
การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดีและมุ่งม่ันที่จะยกระดับของการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท สามารถ 
เพ่ิมมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนใน 
ระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน  
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง 
โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยค�านึงถึงสิทธิ 
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที ่
6 ธันวาคม 2560 จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแล 
บรรษัทภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�าหนด 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประเมินและ
ทบทวนเกีย่วกบันโยบาย จรรยาบรรณ ให้เป็นปัจจุบนั สือ่สาร
และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของกลุม่บรษิทัได้รบัทราบ
และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการเจริญเติบโตของบริษัท
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เม่ือวันที่  
3 ธนัวาคม 2561 เลขานกุารบรษิทัได้บรรยายสรปุสาระส�าคัญ 
ของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed  
Companies 2017: CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการ 
ก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” 
เพ่ือมาใช้แทนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียนปี 2555 ให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบใน
บทบาทหน้าที ่ประโยชน์ และหลักปฏบิตัขิอง CG Code เพ่ือที่ 
จะได้น�าไปปรบัใช้ในการก�ากบัดูแลให้กจิการมีผลประกอบการ
ที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือส�าหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง 
อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน  
นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลบรรษัทภิบาลรับผิดชอบในการวางแผน สนับสนุน  
และให้ค�าปรกึษาแก่ฝ่ายจัดการเพ่ือเตรยีมความพร้อมเข้าร่วม 
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทจุรติ (CAC) รวมทัง้ได้มีมตเิหน็ชอบการปรบัปรงุกฎบตัร 
ของคณะกรรมการชุดย่อย การจัดท�าคู ่มือจรรยาบรรณ 

นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท และได้มีการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์
เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือกลุ่ม
พนกังาน ในเรือ่งสาระส�าคัญของการปรบัปรงุพระราชบญัญัต ิ
หลกัทรพัย์ฉบบัที ่5 ว่าด้วยเรือ่งของการเพ่ิมลักษณะของกลุม่ 
การกระท�าความผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน 
และการเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่งกับ
ผู้กระท�าความผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ที่ชัดเจนขึ้น โดย
เผยแพร่ผ่านทางระบบ Intranet ของบริษัท 

คณะกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาลได้น�าเสนอและให้มี 
การทบทวนและปรับปรุงคู ่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 
อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) โดยมีการ 
จัดท�าทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง 
จัดพิมพ์คู่มือจริยธรรมธุรกิจ มอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร  
พนักงานในบริษัทและบริษัทในเครือ เพ่ือให้ทุกคนได้ศึกษา  
ท�าความเข้าใจ และลงนามให้สตัยาบนัเพ่ือให้ทกุคนถอืปฏบิตัิ 
ตามอย่างเคร่งครดั โดยถอืเป็นส่วนหนึง่ของระเบยีบข้อบงัคับ 
การท�างานของบรษิทั ซ่ึงได้แสดงให้เหน็ถงึการให้ความส�าคัญ 
ต่อการด�าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส 
ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั ทีค่�านงึถงึผูถ้อืหุน้ ลูกค้า พนกังาน  
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือ 
จริยธรรมธุรกิจได้จากเว็บไซต์บริษัท (www.amarin.co.th)

จากการที่บริษัทมุ ่งม่ันและให้ความส�าคัญในการพัฒนา
แนวทางการด�าเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยให้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนาองค์กรเพ่ือให้ครอบคลุมทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ สทิธขิอง 
ผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั การค�านงึถงึ 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส  
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผ่านระบบบริหาร 
จัดการและระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลท�าให้ 
ในปี 2562 บรษิทัได้รบัผลการประเมินคุณภาพการจัดประชมุสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
(Thai Investors Association) ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพ
จากสิง่ทีบ่รษิทัจดทะเบยีนควรท�าก่อนการประชมุ ในวนัประชมุ 
และภายหลังการประชุม โดยบริษัทได้ให้ความส�าคัญและ 
มีการปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป ี

144 รายงานประจ�าปี 2562 Beyond Boundaries



ของบรษิทัมาอย่างสม่ําเสมอและต่อเนือ่ง จงึทําให้บรษิทัได้รบั
ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
2562 ได้ 100 คะแนนเต็ม 

ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดแูลกิจการที่ดี
สาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนตามแนวปฏิบตัขิองตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความ 
เป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทําใดๆ อันเป็นการ 
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
อย่างเท่าเทยีมกนั และทําหน้าทีดู่แลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 
อย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น 
ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที ่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภท 
สถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นและ 
สิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อกําหนดทิศทาง
การดาํเนนิงานและตดัสนิใจในเรือ่งทีมี่ผลกระทบทีมี่นยัสาํคัญ
ต่อบริษัท ดังนี้

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน

ได้แก่ สทิธใินการซ้ือขายหรอืโอนหุน้ สทิธใินการมีส่วนแบ่ง 
ในกาํไรในรปูของเงินปันผลอย่างเท่าเทยีมกนั สทิธใินการ 
รับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา  
และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ ้น 
และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ 
บริษัทเป็นรายบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 
ผูส้อบบญัช ีสทิธใินการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนนแทน

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญ 

ผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู ้ถือหุ ้น 
มีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึ้น เช่น  
ผลการดําเนินงานข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน  

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลง
อาํนาจควบคุม และการซือ้ขายสนิทรพัย์ทีสํ่าคัญของบรษิทั 
ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ทีจํ่าเป็นต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิให้จัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 
ทีคํ่านงึถงึสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ในการ 
เข้าร่วมประชุมตามกฎหมายและหลักการกํากับดูแล 
กิจการที่ดี โดยกําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
รอบบัญชี (วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทคือ วันที่ 31 
ธันวาคมของทุกปี) และในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน  
ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเป็นเรื่องที่กระทบ 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้น หรือเกี่ยวข้องกับ 
เง่ือนไขหรอืกฎเกณฑ์ กฎหมายทีใ่ช้บงัคับทีต้่องได้รบัการ 
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเร่งด่วนแล้ว บริษัทจะเรียก 
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2562 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเม่ือ 
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 
Convention Hall อาคารผู ้บริหาร ถนนชัยพฤกษ์  
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 มีผู้ถือหุ้น 
มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจํานวน  
51 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.23 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด  
มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน จากกรรมการทั้งหมด  
11 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 โดยประธานกรรมการบรษิทั 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการ 
บริหาร ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล  
ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง  
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและ 
การเงิน ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เข้าร่วมประชมุอย่างครบถ้วน  
ทั้งนี้รายละเอียดการดําเนินการประชุมมีดังนี้

1)	 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทให้สิทธิผู ้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการ
ประชุมผู ้ถือหุ ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ความ
สามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณา
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 3 
ธนัวาคม 2561 ถงึ 5 กมุภาพันธ์ 2562 รวมถงึการให้สทิธิ



ผู้ถือหุ้นส่งคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการ 
บรษิทัได้ล่วงหน้าก่อนถงึวนัประชมุ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ 
และวิธีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อ 
บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบน 
เวบ็ไซต์ของบรษิทั และแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบข่าว 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 
ดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอ 
รายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที ่
เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการมายังบริษัท

• บรษิทัจัดทาํหนงัสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ทัง้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้ได้เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุ 
และข้อมูลทั้งหมด (รวมรายงานประจําปี) บนเว็บไซต์ 
ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ล่วงหน้าก่อน 
วันประชุมมากกว่า 21 วัน และส่งจดหมายเชิญประชุม 
ให้แก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 21 วนั เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้ 
ได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาในการ 
ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

• ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทมีการชี้แจงข้อเท็จจริง 
เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผูถ้อืหุน้อย่างครบถ้วนเพียงพอ 
โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

1) วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ให้ข้อมูลของผู้ได้รับ
การเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ชื่อและสกุล อายุ สัญชาติ 
ประเภทกรรมการ ตําแหน่งในบริษัท วันที่ เดือน
และปีที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก จํานวนปีที่เป็น
กรรมการ การศึกษา การอบรม/สัมมนา หลักสูตร
กรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประวัติการ
ทาํผดิกฎหมาย ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่าง
ผู้บริหาร ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ป ี
ย้อนหลัง การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
คุณสมบัติต้องห้าม

2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ มีการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จํานวนเงิน รูปแบบ
ค่าตอบแทนแยกตามตําแหน่ง และหน้าที่ความ 
รับผิดชอบของกรรมการ

3) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ 
ผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ 
ความสามารถของผู้สอบบัญชี จํานวนปีที่ปฏิบัติ 
หน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยแสดงค่าสอบบญัช ี
แยกจากค่าบริการอื่น

4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเกีย่วกบันโยบาย 
การจ่ายเงินปันผล จํานวนเงินทีข่ออนมัุต ิเปรยีบเทยีบ 
กบัจาํนวนเงินทีจ่่ายในปีก่อน และกรณงีดจ่ายเงินปันผล 
ได้ให้เหตุผลของการงดจ่ายเงินปันผล

• ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
อย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือ 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สําคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
ล่วงหน้า

• อํานวยความสะดวกให้ผู ้ถือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเอง โดยการจดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ 
ก. แบบ ข. และแบบ ค. และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีรายชื่อพร้อม 
ประวัติกรรมการอิสระให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถเลือกเป็น 
ผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วย

• สาํหรบันกัลงทนุสถาบนั เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ในการเข้าร่วมประชมุ บรษิทัได้ตดิต่อกบันกัลงทนุสถาบนั
เพ่ือประสานงานการจัดเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะให้พร้อม
ก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2)	 วันประชุมผู้ถือหุ้น

