 

ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท

4. การด�าเนินงานใดๆ  ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

1. จัดท�านโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจ เป้าหมาย  

แผนงาน และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทและบริษัทย่อย  

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

2. ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท�า 

ธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท 

และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

3. รายงานผลการด�าเนินงานและผลประกอบการประจ�าปี เดือน 

และไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย เทียบกับแผนและ 

งบประมาณให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ

4. อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทได้ไม่เกินวงเงิน 3 ล้านบาท 

ต่อครั้ง ภายใต้กรอบงบประมาณประจ�าปีของบริษัท ตามที ่

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. อนุมัติให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร

ระดับฝ่ายลงไป
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6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะ 

กรรมการบริษัทและ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

และบริษัทย่อย ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท  

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็น 

ทางการล่วงหน้าตลอดท้ังปีและแจ้งให้กรรมการทราบก�าหนดการ 

ดังกล่าว โดยก�าหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน อาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการ 

เพิ่มเติมตามความเหมาะสมและเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุม 

คณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุซึง่ก�าหนด 

วาระการประชมุทีช่ดัเจนและเอกสารประกอบการประชมุทีค่รบถ้วน 

เพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 

อย่างน้อย 7 วนั เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพยีงพอ 

ก่อนเข้าร่วมประชมุ การประชมุแต่ละครัง้ใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ชัว่โมง  

กรรมการทกุคนมโีอกาสอภปิรายและแสดงความเหน็ได้อย่างเปิดเผย  

โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุป 

ทีไ่ด้จากทีป่ระชมุ ในกรณีทีก่รรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสยีอย่าง 

มนียัส�าคญัในเรือ่งทีก่�าลงัพจิารณาจะต้องออกจากการประชมุและ

งดออกเสียงระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุม

แต่ละครั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและ 

น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุม 

ดงักล่าว ก่อนท�าการรบัรองความถกูต้องของเอกสารในการประชมุ 

ครัง้ต่อไปโดยประธานกรรมการและเลขานกุารบรษิทั ส�าหรบัเอกสาร 

ทีจั่ดเกบ็จะมทีัง้บนัทกึการประชมุซ่ึงจดัเกบ็อยูใ่นรปูแบบแฟ้มข้อมลู 

ที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงรวมถึงเอกสารที่ประกอบ 

วาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกส�าหรับกรรมการและผู้ที่ 

เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ ในปี 2561 คณะกรรมการ 

บริษัทมีการประชุมจ�านวน 5 ครั้ง 

5.9 อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติ ดังนี้

1. ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด�าเนิน 

ธุรกจิของบริษัท และทบทวนให้มคีวามสอดคล้องกบัสถานการณ์ 

ที่มีการเปลี่ยนแปลง

2. ตดิตามดแูลให้มกีารรายงานความคบืหน้าเพือ่ให้ผลการด�าเนนิงาน 

เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชีว้ดั และแผนกลยทุธ์ ภายใต้งบประมาณ 

ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการ 

ปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

3. ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณบรษิทั  

ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การต่อต้านการทุจริตและ 

การคอร์รปัชนั การป้องกันการฟอกเงนิ การป้องกันและจดัการ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  

การรักษาข้อมูลความลับ และการรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน  

(Whistleblower) โดยมกีารทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ

และจรรยาบรรณเป็นประจ�าทุกปี 

4. ก�าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ  

และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไป 

ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น The Committee of 

Sponsoring Organizations (COSO) โดยเปิดเผยความเพยีงพอ 

ของการควบคุมภายใน และรายงานการสอบทานไว้ในรายงาน 

ประจ�าปี

5. ก�าหนดให้มนีโยบายความเส่ียงและกรอบการบรหิารความเสีย่ง 

ที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพของการบริหาร 

ความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอ โดยเปิดเผยความเพยีงพอของระบบ 

การบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ�าปี

6. ก�าหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ใน 

อตุสาหกรรม และมกีารตดิตามทบทวนและปรบัปรงุให้สอดคล้อง 

และเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ส่งเสรมิให้มกีารสร้างและน�านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้อย่าง 

เหมาะสม เพื่อให้มีการด�าเนินกิจการและใช้ทรัพยากรอย่าง 
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มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันท้ังแก่กิจการ 

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม

8. ควบคมุดแูลการด�าเนินการของบรษิทัให้มีความม่ันคงทางการเงนิ  

เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

9. ดแูลให้มกีารจดัท�าและเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิทีม่คีวามถูกต้อง  

ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนผลประกอบการ และฐานะ 

ทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการบัญชี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่างๆ ขององค์กร 

อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้อง

10. ก�าหนดกรอบและกลไกในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยหรือ 

บริษัทร่วม โดยคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาความ 

เหมาะสมของบคุคลทีจ่ะเป็นตวัแทนไปเป็นกรรมการบรษิทัย่อย 

หรือบริษัทร่วม เพื่อควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 

หรือบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมแก่กิจการแต่ละแห่ง

11. ก�าหนดหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ 

และผู้บริหารระดับสูงที่โปร่งใสและชัดเจน ตลอดจนก�าหนด 

ค่าตอบแทนและประเมนิผลเป็นประจ�าทกุปี รวมทัง้ตดิตามดแูล 

ให้มีกระบวนการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนหรือสืบทอด 

ต�าแหน่งกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง  

(Succession Planning) เป็นประจ�าทุกปี

5.10 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานการเงินรวม 

ของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน 

รายงานประจ�าปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให ้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณารายงานทางการเงนิของบรษิทั 

และบริษัทย่อยให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง 

ทั่วไปในประเทศไทย และมีการใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและ 

ถอืปฏบิตัโิดยสม�า่เสมอ รวมทัง้คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความเห็นไว้ 

ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง 

การเงินคู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

5.11 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ 

บริษัททั้งคณะ แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และ 

แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ในการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยให้ 

กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจ�า 

ทกุปี เพ่ือพิจารณาทบทวนผลงานและอุปสรรคต่างๆ พร้อมทัง้จดัท�า 

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการ 

ชุดย่อยทุกชุด และผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายบุคคล  

เพือ่คณะกรรมการบริษทัจะน�าผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏบิตังิาน 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้าง 

การจัดการ” เรื่องการประเมินตนเอง

5.12 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายท่ีจะไม่ให้กรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งก�าหนดไว้ใน 

คู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ 

พนกังานของบรษิทั ให้หลกีเลีย่งการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกับตนเอง 

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่ 

จ�าเป็นต้องท�ารายการดงักล่าวเพือ่ประโยชน์ของบริษทั คณะกรรมการ 

บริษัทก�าหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย โดยมรีาคาและเงือ่นไขเสมอืนท�ารายการกบับคุคล 

ภายนอก ทัง้นี ้กรรมการหรอืพนกังานทีม่ส่ีวนได้เสยีในรายการนัน้ 

จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็น

รายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และการเปิดเผย

ข้อมูลรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนอย่างเคร่งครดั

5.13 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทัก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

กรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั และเพือ่เป็นการ

จงูใจและรักษากรรมการทีม่คีณุภาพตามทีบ่ริษทัต้องการและอยูใ่น 
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ลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น 

ควรได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ทีเ่หมาะสม ส่วนกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

และฝ่ายบรหิารควรได้รบัค่าตอบแทนทีเ่ชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงาน 

ของบรษิทัและผลการปฏบิติังานของกรรมการหรอืผูบ้รหิารแต่ละคน  

เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทยก�าหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับ 

สากล โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจาก 

ทีป่ระชมุสามัญผูถื้อหุน้ ทัง้น้ี รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการและ 

ผู้บริหารในปี 2561 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 

เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

จริยธรรมธุรกิจ

กลุม่บรษิทัอมรินทร์มุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัอย่างโปร่งใส  

ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน 

สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมทัง้ไม่เข้าไปเกีย่วข้องกบักจิกรรมใดๆ ทีเ่ป็น 

การละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืละเมดิสทิธมินษุยชน โดยก�าหนด 

เป็นนโยบายท่ีจะไม่กีดกันหรือไม่เลอืกปฏิบัติต่อผูห้นึง่ผูใ้ด และจะ 

ด�าเนนิการเพือ่รับประกนัว่าพนกังานจะมสีทิธิในด้านความปลอดภยั 

ส่วนบคุคล มสีถานทีท่�างานทีป่ลอดภยั สะอาด และถกูสขุลกัษณะ  

รวมถงึปราศจากการล่วงละเมดิหรอืการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้ 

หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง  

ผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช ้

แรงงานเดก็หรอืแรงงานบงัคบั และไม่มกีารใช้มาตรการด้านระเบยีบ 

วินัยในการลงโทษทางกาย การคุกคาม การกระท�ารุนแรง หรือ 

การข่มเหงทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา โดยนโยบายดังกล่าว 