• บรษิทัได้กําหนดให้มีขัน้ตอนการประชมุอย่างถกูต้องตาม
กฎหมาย และคํานึงถึงความสะดวก สิทธิและการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดให้ผู ้ถือหุ้นลง
ทะเบยีนเข้าร่วมประชมุด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อน
การประชมุไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง และสามารถลงทะเบียน 
ได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัท 
จัดให้มีบคุลากรอย่างเพียงพอสาํหรบัการลงทะเบยีนเข้า 
ประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะให้ผูอ่ื้นหรอืกรรมการอิสระเข้าประชมุ 
แทน และมีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ถือหุ้น
ทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง



• เพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนนในการประชมุ บรษิทัได้เชญิ 
นายเนรมิต ตรงพร้อมสขุ และนางสาวณชัชา ศรสีพุรวชิยั  
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จํากัด ทั้งนี ้
ในการประชุมดังกล่าวมีบุคคลเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ นางอัมพวรรณ์ สุวรรณเรืองศรี  
และนางสาวณชัชา ศรสีพุรวชิยั เป็นสกัขพียานในการร่วม 
ตรวจรับบัตรและการตรวจนับการลงคะแนน

• ประธานกรรมการบริษัททําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
จากนัน้ประธานได้มอบหมายให้นายฉนัทชาต ธเนศนติย์  
เลขานุการบริษัทดําเนินการประชุม ซึ่งได้มีการกล่าว 
แนะนําคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ 
ชุดยอ่ยทุกคณะ คณะผู้บรหิาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมรับทราบ อธิบายวิธีการ 
ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้อง 
ลงมตใินแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบงัคับของบรษิทั  
ในกรณีที่ผู ้ถือหุ ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ประชุม 
ได้เริม่การประชมุไปแล้ว บรษิทัยงัให้สทิธใินการออกเสยีง 
ลงคะแนนในวาระทีเ่หลืออยูท่ีย่งัไม่ได้มีการพิจารณาและ 
ลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม

• ในการประชุม ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางสาว 
ชยามน พีรพรพิศาล เป็นผูดํ้าเนนิการประชมุเรยีงตามลําดับ 
วาระที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพ่ิม 
วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลงข้อมูลสาํคัญทีไ่ม่ได้แจ้ง 
ให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า พร้อมทัง้ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ 
ทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดง
ความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ 

• การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตาม 
ข้อบังคับของบริษัทที่กําหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง  
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 แบ่งการ 
ลงคะแนนเสียงเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 7 บริษัทจะคํานวณ
ฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของ 
ผู ้ถือหุ ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่ 
เหน็ด้วยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
ที่งดออกเสียง

2) วาระทีต้่องผ่านมตอินมัุตด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีง 
ลงคะแนน จํานวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุ ้น 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่  
วาระที่ 8 บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดย 
นับคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ ้นทั้งหมดที่มาประชุม  
ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3) วาระทีต้่องผ่านมตอินมัุตด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ได้แก่ วาระที ่9 
บรษิทัจะคํานวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัคะแนนเสยีง 
ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชมุ ทีอ่อกเสยีงเหน็ด้วย 
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

ยกเว้นในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  
เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษัท 

กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย

• บัตรลงคะแนนที่ทําเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภท 
ในคราวเดียวกนั ยกเว้นการลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบ 
ฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

• การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกํากับ

• บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะ
เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุซักถามและแสดงความเหน็ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม 
โดยขอให้ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีต้่องการซกัถามหรอื 
แสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุม
ทราบด้วยทุกครั้งเพื่อการบันทึกรายงานการประชุม

สาํหรบัการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าภายหลังการ
ประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะยังคงมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนเฉพาะในวาระทีม่าเข้าร่วมประชมุทนั 
และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น



3)	 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

• บรษิทัเปิดเผยมตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พร้อมผลการลง
คะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ซ่ึงแบ่งเป็นเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 
และงดออกเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน 
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

• จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสําคัญ 
ครบถ้วน และมีการสรปุผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
ซ่ึงแบ่งเป็นเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง พร้อมทัง้ 
บันทึกประเด็นอภิปรายที่สําคัญและคําชี้แจงไว้โดย
สรุป และได้นําส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลกัทรพัย์ และหน่วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วนั 
นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งนําออกเผยแพร่บน
เวบ็ไซต์ของบรษิทัทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็น 
ช่องทางให้ผูถ้อืหุน้รบัทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 
โดยไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมคราวถัดไป

หมวดที่ 2: 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึหน้าทีใ่นการดูแลผลประโยชน์ 
ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุน 
สถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับ 
สิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

1) เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที ่
5 กมุภาพันธ์ 2562 โดยบรษิทัได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์และ 
วิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้น 
ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู ้ถือหุ ้นเสนอวาระการ 
ประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

2) การกําหนดสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุเป็นไปตามจํานวนหุน้
ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู ่ โดยหนึง่หุน้มีสทิธเิท่ากบัหนึง่เสยีง และ
ไม่มีหุน้ใดทีมี่สทิธพิิเศษทีจ่ะจํากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้รายอ่ืน

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือ 
บคุคลอ่ืนเข้าประชมุแทนเพ่ือเป็นตวัแทนรกัษาสทิธขิองตนได้ 
โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช ้
ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับ 
หนังสือมอบฉันทะ

4) บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละ 
วาระ และแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชมุ มีการเตรยีม 
บตัรลงคะแนนให้ผูถ้อืหุน้ในทกุวาระ และในแต่ละวาระจะ 
เกบ็บตัรลงคะแนนสําหรบัผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนไม่เหน็ด้วย 
หรืองดออกเสียงก่อนเพ่ือนําไปตรวจนับคะแนน ยกเว้น
ในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ 
ที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จะเก็บบัตร 
ลงคะแนนทกุใบ ในส่วนผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ด้วยตาม 
ข้างต้น บริษัทขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืน 
เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัท โดยกําหนดนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายในไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน รวมไปถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน
มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
หรือราคาหุ้น AMARIN หรือมีผลกระทบต่อราคาการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยห้ามมิให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้
จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่ม
บริษัทในการหาประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท 
หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น และห้ามเปิดเผยข้อมูล 
ความลบัทางธรุกจิของบรษิทัต่อบคุคลภายนอก โดยเฉพาะ 
คู่แข่ง ทั้งนี้ ข้อมูลความลับทางธุรกิจจะจํากัดให้รับรู้ 
ได้เฉพาะกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น ซึ่งในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ได้ปฏบิตัติามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครดั ไม่ปรากฏว่า 
มีกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัมีการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด 



2.3 การก�าหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
โดยกําหนดในคู ่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยห้ามมิให้
กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) รวมทั้ง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และพนักงานหรือ
ผูท่ี้รูข้้อมูลและครอบครองข้อมูลภายในซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และ 
ภายหลังจากทีป่ระชาชนได้รบัทราบข้อมูลแล้ว 5 วนั โดย 
ทุก 3 เดือน บริษัทจะแจ้งกรรมการและผู้บริหารทราบถึง 
ช่วงระยะเวลาในการห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท  
ทั้งนี้ หากกรรมการและผู้บริหารทําการซ้ือขายหุ้นของ 
บริษัท จะต้องทําการแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู ้ที ่
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผูดู้แลรบัผดิชอบเกีย่วกบั 
การซ้ือขายหุน้ของบรษิทัทราบอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้า 
ก่อนทาํการซ้ือขายหุน้ของบรษิทัทกุครัง้ โดยคณะกรรมการ 
บริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและ 
ผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ 
เป็นประจําทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2562 กรรมการและ 
ผูบ้รหิารได้ปฏบิตัติามนโยบายอย่างเคร่งครดั ไม่ปรากฏว่า 
มีการซ้ือขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซ้ือขาย
แต่อย่างใด

2.4 การด�าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บรษิทัคํานงึถงึความสาํคัญของนโยบายในข้อนีเ้ป็นอย่างยิง่ 
เพราะหากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น 
อาจทําให้บริษัทประสบปัญหาในการดําเนินธุรกิจได้  
จึงได้กําหนดเป็นข้อปฏบิตัสํิาหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และ 
พนักงานของบริษัท ดังนี้

1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ต้องหลีกเล่ียงความขดัแย้ง 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของบริษัท 
ในการตดิต่อกบัคู่ค้าและบคุคลใดๆ ทัง้นี ้หากจําเป็นต้อง 
มีการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้อง 
คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

2) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทีมี่ส่วนร่วมในการดําเนนิ 
กิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดํารงตําแหน่งนอกบริษัท  
เช่น เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือ 
พนกังานในองค์กรอ่ืน กจิกรรมนัน้ๆ จะต้องไม่ก่อให้เกดิ 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทั ไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม

3) ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน  
หรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กร หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น  
จะต้องไม่กระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทั และจะต้อง 
ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ก่อน สําหรับ 
กรรมการทีไ่ปกระทาํการดังกล่าวจะต้องได้รบัอนมัุตจิาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน

4) หลีกเล่ียงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกับตนเอง และ 
ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ 
ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืสาํนกังาน 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
บรษิทัจะต้องปฏบิตัติามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และการเปิดเผย 
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่าง
เคร่งครัด

5) ในกรณีที่ผู ้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว  
เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจ 
มีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อ 
บริษัท จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ทราบ 
เป็นลายลักษณ์อักษร สําหรับกรณีที่กรรมการหรือบุคคล 
ในครอบครวัไปกระทําการดังกล่าว จะต้องแจ้งให้ประธาน 
กรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวดที่ 3:
การค�านึงถึงบทบาทของการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบรษิทัให้ความสําคัญต่อสทิธขิองผูมี้ส่วนได้เสยี 
ทุกกลุ่ม โดยได้กําหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ใน 
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ 
พนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าผูมี้ส่วนได้เสยีจะได้รบัการดูแลอย่าง 
เป็นธรรมทุกฝ่าย 



3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น 

บรษิทัตระหนกัถงึสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 
ทุกคน มุ่งม่ันที่จะดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
เต็มความสามารถ เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน
ที่เหมาะสมและยั่งยืน โดยบริษัทได้กําหนดเป็นข้อพึง
ปฏิบัติ ดังนี้

1) บริษัทเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
ในการได้รบัข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบรษิทัทีมี่ผลต่อการ 
ตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยผลประกอบการ 
งบการเงิน และข้อมูลอ่ืนๆ ตามที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

2) บริษัทจะเสนอรายงานสถานภาพและแนวโน้มของบริษัท
ในอนาคตต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สมํ่าเสมอ และ
ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง

3) บรษิทัตระหนกัถงึสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 
ทุกรายในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ปฏิบัติตาม 
ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

4) บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่และดาํเนินธุรกิจด้วยความซือ่สัตย ์
สุจริต ตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ ด้วยความ 
ระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ โดยคํานึงถึงความ 
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

5) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  
จะไม่ใช ้ข ้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อ 
สาธารณะ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ อันอาจก่อให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทได้

3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์
ต่างๆ และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยได้
กําหนดเป็นนโยบาย ดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเคารพจารีตประเพณี 
ท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท

2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด

3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตาม 
ข้อกาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย ์  และตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง 
ประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 
การดําเนินธุรกิจของบริษัท

4) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะต้องปฏิบตัหิน้าทีข่องตน 
ด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ โดยคํานงึถงึประโยชน์อันชอบธรรม 
ของบรษิทั รวมทัง้ไม่กระทําการช่วยเหลอื สนบัสนนุ หรอื
ส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย

5) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะต้องให้ความร่วมมือ 
กับหน่วยงานกํากับดูแล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

บรษิทัมุ่งม่ันทีจ่ะสร้างความม่ันใจและความพึงพอใจสงูสดุ
ให้กบัลกูค้า เพราะลูกค้าเป็นหนึง่ในปัจจยัสาํคัญทีจ่ะทาํให้
บรษิทับรรลเุป้าหมาย จึงได้กาํหนดแนวปฏบิตัไิว้ ดังนี้

1) บรษิทัตระหนกัถงึความสําคัญของลกูค้า และมุ่งม่ันทีจ่ะ
สร้างความเชือ่ม่ันและความพึงพอใจสงูสดุให้ลกูค้า โดยให้ 
ลกูค้าได้รบับรกิารและผลงานทีดี่ มีคุณภาพ ในระดับราคา 
ทีเ่หมาะสม รวมทัง้รกัษาสมัพันธภาพทีดี่และยัง่ยนืต่อลูกค้า

2) บริษัทต้องจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความพึงพอใจ
ของลูกค้า โดยปฏบิตัต่ิอทกุคนอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาค 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ

3) ผู ้บริหารและพนักงานต้องจัดระบบรับเรื่องร้องเรียน  
เพ่ือให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการหรือ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยดําเนินการอย่างรวดเร็ว
และตอบสนองต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด



3.4 นโยบายและแนวปฏบิติัเกีย่วกบัคูค้่าและ/หรอืเจ้าหน้ี

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม โดยบริษัท
ยึดถือตามเง่ือนไขทางการค้าหรือข้อตกลงตามสัญญา
ต่างๆ ที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้ามี
ดังนี้

1) พิจารณาการกําหนดระเบียบและขั้นตอนในการจัดหา 
สินค้าหรือบริการที่ชัดเจนและมีความเป็นธรรม โดย 
คัดเลอืกคู่ค้าอย่างมีระบบ โปร่งใส ตามระเบยีบและวธิกีาร 
จัดซ้ือจัดจ้างของบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าที่มี 
ประวัติและสภาพการดําเนินธุรกิจที่ดี น่าเชื่อถือ มีฐานะ 
การเงินม่ันคง มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและ 
ชือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้ก และได้รบัการยอมรบัจากผูป้ระกอบการ 
ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน โดยต้องไม่มีประวัติ 
ต้องห้ามทําการค้าอันเนื่องมาจากการกระทําทุจริต 
คอร์รัปชัน หรือประวัติละทิ้งงาน หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อ 
บริษัทต้องห้ามของภาคราชการหรือเอกชน อีกทั้งสินค้า 
หรือบริการต้องมีความน่าพอใจและความสม่ําเสมอ 
ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา การบริการ และการส่งมอบ 

2) พิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมเม่ือเทียบกับ 
คุณภาพสินค้า และ/หรืองานบริการที่ได้รับจากคู่ค้า และ 
จัดให้มีการทาํสญัญาในรปูแบบทีเ่หมาะสมตามข้อตกลง 
ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และมีการปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ในสญัญาอย่างครบถ้วน เพ่ือป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชนั 
และประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

3) ปฏิบัติตามสัญญาที่กําหนดไว้หรือหลักเกณฑ์เง่ือนไข
ทางการค้าต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดย
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือหลักเกณฑ์
เงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้ได้ กลุ่มบริษัทจะแจ้งให้
คู่ค้าทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทันที

4) ชําระเงินให้คู่ค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา

5) ไม่เรียกร้องของขวัญ ทรัพย์สิน การสนับสนุน หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม

6) หลีกเลีย่งการซือ้สนิค้าหรอืการรบับรกิารทีคู่่ค้ากระทําโดย
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

7) ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้ากับผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมจากคู่ค้า หรือเว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจงหรือดําเนินการใน
ทางกฎหมาย

8) ไม่ทําธุรกิจกับคู่ค้าที่มีการกระทําผิดกฎหมายหรือขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม

9) รับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะใดๆ 
ของคู่ค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

3.5 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าและปฏิบัติต่อ 
คู่แข่งทางการค้าโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ 
ทีเ่กีย่วข้องต่างๆ อย่างเคร่งครดั และได้กําหนดแนวทาง 
ปฏิบัติไว้ ดังนี้

1) ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี

2) ไม่ทาํลายชือ่เสยีงในทางการค้าของคู่แข่งทางการค้า หรอื
แสวงหาข้อมูลทีเ่ป็นความลบัทางการค้าเพ่ือผลประโยชน์
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือ
ไม่เหมาะสม

3) ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการ 
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนหรือคู่แข่ง 
ทางการค้า

4) บรษิทัต้องให้ข้อมูลทีถ่กูต้องและเป็นจรงิเกีย่วกบัคุณภาพ 
ลักษณะของสนิค้าและบรกิารในการแถลงข่าวหรอืโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ

5) ไม่ร่วมในการทําสัญญาหรือข้อตกลงอันอาจจะมีผล
เป็นการลดหรอืขจัดการแข่งขนัทางการค้าอย่างไม่สมเหตุ
สมผล



3.6 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม การพัฒนา 
 ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บรษิทัให้ความสําคัญต่อสงัคม ส่วนรวม และสิง่แวดล้อม
เป็นอย่างมาก และมุ่งม่ันทีจ่ะดําเนนิธรุกจิทีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกฝัง 
ให้พนกังานทกุคนในบรษิทัเป็นพลเมืองทีดี่ ทาํตนให้เป็น 
ประโยชน์ต่อสงัคม ส่วนรวม และสิง่แวดล้อม โดยกาํหนด
เป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ ดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงประพฤติปฏิบัติตน
ในฐานะพลเมืองที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือ
กฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลอย่างเคร่งครดั 
และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสมํ่าเสมอ

2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องร่วมกันส่งเสริม
และสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพ
ชวีติ ประหยดัพลังงาน รกัษาสิง่แวดล้อม เพ่ือความเจรญิ
ก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม

3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดูแลป้องกัน 
มิให้การดําเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องสร้างจิตสํานึก 
ในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง 
ต่อเนื่องและจริงจัง

บรษิทัได้รบัประกาศเกยีรตคุิณ “ระดับทอง” จากโครงการ
รณรงค์สร้างการรับรู ้มาตรการเชิงป้องกันด้านความ
ปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการที่มีการประสบ
อันตรายสูง เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและจัดการ 
ด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน 
ของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ ได้ร่วมกันจัดทํากิจกรรมและ 
โครงการต่างๆ เพ่ือร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทน 
สงัคม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหวัข้อเรือ่ง “ความ 
รับผิดชอบต่อสังคม”

อีกทั้งบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน และปลกูฝังจิตสํานกึด้านการดูแลสิง่แวดล้อม 
และการใช้พลังงานให้แก่พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง 
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รบัการฝึกอบรมการจดัการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน ในรอบปี 2562 มี 
หลักสูตรอบรมที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรม  
เช่น การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ 
ทาํงานเกีย่วกบัสารเคมี โดยจัดอบรมพนกังานเริม่งานใหม่ 
และทบทวนให้พนักงานเดิมเดือนละ 1 ครั้ง และบริษัท
มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับ
ระดับความร้อน แสงสว่าง และเสยีงในสถานประกอบการ  
รวมถึงตรวจคุณภาพนํา้หลังผ่านระบบบําบัดนํา้เสีย ซ่ึง 
ที่ผ่านมาปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 
ได้อย่างครบถ้วน