ข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือ 

จริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ ในการรับทราบถึง 

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบ 

ของบรษิทั รวมทัง้ได้ก�าหนดให้เป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนทีจ่ะต้องรบัทราบ ท�าความ 

เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ใน 

คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิอย่างเคร่งครดั โดยให้ผูบ้งัคบับัญชาทุกระดบัชัน้ 

ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ปฏบิตัติามข้อประพฤตปิฏบิตัทิีก่�าหนดไว้ และจดัให้มกีารพจิารณา 

เรื่องร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม 

ข้อประพฤติปฏิบัติและการกระท�าผิดอ่ืนๆ อย่างรอบคอบและ 

เป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิทั้งของผู้ถูกกล่าวหาและ 

ผู้แจ้งเบาะแสในการกระท�าผิด

เรือ่งที่ไม่ได้ปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดูแล
กิจการที่ดี

จากการท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รณรงค์และผลักดัน 

ให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยตระหนักถึงประโยชน์ของการ 

ด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยแนะน�าให้ 

ปฏิบตัติาม “หลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน

ประจ�าปี 2555” ซึง่จดัท�าโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ี  

เพื่อยกระดับการก�ากับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับสากล โดยอาจ 

ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจง 

ข้อขัดข้องที่ท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ ซึ่งใน 

ปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการดังกล่าว  

ยกเว้นบางกรณทีีบ่รษิทัยงัไม่สามารถน�ามาปฏบิตัไิด้ ซึง่มรีายละเอยีด 

ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบรษิทัควรก�าหนดนโยบายในการด�ารงต�าแหน่ง

ของกรรมการอสิระไว้ไม่เกนิ 9 ปี นบัจากวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ 

ครั้งแรก

ค�าชีแ้จง คณะกรรมการบรษิทัได้ชะลอการก�าหนดนโยบายจ�ากดั 

จ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระไว้ เนือ่งจากบรษิทั 

ได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์การปฏิบัต ิ

หน้าทีข่องกรรมการอสิระแต่ละคนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี 

ทุกฝ่ายและสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นส�าคัญ รวมถึง 

พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

เรื่อยมาตลอดระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ 

แต่ละคนในระหว่างท่ีปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระ 

แต่ละคนก็ได้พิสูจน์แล้วว่าได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและ 

ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญ 

กับบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏว่า 

มีผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหรือหน่วยงานก�ากับดูแลใดมีข้อทักท้วง 

หรือกล่าวอ้างถึงการขาดคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ
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2. คณะกรรมการบรษิทัควรพจิารณาก�าหนดจ�านวนบรษิทัจดทะเบยีน

ทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งไม่เกนิ 5 แห่ง

ค�าชีแ้จง คณะกรรมการบรษิทัได้ชะลอการก�าหนดนโยบายจ�ากดั 

จ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการไว้  

เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

ของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็น 

ผูพ้จิารณาถงึความรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ 

ที่เหมาะสม ประวัติและคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 

กฎหมาย ความเป็นอิสระ ตลอดจนความสามารถในการทุ่มเท 

ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่าการด�ารง 

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทเกิน 5 แห่ง มิได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของกรรมการอย่างมีนัยส�าคัญ หากบริษัทม ี

หลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการทีช่ดัเจนและเหมาะสมเพยีงพอ

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและ
การปกป้องผู้ให้ขอ้มูล (Whistleblowing 
Policy)

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและ 

แจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบ 

การด�าเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้ก�าหนด 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

1. การแจ้งเบาะแส
บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณี 

ที่สงสัยว่าจะมีการกระท�าผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่ส่อถึง 

การทจุรติ หรอืการกระท�าผดิด้านบรรษทัภบิาลและจรยิธรรมธรุกจิ  

ผ่านช่องทางดังนี้

1. ติดต่อประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล 

ทางไปรษณีย์: 

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล

บรษิทั อมรนิทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิชิง่ จ�ากดั (มหาชน)

378 ถนนชยัพฤกษ์ (บรมราชชนน)ี แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั 

กรุงเทพฯ 10170

ทางอีเมล: independentdirector@amarin.co.th

ทางโทรศัพท์: 0-2422-9999 ต่อ 4671 ในวันและเวลาท�าการ

ของบริษัท

2. ติดต่อเลขานุการบริษัท

ทางไปรษณีย์: 

เลขานุการบริษัท

บรษิทั อมรนิทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิชิง่ จ�ากดั (มหาชน)

378 ถนนชยัพฤกษ์ (บรมราชชนน)ี แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชัน 