3.7 การส่งเสรมิให้มกีารใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้
ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่
ไปกับการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
บริษัทได้มีการนําพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมและรณรงค์
ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกในการ
ประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า ครอบคลุมทั้งการใช้
พลังงานไฟฟ้า นํ้า กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ 

3.8 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ 
 มนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญและถือเป็นนโยบาย
หลักในการดําเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคํานึงถึง
การเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักด์ิศรีในความ
เป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการ
ดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า 

3.9 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการละเมิดทรพัย์สนิ 
 ทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญในการส่งเสริมและ
ปฏบิตัติามสทิธใินทรพัย์สนิ ทรพัย์สนิทางปัญญา ลิขสทิธิ์ 
สทิธบิตัร สทิธทิางศลีธรรมอย่างเคร่งครดั โดยมีแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังนี้



1) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สิน 
ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้า 
และบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้า 
หรือการกระทําที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2) การใช ้ซอฟต์แวร ์ที่ผิดกฎหมายถือเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นความผิดร้ายแรง ทั้งนี้ 
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งในเรื่องของการถูกโจมต ี
จากไวรสัคอมพิวเตอร์หรอืจากบคุคลภายนอก การรัว่ไหล 
ของข้อมูลสําคัญ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและ 
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์ของบริษัท  
ไฟร์วอลล์ (Firewall) มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส  
(Anti-virus) ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเครือข่าย 
ตลอดจนมีการแยกเขตของระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน 
อีกทั้งบริษัทยังมีระบบสํารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล 
โดยมีการกําหนดแผนฉกุเฉนิ Disaster Recovery Plan 
(DRP) และมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจําทุกปี

หมวดที่ 4:
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศ ทัง้ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทัว่ไปทีสํ่าคัญทีเ่กีย่วกบั 
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง  
ครบถ้วน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและ 
เท่าเทยีมกนั เพ่ือให้นกัลงทนุและผูมี้ส่วนได้เสยีทกุฝ่ายมีข้อมูล 
ที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ําเสมอ  
ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย

4.1 การกาํกบัดูแลกจิการ บรษิทัได้จัดทาํและเปิดเผยนโยบาย 
การกาํกบัดูแลกจิการ คู่มือจรยิธรรมธรุกจิ จรรยาบรรณ 
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ  
กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ข้อมูลของ 
เลขานกุารบรษิทั และข้อมูลของผูบ้รหิารสงูสดุด้านบญัชี 
และการเงิน ซ่ึงปัจจุบนัได้แก่ รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  
(ฝ่ายบญัชแีละการเงิน) โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั

4.2 นโยบายการดูแลสงัคมและสิง่แวดล้อม บรษิทัได้กาํหนด
ไว้ในพันธกิจ (Mission) และนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่บริษัทต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สําหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่
ในหวัข้อ “ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม” 

4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดตั้งคณะ
กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่งเพ่ือทําหน้าที่
กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมในทุกด้านอย่าง
เหมาะสม พร้อมทัง้กาํหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง 
ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

4.4 โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 
อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพ่ือประชุม
สามัญประจําปี บนเว็บไซต์ของบริษัท

4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อ 
รายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง 
ความสําคัญของการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง  
มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินเพ่ือให้นกัลงทนุใช้ประกอบการตดัสนิใจ จึงได้ 
จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ 
รายงานของผูส้อบบญัชไีว้ในรายงานประจําปี ซึง่ในปี 2562 
งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไข 
จากผูส้อบบญัช ีและนําส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตรงเวลา โดยไม่ถกูสัง่แก้ไข 
งบการเงินของบรษิทัแต่อย่างใด ตามรายละเอียดในหวัข้อ 
“รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทต่อ 
รายงานทางการเงิน” 

4.6 การทําหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ
ชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บริษัทและคณะกรรมการชุดย ่อย จํานวนครั้งของ 
การประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคน 
เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ  
“โครงสร้างการจัดการ” และหัวข้อ “การก�ากับดูแล 
กิจการ” เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย

4.7 การถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิาร มีการ 
เปิดเผยการถือหุ ้นและการเปล่ียนแปลงการถือครอง 
หุน้บรษิทัระหว่างปีของกรรมการและผูบ้รหิารทัง้ทางตรง 
และทางอ้อมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ  
56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) ตามรายละเอียด 
ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องการถือครอง 
หลักทรัพย์บริษัทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร



4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร มีการเปิดเผยนโยบาย 
การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้ง 
รปูแบบ ลกัษณะ และจาํนวนค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัจากการ 
เป็นกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุย่อย ตามรายละเอียด 
หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทน 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่

4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะ
กรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท
และผู ้บริหารต้องรายงานให้บริษัทรับทราบทุกครั้ง
ถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความ 
เกีย่วข้องภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัทีมี่การแต่งตัง้หรอื 
วนัทีมี่การเปลีย่นแปลง โดยเลขานกุารบรษิทัจัดส่งสาํเนา 
รายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท 
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั 
ทําการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานดังกล่าว โดย 
ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยข้อมูล 
การเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผูบ้รหิารตาม
รายละเอียดหวัข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรือ่งบคุลากร

4.11 การทํารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้
กาํหนดนโยบายให้บรษิทัต้องมีการปฏบิตัติามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุ โดยในกรณทีีเ่ป็นการทาํรายการ
ระหว่างกันที่สําคัญ บริษัทจะนําเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและนําเรื่องเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้กรรมการ 
ตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่าง 
ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
และ/หรืออนุ มัติแล ้วแต ่กรณี หลังจากนั้นจึงจะ 
ดําเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตามรายละเอียดหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

4.12 การรายงานผลการดําเนนิงานรายไตรมาส จัดทําคาํอธบิาย 
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management  
Discussion and Analysis: MD&A) ประจําไตรมาส
และประจําปี ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการดําเนินงาน
ด้านการปฏิบัติการและการเงิน พร้อมการวิเคราะห์

ข้อมูลและคําอธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง โดย
คํานึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของ
ผลการดําเนินงาน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและ
การติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท

4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผดิ (Whistleblowing 
Policy) บรษิทัเปิดโอกาสให้พนกังานและผูมี้ส่วนได้เสยี
ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เม่ือพบเรื่องที่อาจ 
เป็นการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤต ิ
มิชอบของพนกังานในบรษิทั ตลอดจนพฤตกิรรมทีอ่าจ 
เป็นปัญหาและก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทั รวมทัง้ 
การรบัข้อร้องเรยีนในกรณทีีพ่นกังานและผูมี้ส่วนได้เสยี 
ถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่าน 
ช่องทางและกระบวนการทีบ่รษิทักาํหนด ตามรายละเอียด 
หัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
และการปกป้องผู้ให้ข้อมูล”

4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพ่ือเป็น 
ศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของ 
บรษิทัได้อย่างรวดเรว็และเท่าเทยีมกนั โดยข้อมูลทีไ่ด้รบั 
จากบรษิทัจะเป็นข้อมูลทีมี่ความถกูต้อง โปร่งใส ครบถ้วน 
และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลสําคัญที่จะมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั ผูท้ีไ่ด้รบัข้อมูล 
สามารถนําข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจ 
ในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่า 
ที่แท้จริงของบริษัท รวมถึงบริหารความสัมพันธ์กับ 
นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น บุคคลทั่วไป เป็นต้น  
หน่วยงานนกัลงทนุสมัพันธ์จะทํางานใกล้ชดิกบัผูบ้รหิาร 
ระดับสงู เพ่ือกาํหนดนโยบายและแผนงานประจาํไตรมาส 
และประจําปี รวมถึงวางแนวทางในการปฏิบัติงาน 
และการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ผู้ลงทุน 
และผูท้ีเ่กีย่วข้องสามารถตดิต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2422-9999 ต่อ 4634, 4635  
หรือที่อีเมล IR@amarin.co.th นอกจากนี้ บริษัท 
มีการเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่มี 
กิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สําคัญ บน 
เว็บไซต์ www.amarin.co.th/investor



หมวดที่ 5: 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทจัดตั้งขึ้นเพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแล
กิจการให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมต ิ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย ์
สจุรติเยีย่งวญิญชูนผูป้ระกอบธรุกจิเช่นนัน้จะพึงกระทาํภายใต้ 
สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้า 
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า  
5 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 คน  
ประกอบด้วย

• กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 2 คน (ร้อยละ 16.67 ของจํานวน 
กรรมการทั้งหมด) 

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน (ร้อยละ 50.00 ของ 
จํานวนกรรมการทั้งหมด)

• กรรมการอิสระจํานวน 4 คน (ร้อยละ 33.33 ของจํานวน 
กรรมการทั้งหมด) ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่อง 
สัดส่วนกรรมการอิสระที่กําหนดให้บริษัทจดทะเบียน 
ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ 
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

5.1 การจัดท�านโยบายก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรม 
 ธุรกิจ

คณะกรรมการบรษิทัมุ่งม่ันในการดําเนนิธรุกจิของบรษิทั
อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ไม่ข้องเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดเป็น
นโยบายที่จะไม่กีดกันหรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด
และจะดําเนินการเพ่ือรับประกันว่า พนักงานจะมีสิทธิ
ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล มีสถานที่ทํางานที่
ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจาก 
การล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลัก 
ความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ 

ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเง่ือนไขการจ้างงาน 
อ่ืนๆ รวมทั้งไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ และ 
ไม่มีการใช้มาตรการด้านระเบียบวินัยในการลงโทษ 
ทางกาย การคุกคาม การกระทํารุนแรง หรือการข่มเหง 
ทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา โดยนโยบายดังกล่าว 
ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดเป็นข้อพึงปฏิบัต ิ
ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ต่อมาคณะกรรมการบริษัท 
มีการทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และมีมต ิ
เห็นชอบการปรับปรุงเพ่ิมเติมคู่มือจริยธรรมธุรกิจของ 
บริษัท ตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล 
นาํเสนอ และต่อมามีการจัดพิมพ์คู่มือจรยิธรรมธรุกจิของ 
บริษัทมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในบริษัท
และบริษัทในเครือ เพ่ือให้ทุกคนศึกษา ทําความเข้าใจ 
และลงนามให้สตัยาบนัเพ่ือให้ทกุคนถอืปฏบิตัติามอย่าง 
เคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับ 
การทํางานของบริษัท และได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของ 
ผูบ้งัคับบญัชาทีต้่องให้ข้อมูล ความรู ้เกีย่วกบัหลักจรยิธรรม 
ธุรกิจต่อพนักงาน และเพ่ือให้ม่ันใจว่าพนักงานทุกคน 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้
มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนกรณทีีส่งสยั
ว่าจะมีการกระทาํผดิจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทั การกระทาํ 
ผดิกฎหมาย รวมถงึพฤตกิรรมทีส่่อถงึการทจุรติ การปฏิบตัิ 
อย่างไม่เท่าเทียมกันทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท 
ตลอดจนจดัให้มีระบบการดาํเนนิการจดัการข้อร้องเรยีน 
ที่เหมาะสม รวมถึงกําหนดมาตรการในการคุ้มครอง 
และรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึง 
การมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการดําเนิน 
ธุรกิจของบริษัทที่คํานึงถึงผู ้ถือหุ ้น ลูกค้า พนักงาน  
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

5.2 วสัิยทศัน์ พันธกจิ และการวางแผนกลยุทธ์ของบรษิทั

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา
ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์
ของบริษัท (ปี  2562  - 2564) เพ่ือให้ผู ้บริหารและ
พนกังานมีจดุมุ่งหมายไปในทศิทางเดียวกนั โดยแต่ละปี 
กาํหนดให้มีการพิจารณาทบทวนแผนกลยทุธ์อย่างต่อเนือ่ง 
และภายหลังจากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการ 
ติดตามว่าฝ่ายจัดการได้นําแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไป 
ปฏิบัติตามทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ 
หรอืไม่ โดยฝ่ายจัดการต้องทําการสือ่สารนโยบาย เป้าหมาย 



ขั้นตอนการคัดเลือก รายละเอียด

หลักเกณฑ์ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กําหนดคุณสมบตักิรรมการ เพ่ือพิจารณาว่า 
คณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญเรื่องใด รวมถึงความหลากหลายในด้าน 
ประสบการณ์ ความรู้ และความเป็นอิสระ

การสรรหา พิจารณาสรรหาจาก
1. ได้รับคําแนะนําจากกรรมการบริษัท
2. จากการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ
3. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Pool)

การคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติของ
กรรมการ โดยพิจารณาจากการจัดทํากรอบการกําหนดทางด้าน Board Skill Matrix เป็น
เครื่องมือการสรรหา

การแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบคุคลทีมี่คุณสมบตัคิรบถ้วนและ 
มีมตเิหน็ชอบ เพ่ือเสนอรายชือ่ผูมี้คุณสมบตัทิีเ่หมาะสมได้รบัคัดเลือกให้คณะกรรมการบรษิทั 
เป็นผู้พิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบตังิาน 
การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ 
คณะกรรมการบริษัท

และทศิทางการดําเนนิงานของบรษิทัให้พนกังานทกุระดับทัว่ทัง้องค์กรรบัทราบ ตลอดจนรายงานการปฏบิตัติามแผนกลยทุธ์ 
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นประจําทุกเดือน และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทุกไตรมาส เพื่อ 
ที่ประชุมจะได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป

5.3 นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Boards Diversity)

บรษิทัตระหนกัดีถงึประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบรษิทั และเหน็ว่าเป็นปัจจยัสําคัญปัจจัยหนึง่ในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทํางานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนั้นไม่ได้จํากัดเฉพาะในเรื่องเพศ  
แต่ยงัรวมถงึอาย ุประวตั ิการศกึษา ประสบการณ์ในวชิาชพี ทกัษะ และความรู ้ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน ทัง้นีใ้นการสรรหา 
และการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  
ซึ่งได้คํานึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

5.4 หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

บุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส ดังนี้

ทัง้นี ้ ในปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมีคุณสมบตัทิีห่ลากหลายและมีความรูค้วามชาํนาญ ประสบการณ์ และความสามารถ 
เฉพาะด้าน ซ่ึงประกอบไปด้วยด้านการบรหิารธรุกจิ ด้านการจัดการ ด้านการบรหิารการลงทนุ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้าน 
การบญัช ีด้านการวางแผนกลยทุธ์ และด้านเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีบ่รษิทัจําเป็นต้องมี เพ่ือให้คณะกรรมการ 
บรษิทัสามารถกาํหนดกลยทุธ์ นโยบาย และการกาํกบัดูแลให้มีการปฏบิตัอิย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล ซ่ึงให้ความ 
สอดคล้องกบัทศิทางการดําเนนิธรุกจิของบรษิทั



5.5 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

คณะกรรมการบรษิทักาํหนดให้มีการปฐมนเิทศกรรมการ
ใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวัง
ทีบ่รษิทัมีต่อบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ  
นโยบาย และแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ 
ของบริษัท ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน 
ธุรกิจและการดําเนินการต่างๆ ของบริษัท เพื่อเป็นการ 
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ  
ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ  
ให้กบักรรมการทกุคนทัง้ในแง่การกาํกบัดูแลกจิการ ภาวะ 
อุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ  
เป็นต้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัต ิ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ

5.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
 ของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด  
 (มหาชน)

บรษิทัได้มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ระหว่างคณะกรรมการบรษิทักบักรรมการผูอํ้านวยการใหญ่ 
ซ่ึงเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกํากับดูแลให้การ 
บรหิารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีจ่ะก่อให้ 
เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ 
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่
ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดําเนินการใดๆ ที่เป็นการ
ขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัท
ในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต 
ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดําเนินกิจการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ  
มติที่ประชุมผู้ถือหุ ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์  
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  
โดยกรรมการผูอํ้านวยการใหญ่ทําหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าคณะ 
หรอืผูน้าํคณะผูบ้รหิารของบรษิทัในการบรหิารจัดการและ 
ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
งานทั่วไป และเป็นผู้บริหารสูงสุดในส่วนของฝ่ายจัดการ  
โดยทําหน้าที่ในการดําเนินการและ/หรือการบริหารงาน 
ประจาํวนัของบรษิทั ตามแนวทางทีค่ณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการบรหิารกําหนดพิจารณาธรุกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท

5.7 การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล
กจิการเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม 
ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน 
บริษัทได้แยกตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธาน
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 
มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการบริษัท  
ประธานคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูอํ้านวยการใหญ่ 
มีขอบเขตอํานาจหน้าที่ ดังนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยทําหน้าที่เป็น 
ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ต้องมี 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  
ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือ
ร่วมกบัเลขานกุารบรษิทั เพ่ือให้แน่ใจว่าเรือ่งสําคัญได้ถกู
บรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้ว

3. ดาํเนนิการประชมุคณะกรรมการบรษิทัตามระเบยีบวาระ  
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และการกํากบัดูแลกจิการทีดี่ จัดสรร 
เวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมี 
ส่วนร่วมในการอภิปราย ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและ 
แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

4. ติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย 
ขององค์กร

5. เสรมิสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบรษิทั 
กับฝ่ายจัดการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหาร

1. กําหนดและจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ
งบประมาณและตัวชี้วัดผลการดาํเนินงานประจําปี เสนอ
ให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาอนมัุต ิตลอดจนตดิตาม
ความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน 
และรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบความก้าวหน้า 
เป็นประจํา



2.  บรหิารและควบคุมธรุกจิของบรษิทัให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนงานที่ได้รับอนุมัติ

3.  แสวงหาโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ ซ่ึงสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์
และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท

4.  การดําเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

1. จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตร ์การทําธุรกิจ  
เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัท 
และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

2. ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์
การทาํธรุกจิ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปี 
ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัท 
อนุมัติ

3. รายงานผลการดําเนินงานและผลประกอบการประจําปี 
เดือน และไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย เทียบกับ
แผนและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
พร้อมข้อเสนอแนะ

4. อนมัุตค่ิาใช้จ่ายต่างๆ ของบรษิทัได้ไม่เกนิวงเงิน 3 ล้านบาท 
ต่อครั้ง ภายใต้กรอบงบประมาณประจําปีของบริษัท  
ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. อนุมัติให้ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และแก้ไขโครงสร้าง
องค์กรระดับฝ่ายลงไป

6. ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งน้ีภายใต้วัตถุประสงค์  
ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู ้บริหารที ่
บริษัทอื่นของผู้บริหาร	กรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	และ 
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

การไปดํารงตําแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือ 
ตาํแหน่งใดๆ ในบรษิทัหรอืนติบิคุคลอ่ืน ซ่ึงมิใช่บรษิทัย่อย 