กรุงเทพฯ 10170

ทางอีเมล: secretary@amarin.co.th

ทางโทรศัพท์: 0-2422-9999 ต่อ 4602 ในวันและเวลาท�าการ

ของบริษัท

โดยการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท (www.amarin.co.th)  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (56-1) รายงานประจ�าปีของบรษัิท  

และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

2. กระบวนการด�าเนินการรับเรื่องร้องเรียน
เมื่อบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว จะด�าเนินการ 

รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และก�าหนดมาตรการ 

ในการด�าเนนิการเพือ่บรรเทาความเสียหายให้แก่ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ 

โดยค�านึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น 

ผู้ทีม่หีน้าทีรั่บผิดชอบเร่ืองดังกล่าวมหีน้าทีต่ดิตามผลการด�าเนนิการ 

และรายงานผลให้ผู้รบัแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรยีนทราบ รวมทัง้รายงาน 

ผลการด�าเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ประธาน 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 

บริษัท แล้วแต่กรณี

3. มาตรการคุ้มครอง
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ 

ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ บรษัิทจะไม่เปิดเผยชือ่  

สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 

หรอืผูใ้ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ รวมไปถงึก�าหนด 

มาตรการคุม้ครองในกรณทีีผู่น้ัน้เหน็ว่าตนอาจได้รบัความไม่ปลอดภัย  
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หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อน 

เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่ม ี

ความเหมาะสมและเป็นธรรม

ทัง้นี ้บคุคลทีบ่รษิทัตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระท�าผิดจริยธรรมธรุกิจ 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย 

ตามระเบียบที่บริษัทก�าหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที ่

เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 ทางบริษัทไม่ได้มีการแจ้งเรื่องร้องเรียน 

การกระท�าผิดใดๆ

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน 
(Anti-Corruption)

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 

ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการก�ากับ

ดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้ต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนั ด้วยตระหนกั 

เป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมที่ผิด 

ทั้งกฎหมายและศีลธรรม จึงมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ 

ในการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  

ในปี 2561 บริษัทลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ 

แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (CAC)

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบรษิทัของอมรนิทร์ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 

บรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อยรวม 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ 

บรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 

ค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล และ 

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย  

บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนทั้งสิ้น 11 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการท่ี 

ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน โดยในจ�านวนนี้มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน  

ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่เป็น 

ผูบ้รหิาร 2 ท่าน ทัง้นี ้ข้อมลูของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารกรรมการ 

อิสระ และกรรมการท่ีเป็นผู ้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 

“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ” 

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบและระมัดระวังต่อผู้ถือหุ้น 

เก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร 

ด�าเนนิการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีก่อให้เกดิประโยชน์ 

สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  

ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

เว้นแต่ในเรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

การปฏบิตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา 

ผลประโยชน์ของบรษิทั และรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ทัง้ในปัจจุบนัและ 

ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�านาจให้กรรมการ 

คนหนึง่หรอืหลายคน หรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใด 

แทนคณะกรรมการบรษิทั และอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรือ 

แก้ไขอ�านาจนัน้ๆ ได้ คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจก�าหนดและแก้ไข 

เปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มอี�านาจลงนามผูกพนับรษิทั ตลอดจน 

จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท 

อาจมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจหน้าท่ีในการ 

ปฏบิตังิานต่างๆ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร  

ทัง้นี ้การมอบอ�านาจดงักล่าวต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ  

หรือมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนมุตัริายการ 

ทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสยี หรอือาจมคีวาม 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใด (ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก�าหนด) ท�ากับบรษิทัหรอื 

บรษิทัย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและ 

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทอนมุตัใิห้จดัตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึง่ปัจจุบนั

ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้
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ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่ง

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธาน 

คณะกรรมการบริหาร

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ รองประธาน 

คณะกรรมการบริหาร

นายก�าพล ปุญโสณี กรรมการบริหาร

เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการบริหาร

นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการบริหาร

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จ�านวน 12 ครั้ง  

โดยมีนายศิริ บุญพิทักษ์เกศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร

1. ก�าหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่

2. น�าเสนอเป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของ 

บริษัท เพื่อน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. ตดิตามการด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกบันโยบายของบรษิทั

4. จดัให้มีนโยบาย กระบวนการ และควบคมุความเสีย่งในด้านต่างๆ

5. จดัให้มนีโยบาย กระบวนการ และระบบการควบคมุภายในทีด่ี

6. รายงานผลการด�าเนินงาน การบริหารกิจการ ตลอดจนผลการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร และการควบคมุการบรหิาร

ต่อคณะกรรมการบริษัท

7. ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

8. พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัท และพิจารณาการเสนอ

จ่ายเงินปันผลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและ 

น�าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎเกณฑ์ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด มีจ�านวนอย่างน้อย 3 คน  

และอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ปัจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการ 

3 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  

ภคภาสน์วิวัฒน์

ประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์ ดร.นนัทวฒัน์ บรมานนัท์ กรรมการตรวจสอบ

นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :  โดยรองศาสตราจารย์  ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์  และนายสุวิทย์  

จินดาสงวน มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

  กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3  ปี  นับแต ่

วันแต่งตั้ง  หรือตามวาระการเป็นกรรมการ  โดยมีนายสามารถ  

พจนพาณิชย์กุล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่ 

เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 6 ครั้ง  

และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญช ี

โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการบรษิทัในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแลเกี่ยวกับความเหมาะสมและถูกต้องของ 

รายงานทางการเงนิ ในเรือ่งของความน่าเชือ่ถอื และมกีารเปิดเผย 

ข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก�าหนด 

ของหน่วยงานก�ากับดูแล สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ 

ผู้ลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย  

รวมไปถึงประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท อมรินทร์ 

พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้ 
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ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก�าหนดของ 

หน่วยงานก�ากับดูแล ตลอดจนมาตรฐานของจรยิธรรมทีด่ ีซึง่ขอบเขต

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมดีงันี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า 

มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก�าหนด

ของหน่วยงานก�ากับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัท

3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจ�าหน่ายไปของทรัพย์สินของ

บริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด 

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พือ่ให้ความม่ันใจว่า 

รายการดังกล่าวสมเหตุผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  

และการด�าเนินการมีความโปร่งใส

4. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน  

การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธผิล รวมทัง้พจิารณา 

ความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ค�าแนะน�า 

ในเรื่องงบประมาณ อัตราก�าลังคน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ 

ในการพิจารณาแต่งต้ังโยกย้าย ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปี  

และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็น 

อิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  

และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบัญช ีรวมท้ังเข้าประชมุร่วมกบั 

ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง

6. สอบทานให้บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีะบบการประเมนิความเสีย่ง 

และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมี 

ประสิทธิภาพ

7. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก�าหนด

8. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย  

ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และติดตาม 

การด�าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ  

จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่าย 

ของบริษัท

10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบมีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบ 

ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร 

ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น และให้มีอ�านาจว่าจ้างที่ปรึกษา  

หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจ�าเป็นที่เกี่ยวข้องกับ 

การปฏบิตัหิน้าที ่โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระมีลักษณะ 

เข้มงวดกว่าข้อก�าหนดขัน้ต�า่ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ตามประกาศเรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระ ลงวันท่ี 28 ตุลาคม  

2536 และข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กลต.จ.(ว) 59/2547 ลงวันที่  

1 ธันวาคม 2547 เร่ืองการก�าหนดนิยามส�าหรับกรรมการอิสระ  

และหนังสือท่ี กลต.ก.(ว) 11/2552 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2552  

เรือ่งการปรบัปรงุข้อก�าหนดเกีย่วกบักรรมการอิสระ ดงัต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บรษิทั* ท้ังนี ้ให้นบัรวมการถอืหุ้นของผูท่ี้เกีย่วข้องของกรรมการ

อิสระรายนั้นๆ ด้วย
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งินเดือนประจ�า หรอืผู้มอี�านาจควบคุม

ของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการ 

จดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ 

เสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะ 

ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  

รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ 

ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั* เว้นแต่จะได้พ้นจาก 

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้น 

ที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี  

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้ 

บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบั 

ค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั* และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ 

ที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง 

วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ

กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 

ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 

ทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน  

ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิ  

1% ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน

ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระ

เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน 

ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: -  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด�ารง 

ต�าแหน่งคราวละ 3  ปี  นับแต่วันแต่งตั้ง  หรือตามวาระการ 

เป็นกรรมการ โดยมีนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ท�าหน้าที่ 

เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  -  ในปี  2561  มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน จ�านวน 2 ครั้ง
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ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติงานภายใต้

กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ดงัน้ี

1. ท�าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

บรษิทั กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ ตดิตามแผนสบืทอดต�าแหน่ง 

เพื่อสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งเมื่อ 

ครบวาระหรือมีต�าแหน่งว่างลง

2. ก�าหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การ

ประเมินผลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. ก�าหนดวธิกีารและหลกัเกณฑ์การเสนอรายชือ่บคุคลผูม้คีณุสมบตัิ