หรือบริษัทร่วมของบริษัท และมิใช่การปฏิบัติงานใน 
กจิการของกลุม่บรษิทัของกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่นัน้  
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ 
บริษัทถึงเหตุผลและรายละเอียดของบริษัทที่ไปดํารง 
ตําแหน่ง เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนตอบรับการไปดํารง 
ตําแหน่ง นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด
ในการที่กรรมการผู้อํานวยการใหญ่จะสามารถอทุิศเวลา 
สาํหรบัการปฏิบตัหิน้าทีใ่นฐานะผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทัได้ 
อย่างมีประสทิธภิาพ จึงห้ามมิให้กรรมการผูอํ้านวยการใหญ่ 
ดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ 
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดที ่
ลักษณะงานคล้ายคลึงกันในนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่บริษัท 
ย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท

สําหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ให้
ผู ้บริหารแจ้งถึงเหตุผลและรายละเอียดของการดํารง
ตําแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือตําแหน่งใดๆ 
ในบริษัทหรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใช่บริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมของบริษัท และมิใช่การปฏิบัติงานในกิจการของ
กลุ่มบริษัท ต่อกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ เพื่อพิจารณา 
เห็นชอบก่อนตอบรับการไปดํารงตําแหน่ง และให ้
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่รายงานการดํารงตําแหน่ง 
ของผู ้บริหารระดับสูงในกิจการอ่ืนให้คณะกรรมการ
บริหารรับทราบต่อไป

5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้
กรรมการทราบกําหนดการดังกล่าว โดยกําหนดการ
ประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจําเป็น 
เร่งด่วน อาจมีการประชมุคณะกรรมการเป็นการเพ่ิมเตมิ 
ตามความเหมาะสม และเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการ 
จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดส ่ง 
หนังสือเชิญประชุมซ่ึงกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน 
และเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้
คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา
อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้ง 
ใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง กรรมการทุกคนมีโอกาส 
อภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมี 
ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและ 



ข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคัญในเรื่องที่กําลังพิจารณา 
จะต้องออกจากการประชุมและงดออกเสียงระหว่างการ 
พิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมีการ 
จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนําเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุม 
ดังกล่าว ก่อนทําการรับรองความถูกต้องของเอกสารใน 
การประชมุครัง้ต่อไปโดยประธานกรรมการและเลขานกุาร 
บริษัท สําหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุม
ซ่ึงจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและ
แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระ 
การประชุมด้วย เพ่ือความสะดวกสําหรับกรรมการและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ ในปี 2562  
คณะกรรมการบรษิทัมีการประชมุจํานวน 5 ครัง้ นอกจากนี ้
มีการจัดประชมุกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจาํนวน 1 ครัง้  
คณะกรรมการบริษัทกําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ 
ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมีการประชมุกนัเอง เพ่ืออภิปรายปัญหา 
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็น 
ผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมี 
นโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับ 
ผู ้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัท 
จะปฏิบตัหิน้าทีใ่นฐานะตวัแทนผูถ้อืหุน้ได้อย่างเป็นอิสระ 
และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

5.9 อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติ ดังนี้

1. กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการ
ดาํเนนิธรุกจิของบรษิทั และทบทวนให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

2. ตดิตามดูแลให้มีการรายงานความคืบหน้า เพ่ือให้ผลการ
ดาํเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย ตวัชีว้ดั และแผนกลยทุธ์  
ภายใต้งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้  
รวมทัง้ให้นโยบายเพ่ือการปรบัปรงุพัฒนาขดีความสามารถ 
ในการแข่งขันในระดับสากล

3. กาํหนดนโยบายการกํากบัดูแลกจิการทีดี่และจรรยาบรรณ 
บริษัท ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การต่อต้าน 
การทุจริตและการคอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน  

การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน การรกัษาข้อมูลความลบั  
และการรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน (Whistleblower)  
โดยมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ 
จรรยาบรรณเป็นประจําทุกปี 

4. กําหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ 
เพียงพอ และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุม 
ภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น  
The Committee of Sponsoring Organization 
(COSO) โดยเปิดเผยความเพียงพอของการควบคุม
ภายใน และรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจําปี

5. กําหนดให้มีนโยบายความเสี่ยงและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพของ
การบรหิารความเสีย่งอย่างสมํา่เสมอ โดยเปิดเผยความ
เพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงาน
ประจําปี

6. กําหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ซ่ึงเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม และมีการติดตาม 
ทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ 
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ส่งเสริมให้มีการสร้างและนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้มีการดําเนินกิจการและใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์
ร่วมกนัทัง้แก่กจิการกลุม่บรษิทัอมรนิทร์ คู่ค้า ผูเ้กีย่วข้อง 
และสังคม

8. ควบคุมดูแลการดําเนินการของบริษัทให้มีความม่ันคง
ทางการเงิน เพ่ือให้สามารถดําเนนิธรุกจิได้อย่างต่อเนือ่ง

9. ดูแลให้มีการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มี 
ความถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และสะท้อนผลประกอบการ 
และฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี รวมท้ัง 
เปิดเผยข้อมูลสําคัญต่างๆ ขององค์กรอย่างถูกต้อง  
ครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง



10. กําหนดกรอบและกลไกในการกํากับดูแลบริษัทย่อย 
หรือบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณา 
ความเหมาะสมของบุคคลที่จะเป ็นตัวแทนไปเป็น 
กรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพ่ือควบคุมดูแล 
การดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในระดับที่ 
เหมาะสมแก่กิจการแต่ละแห่ง

11. กําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ 
ผู้อํานวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่โปร่งใสและ 
ชัดเจน ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและประเมินผล 
เป็นประจําทกุปี รวมทัง้ตดิตามดูแลให้มีกระบวนการเตรยีม 
บุคลากรเพ่ือทดแทนหรือสืบทอดตําแหน่งกรรมการ 
ผู้อํานวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง (Succession  
Planning) เป็นประจําทุกปี

5.10 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงาน 
การเงินรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อยและสารสนเทศทาง 
การเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ทัง้นี ้คณะกรรมการ 
บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น 
ผูพิ้จารณารายงานทางการเงินของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
ให้ถกูต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ทีร่บัรองท่ัวไปในประเทศไทย และมีการใช้นโยบายบญัช ี
ที่ เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ รวมทั้ง 
คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความเหน็ไว้ในรายงานความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
คู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผล 
คณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ แบบประเมินผลคณะกรรมการ 
ชดุย่อยทุกชดุ และแบบประเมินผลคณะกรรมการบรษิทั
เป็นรายบุคคล เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเองของคณะกรรมการบรษิทั โดยให้กรรมการบรษิทั
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจําทุกปี  
เพ่ือพิจารณาทบทวนผลงานและอุปสรรคต่างๆ พร้อมทัง้ 
จัดทําสรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้ง 
คณะ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และผลการประเมิน 
คณะกรรมการแบบรายบคุคล เพ่ือคณะกรรมการบรษิทั 

จะนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ “โครงสร้าง
การจัดการ” เรื่องการประเมินตนเอง

5.12 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายที่จะไม่ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้โอกาส
จากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
ถงึข้อปฏบิตัสํิาหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ 
บรษิทั ให้หลีกเลีย่งการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเอง 
ทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทั  
ในกรณทีีจ่าํเป็นต้องทํารายการดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ของ 
บริษัท คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมี 
ราคาและเง่ือนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 
ทัง้นี ้กรรมการหรอืพนกังานทีมี่ส่วนได้เสยีในรายการนัน้ 
จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีท่ี 
เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที ่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนอย่างเคร่งครดั

5.13 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู ้ พิจารณากําหนด 
ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิาร 
ระดับสูงของบริษัท และเพ่ือเป็นการจูงใจและรักษา 
กรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการและอยู่ใน 
ลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความ 
รบัผดิชอบเพ่ิมขึน้ควรได้รบัค่าตอบแทนเพ่ิมทีเ่หมาะสม 
ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารควรได้รับ 
ค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ 
บรษิทัและผลการปฏบิตังิานของกรรมการหรอืผูบ้รหิาร
แต่ละคน เพ่ือให้เกิดการกํากับดูแลที่ดีตามหลักการ 
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด รวมท้ัง 
หลักการปฏิบัติที่ ดีที่ยอมรับในระดับสากล โดย 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจาก 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทน



กรรมการและผูบ้รหิารในปี 2562 ได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ 
“โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูง 

5.14 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทําการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของกรรมการผูอํ้านวยการใหญ่ทกุสิน้ปี โดย 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น 
ผู ้ประเมินและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ 
พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ผลการประเมินของกรรมการ 
ผูอํ้านวยการใหญ่ถอืเป็นข้อมูลลบัอันเป็นความลับเฉพาะ
บคุคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการ 
ผูอํ้านวยการใหญ่ เพ่ือการจ่ายค่าตอบแทน โดยสรปุได้ดังนี้

ระยะสั้น

จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 ประเมินผลจากดัชนีวัดการดําเนินงานองค์กร 
 
ส่วนที่ 2 ประเมินผลด้านความเป็นผูน้าํ (การสร้างทมีงาน 
  การสื่อสาร การมุ่งเน้นความสําเร็จ การบริหาร 
  การเปลีย่นแปลง) ทัง้นี ้ผลการประเมินจะถกูนาํ 
  ไปพิจารณากาํหนดเป็นอัตราการขึน้เงินเดือนของ 
  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ โดยต้องได้รบัอนมัุต ิ
  จากคณะกรรมการบริษัท