เป็นการล่วงหน้าจากผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย เพือ่การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้

ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

4. มีอ�านาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

5. เสนอนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส�าหรบักรรมการ  

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  ที่ 

คณะกรรมการแต่งตั้ง

6. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุต่างๆ ทีค่ณะกรรมการแต่งตัง้

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแล 

บรรษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อ 

ต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานคณะกรรมการ 

ก�ากับดูแล 

บรรษัทภิบาล

นางเมตตา อุทกะพันธุ์ กรรมการก�ากับดูแล

บรรษัทภิบาล

นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการก�ากับดูแล

บรรษัทภิบาล

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการก�ากับดูแล

บรรษัทภิบาล

หมายเหตุ:  ในปี 2561 มกีารประชมุคณะกรรมการก�ากบัดแูลบรรษทัภบิาลจ�านวน 

2 ครั้ง โดยมีนายสามารถ พจนพาณิชย์กุล ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาลปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตร

ของคณะกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล ดังนี้

1. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายก�ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติ

ที่ดีส�าหรับองค์กร 

1.1 จัดให้มีหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและแนวปฏิบัติที่ดี 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ 

1.2 เปิดเผยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดี 

ที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน 

2. หน้าท่ีในการจัดให้มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติที่ด ี

ในการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาลต่อ 

2.1 ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน 

2.2 คู่ค้าและลูกค้า 

2.3 พนักงาน 

2.4 สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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3. หน้าทีใ่นการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจดัท�า

แนวทางการพัฒนากรรมการ 

3.1 ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไป

ตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของ

ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการ

โดยรวมให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจ 

3.2 วางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนา 

ความรู้ให้กรรมการ การวางแผน Board Retreat ประจ�าปี  

และการพัฒนาด้านอื่นๆ แก่กรรมการ 

3.3 หน้าทีใ่นการดแูลและตดิตาม เพือ่ให้แน่ใจว่ามกีารประเมนิ

ผลการด�าเนินงานของกรรมการเป็นประจ�าทุกปีอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริต 

4.1 วางกรอบแนวทางก�ากับดูแลการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

4.2 จัดท�า ทบทวน ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผล

การด�าเนินการของนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเส่ียง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน 

และบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน  

ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์  

บรมานันท์

ประธานคณะกรรมการ

ความยั่งยืนและบริหาร

ความเสี่ยง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  

ภคภาสน์วิวัฒน์

กรรมการความยั่งยืนและ

บริหารความเสี่ยง

นายก�าพล ปุญโสณี กรรมการความยั่งยืนและ

บริหารความเสี่ยง

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการความยั่งยืนและ

บริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ :  ในปี 2561  ไม่มีการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหาร 

ความเสีย่ง เน่ืองจากมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิาร 

ความเสี่ยงตามมติที่ประชุมกรรมการ ในเดือนธันวาคม 2561 โดยมี 

นางระริน  อุทกะพันธุ ์  ปัญจรุ ่งโรจน์  ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

1. ก�าหนดยทุธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถงึวางเป้าหมายของ

การบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่าย

บริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างที่มีประสิทธิภาพและ 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. ก�าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk 

Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ  

เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยง 

ด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น

3. วางระบบการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจมต่ีอการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมิน

ความเสี่ยงเป็นประจ�า

4. จัดท�าและอนุมัติแผนการจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดย

ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัท จัดท�าแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดม

ความคดิเหน็จากผูบ้รหิารและพนกังานจากหน่วยงานต่างๆ

5. สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบถงึความเสีย่งทีส่�าคญัทีม่ผีล

ต่อการควบคุมภายใน

6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเส่ียงและการจัดการ

ความเสี่ยง
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การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 

สามในสี่ของกรรมการทั้งหมดเป็นผู้มีสัญชาติไทย และกรรมการ 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรไทย

วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นผู ้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการเลอืกกรรมการอาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการ 

เป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกัน 

เป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จะเหน็สมควร แต่ในการลงมตแิต่ละครัง้ผูถ้อืหุน้ต้องออกเสยีง

ด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด 

หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก 

หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานท่ีประชุมเป็น 

ผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราว

ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบรษิทัมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทน 

ในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการ 

จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ 

ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ 

ที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย 

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่

ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง

หนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม  

กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลัง 

จดทะเบียนบริษทัน้ัน ให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัต่อไป 