ระยะยาว

บรษิทัจ่ายเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชพีเป็นเปอร์เซ็นต์ 
ของเงินเดือนทุกเดือน

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมุ่งม่ันในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส 
ซ่ือสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ 
กจิกรรมใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืละเมิด 
สิทธิมนุษยชน โดยกําหนดเป็นนโยบายที่จะไม่กีดกันหรือ 

ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และจะดําเนินการเพื่อรับประกัน 
ว่าพนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล มี
สถานที่ทํางานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึง
ปราศจากการล่วงละเมดิหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้
หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ 
ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเง่ือนไขการจ้างงานอ่ืนๆ  
รวมทั้งไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ และไม่มีการใช้ 
มาตรการด้านระเบยีบวนิยัในการลงโทษทางกาย การคุกคาม 
การกระทํารนุแรง หรอืการข่มเหงทางกาย จิตใจ หรอืทางวาจา  
โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กําหนด 
เป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความ 
ชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม 
บริษัทอมรินทร์ ในการรับทราบถึงแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท รวมท้ัง
ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  
ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนทีจ่ะต้องรบัทราบ ทําความเข้าใจ  
และปฏบิตัติามนโยบายและข้อปฏบิตัติามทีกํ่าหนดไว้ในคู่มือ 
จรยิธรรมธรุกจิอย่างเคร่งครดั โดยให้ผูบ้งัคับบญัชาทกุระดับชัน้ 
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ส ่งเสริมให้ผู ้ใต ้
บงัคับบญัชาปฏบิตัติามข้อประพฤตปิฏบิตัทิีกํ่าหนดไว้ และจัด 
ให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานเกี่ยวกับ 
การไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการกระทําผิดอ่ืนๆ  
อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพ่ือเป็นการปกป้องสิทธ ิ
ทั้งของผู้ถูกกล่าวหาและผู้แจ้งเบาะแสในการกระทําผิด

เรือ่งทีไ่ม่ได้ปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี

จากการทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รณรงค์และผลักดัน 
ให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยตระหนักถึงประโยชน์ของ 
การดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยแนะนําให้ปฏิบัติตาม “หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี	 2555” ซ่ึงจัดทําโดย 
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พ่ือยกระดับการกํากบั 
ดูแลกจิการให้ทดัเทยีมกบัสากล โดยอาจปรบัใช้ให้เหมาะสมกบั 
สภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทําให้ 
ไม่สามารถปฏบิตัติามหลกัการดังกล่าวได้ ซ่ึงในปี 2562 บรษิทั 
ได้ปฏบิตัติามหลักการกาํกบัดูแลกจิการดังกล่าว ยกเว้นบางกรณี 
ทีบ่รษิทัยงัไม่สามารถนาํมาปฏบิตัไิด้ ซึง่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



1. คณะกรรมการบริษัทควรก�าหนดนโยบายในการ 
 ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี  
 นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

ค�าชี้แจง คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกําหนด
นโยบายจํากัดจํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการอิสระไว้ เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของ 
กรรมการอิสระแต่ละคนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้เสยี 
ทุกฝ่ายและสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็น 
สําคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผล
การประเมินการปฏิบัติงานเรื่อยมาตลอดระยะเวลาการ
ดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละคนในระหว่างที่
ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซ่ึงกรรมการอิสระแต่ละคนก็ได้
พิสูจน์แล้วว่าได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มี 
ผลประโยชน์ขดัแย้งและ/หรอืส่วนได้เสยีอย่างมีนยัสําคัญกบั 
บรษิทัแต่อย่างใด ซ่ึงตลอดระยะเวลาทีผ่่านมากไ็ม่ปรากฏ
ว่ามีผูมี้ส่วนได้เสยีของบรษิทัหรอืหน่วยงานกํากบัดูแลใด
มีข้อทกัท้วงหรอืกล่าวอ้างถงึการขาดคุณสมบตัขิองความ
เป็นกรรมการอิสระ

2. คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาก�าหนดจ�านวน 
 บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ารง 
 ต�าแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง

ค�าชีแ้จง คณะกรรมการบรษิทัได้ชะลอการกาํหนดนโยบาย 
จาํกดัจํานวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคนจะไปดํารงตาํแหน่ง 
กรรมการไว้ เนือ่งจากพิจารณาแล้วเหน็ว่าตามหลกัเกณฑ์ 
การสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความรู้  
ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสม 
ประวตัแิละคุณสมบตัทิีไ่ม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
ความเป็นอิสระ ตลอดจนความสามารถในการทุ่มเท 
ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่า 
การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัเกนิ 5 แห่ง มิได้ส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการอย่างมี 
นยัสาํคัญ หากบรษิทัมีหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ 
ที่ชัดเจนและเหมาะสมเพียงพอ

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีนและ
การปกป้องผู้ให้ข้อมลู (Whistleblowing
Policy)

บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
ทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการ 
ดาํเนนิการจดัการข้อร้องเรยีนทีเ่หมาะสม อีกทัง้ยงัได้กาํหนด 
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

1. การแจ้งเบาะแส

บรษิทัจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน 
ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทําผิดกฎหมาย หรือ 
พฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต หรือการกระทําผิดด้าน 
บรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ผ่านช่องทางดังนี้

•	 ติดต่อประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลบรรษัทภบิาล	

ทางไปรษณย์ี: ประธานคณะกรรมการกาํกับดูแลบรรษทัภิบาล 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 
378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
10170

ทางอีเมล: independentdirector@amarin.co.th

ทางโทรศัพท์: 0-2422-9999 ต่อ 4671 ในวันและเวลา
ทําการของบริษัท

•	 ติดต่อเลขานุการบริษัท

ทางไปรษณีย์:	เลขานุการบริษัท
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  
10170

ทางอีเมล:	secretary@amarin.co.th

ทางโทรศัพท์: 0-2422-9999 ต่อ 4602 ในวันและเวลา
ทําการของบริษัท

โดยการเผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์บรษิทั (www.amarin.co.th) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (56-1) รายงานประจําปี 
ของบริษัท และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ



2. กระบวนการด�าเนินการรับเรื่องร้องเรียน

เม่ือบรษิทัได้รบัเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนมาแล้ว จะดาํเนนิการ 
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกําหนด 
มาตรการในการดําเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหาย 
ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเดือดร้อน 
เสยีหายโดยรวมทัง้หมด หลังจากนัน้ผูท้ีมี่หน้าทีร่บัผดิชอบ 
เรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดําเนินการและ 
รายงานผลให้ผู ้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร ้องเรียนทราบ  
รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อกรรมการ 
ผู้อํานวยการใหญ่ ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะ 
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั แล้วแต่กรณี

3. มาตรการคุ้มครอง

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสทิธขิองผูแ้จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรยีน
หรือผู ้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูล 
อ่ืนใดของผูแ้จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรยีน หรอืผูใ้ห้ความร่วมมือ 
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกําหนดมาตรการ 
คุ้มครองในกรณทีีผู่น้ัน้เหน็ว่าตนอาจได้รบัความไม่ปลอดภัย 
หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู ้ ได ้รับ 
ความเดือดร้อนเสยีหายจะได้รบัการบรรเทาความเสยีหาย 
ด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทําผิด
จริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จะได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกําหนด หรือ
ได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2562 ทาง
บริษัทไม่ได้มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทําผิดใดๆ

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน 
(Anti-Corruption)

คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใสภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และ
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน ด้วยตระหนักเป็นอย่างดีว่า การทุจริตและ
คอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม  
จึงมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและ 
แก้ปัญหาการทจุรติและคอร์รปัชนัทกุรปูแบบ ในปี 2561 บรษิทั 
ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัต ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร ้างกรรมการบริษัทของอมรินทร ์ประกอบด้วย  
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 คณะ  
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ 
กํากับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการความยั่งยืนและ 
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วย 
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนทั้งสิ้น 12 ท่าน แบ่งเป็น 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน โดยในจํานวนนี้ 
มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ 
กรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน  
ทัง้นี ้ข้อมูลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร กรรมการอิสระ 
และกรรมการที่เป็นผู ้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ  
“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ”	

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
บริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบและระมัดระวัง
ต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการดําเนนิธรุกจิของบรษิทัและกํากบั
ดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง
การปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคับ
ของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เว้นแต่ในเรือ่งทีก่ฎหมายกาํหนดให้ต้องได้รบัมตทิีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้ การปฏิบตัใิห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบงัคับ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติและระมัดระวงัรกัษาผลประโยชน์ 
ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและ 
ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให ้
กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคน หรอืบคุคลอ่ืนใดปฏบิตักิาร 
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท และอาจ 
ยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนั้นๆ ได ้
คณะกรรมการบรษิทัมีอาํนาจกาํหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลง 
ชื่อกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจน 
จัดตัง้คณะกรรมการชดุย่อย อย่างไรกต็าม คณะกรรมการ 



ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
บริหาร

1. กําหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่

2. นําเสนอเป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปี
ของบรษิทั เพ่ือนําเสนอขออนมัุตจิากคณะกรรมการบรษิทั

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธาน 
คณะกรรมการบริหาร

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ รองประธาน 
คณะกรรมการบริหาร