ให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง  

กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้ง 

กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่

กรรมการอิสระ

บริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีลักษณ์เข้มกว่า 

หลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรพัย์ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

โปรดพิจารณาหัวข้อ “โครงสร้างกรรมการบริษัท”

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล และ 

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับการ 

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

ขึน้ไปนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะคดัเลอืก 

ผูม้คีณุสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่�าหนดและเสนอชือ่ผูผ่้านการคดัเลอืก 

ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อคัดเลือก 

ผูท้ีเ่หมาะสมจะด�ารงต�าแหน่งโดยวธิลีงคะแนนเสยีงข้างมากต่อไป

ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่ง
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด
ต�าแหน่ง

กลุ ่มบริษัทอมรินทร์มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามา 

รับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารระดับสูงที่ส�าคัญไว้ทุกต�าแหน่ง 

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็น 

ผู้พิจารณาแต่งตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็น 

มืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 

ผู้ถือหุ้นรายอื่นใด ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของ 

กลุ่มบริษัทอมรินทร์พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้าน 

วัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์เข้าร่วมงาน และมุ่งเน้นรบัคนรุน่ใหม่ 

ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาส 

เติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอน 

การประเมนิทีม่ศีกัยภาพสงู ซึง่ทกุคนจะได้รบัการพฒันาตามแผนที ่

วางไว้เป็นรายบุคคล มกีารมอบหมายงานทีท้่าทาย รวมท้ังหมนุเวยีน 

งานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�าและความรอบรู้ในงานทุกด้าน  

ซึ่งการเตรียมบุคลากรของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ดังกล่าวด�าเนินการ 

กับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มี 

ต�าแหน่งงานว่างลง รวมถึงการด�าเนนิงานสานต่ออย่างทนัท่วงที

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบรษิทัได้ก�ากับดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและ

บรษิทัร่วมเพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทนุของบรษิทั ดงันี้

1. ส่งเสรมิให้บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมน�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดีมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. บรษิทัมนีโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดงันี ้บรษิทัห้าม

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทกุระดบั หรอื

บคุคลทีเ่ก่ียวข้องทางธรุกิจกับบรษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม

เข้าไปเกีย่วข้องกับการทุจรติในทุกรปูแบบในการท�าธรุกรรมทาง

ธรุกจิต่างๆ และจะต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบของกฎหมาย

3. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจัดท�าโครงการ CSR  

(Corporate Social Responsibility) เพื่อความยั่งยืนท้ังทาง

สงัคมและสิง่แวดล้อมทีน่อกเหนือจากการด�าเนินธรุกิจตามปกติ  

(Out Process)

4. พจิารณาเรือ่งทีม่คีวามส�าคญั เช่น กลยทุธ์ แผนธรุกจิการเพิม่ทุน 

หรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่ส�าคัญต่างๆ

5. ตดิตามผลการด�าเนนิงานโดยฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร 

และคณะกรรมการบริษัท

6. ดแูลให้บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมปฏบิติัตามกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

ของหน่วยงานการก�ากับดูแล ได้แก่ การท�ารายการระหว่างกัน 

การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลอย่าง 

เพียงพอและทันเวลา รวมท้ังดูแลให้มีการจดัท�าบัญชีและรายงาน

ทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐาน 

การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

7. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่า 

บริษัทได้จัดให้มีการด�าเนินงานควบคุมภายในและการบริหาร 

ความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตาม 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นใน
การบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
(Shareholders’ Agreement)

- ไม่มี -

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีนโยบายในการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ซึ่งก�าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และถือว่า 

เป็นความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน รวมไปถงึผูรู้ ้

หรือครอบครองข้อมูลภายในที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของ 

กลุ่มบริษัทอมรินทร์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยัง 

ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด�าเนิน 

ธุรกิจหรือราคาหุ้นอมรินทร์ หรือมีผลกระทบต่อราคาการซื้อขาย 

หลกัทรพัย์โดยก�าหนดทีจ่ะไม่ใช้โอกาสหรอืข้อมลูทีไ่ดจ้ากการเปน็ 
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กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ในการ 

หาประโยชน์ส่วนตน และมิให้ใช้ข้อมูลภายในเพือ่ประโยชน์ของตน 

ในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืน เพื่อ 

ประโยชน์ในการซือ้ขายหุน้ของบรษิทั ในเรือ่งการท�าธุรกจิทีแ่ข่งขนั 

กบับรษิทัหรือธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง ไม่เปิดเผยข้อมลูภายในทีเ่ป็นความลบั 

ทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ 

พนกังาน รวมไปถงึผูรู้ห้รอืครอบครองข้อมลูภายในทีม่ส่ีวนใกล้ชดิ 

กับข้อมูลของบริษัท น�าข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน ์

อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อบริษัทและ 

ผูถ้อืหุ้น ทัง้นี ้โดยผูท้ีล่่วงรูแ้ละครอบครองข้อมลูความลบัทางธรุกจิ 

จะจ�ากดัให้รบัรูไ้ด้เฉพาะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูท่ีเกีย่วข้อง 

เท่านั้น รวมถึงห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตร 

ทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ ซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัก่อนการประกาศ 

งบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูล 

แล้ว 5 วัน และให้กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครอง 

หลักทรัพย์ของบริษัทและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการ 

บริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหาร น�าข้อมูลภายใน 

ไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

และการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ปรับปรุงเพิ่มเติมปี 2559

การกระท�าฝ่าฝืนใดๆ อนัเป็นเหตใุห้บรษิทัได้รบัความเสยีหายหรอื 

สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบาย  

และจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และ 

ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

พ.ศ. 2535 ปรับปรุงเพิ่มเติมปี 2559 ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทไม่มี 

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด�าเนินการซื้อขาย 

หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผดิชอบคดัเลือกผูส้อบบญัชใีนเบือ้งต้น 

โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทาน 

งบการเงินเสร็จตามก�าหนดเวลา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของ 

การให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อน�าเสนอ 

ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

กลุ่มบริษัทอมรินทร์จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี  

ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งเป็นส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี  

สงักดัในรอบปีทีผ่่านมา มจี�านวนเงนิรวม 3,430,000 บาท ประกอบด้วย 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท จ�านวน 1,500,000 บาท และค่าสอบบัญชี 

ของบริษัทย่อย จ�านวน 1,930,000 บาท 

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

- ไม่มี -

ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา อมรนิทร์และบรษิทัย่อย มไิด้จ่ายค่าตอบแทน 

ของงานบริการอ่ืน (Non-audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชี บุคคล 

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ 

ผู้สอบบญัชสีงักดั และไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอนัเกดิจากการตกลง 

ที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น 

ผูส้อบทานความเหมาะสมและความมปีระสทิธผิลของการควบคมุ 

ภายในทีฝ่่ายบรหิารจดัให้มข้ึีน เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัและบรษิทัย่อย 

มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการด�าเนินงาน  

เหมาะสม เพยีงพอ ในการดแูลการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

วัตถุประสงค์ กฎหมาย รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทาง 

การเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษา 

ทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือ 

การทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด 

ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 

กมุภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพยีงพอ 

ของระบบการควบคุมภายใน ส�าหรับปี 2561 โดยใช้วิธีการซักถาม 

ข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผลจากการตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะ

กรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญเกี่ยวกับ

ระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่าบริษัทมีระบบ
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การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการด�าเนินงาน 

ปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการ 

ด�าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่

กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ�านาจ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

บรษิทัได้จดัต้ังฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีใ่นการสอบทานระบบ 

บริหารจัดการและประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 

รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท 

ได้ด�าเนนิงานตามวตัถปุระสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ตลอดจนสนบัสนนุให้การด�าเนนิงานของบรษิทัมรีะบบการควบคมุ 

ภายในที่ดี เพียงพอ เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจและการก�ากับ 

ดูแลที่ดีของบริษัท โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง 

ถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้อง 

ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง 

นายสามารถ พจนพาณิชย์กุล ให้เข้าด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการ 

ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1  

พฤษภาคม 2550 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์การท�างานด้าน 

ตรวจสอบภายในในองค์กรเอกชนมาไม่น้อยกว่า 25 ปี เคยเข้ารับ 

การอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะและความรูจ้ากสมาคมผูต้รวจสอบภายใน 

แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชีในหลักสูตรของการ 

ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และมี 

ความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามี 

ความเหมาะสมท่ีจะปฏบัิติหน้าท่ีดงักล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

มีดังนี้

นายสามารถ พจนพาณิชย์กุล
อายุ  53 ปี

ต�าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • CAC SME Certification

ประวัติการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ
 • สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)

- ประกาศนยีบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

ประวัติการฝึกอบรมอื่นๆ
 •  หลกัสตูรทีป่รกึษาภาษอีากรภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของ 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)
0.00 (0 หุ้น)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • 2556 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง

 • 2550 - 2556  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
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