นายกําพล ปุญโสณี กรรมการบริหาร

เรอือากาศโท กมลนยั ชยัเฉนยีน กรรมการบริหาร

นางระรนิ อุทกะพันธุ ์ปัญจรุง่โรจน์ กรรมการบริหาร

นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการบริหาร

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ กรรมการบริหาร

นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจํานวน 12 ครั้ง 
   โดยมีนายศริ ิบญุพิทกัษ์เกศ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร

3. ตดิตามการดําเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกบันโยบายของบรษิทั

4. จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และควบคุมความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ

5. จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และระบบการควบคุม
ภายในที่ดี

6. รายงานผลการดําเนินงาน การบริหารกิจการ ตลอดจน 
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และการ 
ควบคุมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัท

7. กําหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

8. พิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัท และพิจารณาการ 
เสนอจ่ายเงินปันผลเพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 
และนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษิทัได้อนมัุตจัิดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ี 
กฎเกณฑ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุกาํหนด มีจาํนวน 
อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู ้
ด้านบัญชีและการเงิน

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย
กรรมการ 3 ท่าน ซ่ึงทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
ดังรายชื่อต่อไปนี้

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  
 นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดยมี 
 นายสามารถ พจนพาณชิย์กลุ ผูจั้ดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 
 ภายใน ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ และนายสุวิทย์ 
 จินดาสงวน มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

รองศาสตราจารย์
ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์
ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

กรรมการตรวจสอบ

นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการตรวจสอบ

บริษัทอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ 
หน้าทีใ่นการปฏบิตังิานต่างๆ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกล่าว  
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจ 
ช่วงที่ทําให้ผู้รับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจม ี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามที่สํานักงาน 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ประกาศกําหนด) ทํากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น 
เป็นการอนมัุตริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบรษิทัอนมัุตใิห้จัดตัง้คณะกรรมการบรหิาร 
ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้



ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน  
5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับ 
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่ช่วยคณะกรรมการ 
บรษิทัในการปฏบิตัหิน้าทีก่าํกบัดูแลเกีย่วกบัความเหมาะสม 
และถูกต้องของรายงานทางการเงิน ในเรื่องของความ 
น่าเชือ่ถอื และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถกูต้อง 
เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกาํหนดของหน่วยงานกาํกับ 
ดูแล สร้างความม่ันใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน  
สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย  
รวมไปถึงประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท 
อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) และ 
บริษัทย่อย เพ่ือให้ความม่ันใจว่าการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดของหน่วยงาน 
กํากับดูแล ตลอดจนมาตรฐานของจริยธรรมที่ดี ซึ่ง
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพ่ือให้ม่ันใจว่า 
มีความถกูต้องเชือ่ถอืได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจําหน่ายไป
ของทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือให้ความม่ันใจว่ารายการดังกล่าว 
สมเหตุสมผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและการ
ดําเนินการมีความโปร่งใส

4. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมีประสทิธผิล 
รวมท้ังพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน และให้คาํแนะนําในเรือ่งงบประมาณ อัตรากําลังคน 
ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย 
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี และเลิกจ้าง หัวหน้า 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซ่ึงมี
ความเป็นอิสระ เพ่ือทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  
และบริษัทย่อย และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี 
รวมทัง้เข้าประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ 
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการประเมิน 
ความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม เพียงพอ  
และมีประสิทธิภาพ

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดย 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ใน 
รายงานประจําปีของบรษิทั ตามหลกัเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทยกําหนด

8. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในของบริษัทและ 
บรษิทัย่อย ตามวธิกีารและมาตรฐานทีย่อมรบัโดยทัว่ไป และ 
ติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็น
อิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจําเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท

10. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญ 
ฝ่ายจัดการ ผู ้บริหาร หรือผู ้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชมุเพ่ือชีแ้จงให้ความเหน็ หรอืส่งเอกสารตามที ่
เห็นว่าเก่ียวข้องจําเป็น และให้มีอํานาจว่าจ้างที่ปรึกษา  
หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจําเป็นที ่
เกีย่วข้องกบัการปฏบิตัหิน้าที ่โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระมี
ลกัษณะเข้มงวดกว่าข้อกาํหนดขัน้ตํา่ของตลาดหลกัทรพัย์



แห่งประเทศไทย ตามประกาศเรื่องคุณสมบัติกรรมการ
อิสระ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536 และข้อกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กลต.จ.(ว) 59/2547 ลง
วันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่องการกําหนดนิยามสําหรับ 
กรรมการอิสระ และหนังสือที่ กลต.ก.(ว) 11/2552  
ลงวันที่ 16 เมษายน 2552 เรื่องการปรับปรุงข้อกําหนด 
เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือ 
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบคุคลทีมี่ความสมัพันธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
กับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็น 
ผู ้ถือหุ ้นที่มีนัย ผู ้มีอํานาจควบคุม หรือหุ ้นส่วนของ 
สาํนกังานสอบบญัช ีซ่ึงมีผูส้อบบญัชขีองบรษิทั* เว้นแต่จะ 
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซ่ึงรวมถงึ 
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง 
การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บรษิทั* และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีมี่นยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรอื
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของ
กรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซ่ึงเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ 
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ 
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ 
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่ม ี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการ 
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ 
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ปัจจุบนัประกอบด้วย
กรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

นายปราโมทย์ พรประภา ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

นางระรนิ อุทกะพันธุ ์ปัญจรุง่โรจน์ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดาํรง 
  ตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็น 
  กรรมการ โดยมีนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจุร่งโรจน์ ทําหน้าที ่
  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
  ค่าตอบแทน จํานวน 2 ครั้ง



ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบตังิาน 
ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน ดังนี้

1. ทําหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบรษิทั กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ตดิตามแผน
สบืทอดตาํแหน่งเพ่ือสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมสําหรบัการ
ดํารงตําแหน่งเมื่อครบวาระหรือมีตําแหน่งว่างลง

2. กาํหนดวธิกีาร หลกัเกณฑ์การสรรหา และหลกัเกณฑ์การ 
ประเมินผลของกรรมการบรษิทั กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มี
คุณสมบตัเิป็นการล่วงหน้าจากผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย เพ่ือการ
ปฏิบตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกัน

4. มีอํานาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสําหรบั
กรรมการ ทีป่รกึษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย
ต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง

6. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนประจําปีของกรรมการ  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ 
คณะกรรมการแต่งตั้ง

7. ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

คณะกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรษิทัได้อนมัุตจัิดตัง้คณะกรรมการกาํกบั 
ดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ  
4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกาํกบัดูแลบรรษทัภิบาลปฏบิตังิานภายใต้ 
กฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล ดังนี้

1. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกํากับดูแลกิจการและแนว
ปฏิบัติที่ดีสําหรับองค์กร 

1.1 จัดให้มีหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีดี่และแนวปฏบัิตทิีดี่ 
ทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนนิธรุกจิ 

1.2 เปิดเผยหลักการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่และแนวปฏิบตัิ 
ที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน 

2. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ 
ที่ดี ในการกํากับดูแลบรรษัทภิบาลต่อ 

2.1 ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน 

2.2 คู่ค้าและลูกค้า 

2.3 พนักงาน 

2.4 สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. หน้าทีใ่นการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและ
จัดทําแนวทางการพัฒนากรรมการ 

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานคณะกรรมการ 
กํากับดูแลบรรษัทภิบาล

นางเมตตา อุทกะพันธุ์ กรรมการกํากับดูแล
บรรษัทภิบาล

นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการกํากับดูแล
บรรษัทภิบาล

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการกํากับดูแล
บรรษัทภิบาล

หมายเหตุ: ในปี 2562 มีการประชมุคณะกรรมการกาํกบัดูแลบรรษทัภิบาล 
  จํานวน 3 ครั้ง โดยมีนายสามารถ พจนพาณิชย์กุล ทําหน้าที ่
  เป็นเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล



3.1 กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้ 
เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบทีเ่หมาะสม 
ของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ
กรรมการโดยรวมให้สอดคล้องกบัการดําเนนิธรุกจิ 

3.2 วางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาท ิการพัฒนา
ความรู้ให้กรรมการ การวางแผน Board Retreat 
ประจาํปี และการพัฒนาด้านอ่ืนๆ แก่กรรมการ 

3.3 หน้าท่ีในการดูแลและติดตาม เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการ
ประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการเป็นประจํา
ทุกปีอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริต 

4.1 วางกรอบแนวทางกํากับดูแลการดําเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

4.2 จัดทาํ ทบทวน ให้ข้อเสนอแนะ ตดิตาม และประเมิน
ผลการดําเนินการของนโยบายต่อต้านการทุจริต  
โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรษิทัได้อนมัุตจัิดตัง้คณะกรรมการความ
ยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ซ่ึงปัจจุบันประกอบด้วย
กรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

ศาสตราจารย์ 
ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

ประธานคณะกรรมการ
ความยั่งยืนและบริหาร
ความเสี่ยง

รองศาสตราจารย์
ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

กรรมการความยั่งยืน
และบริหารความเสี่ยง

นายกําพล ปุญโสณี กรรมการความยั่งยืน
และบริหารความเสี่ยง

นางระรนิ อุทกะพันธุ ์ปัญจรุง่โรจน์ กรรมการความยั่งยืน
และบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหาร 
 ความเสีย่ง จํานวน 3 ครัง้ โดยมีนางระรนิ อุทกะพันธุ ์ปัญจรุง่โรจน์ 
 ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหาร 
 ความเสี่ยง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

1. กําหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนวางเป้าหมาย 
ของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพ่ือเป็น 
แนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. กาํหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งโดยรวม (Integrated 
Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลัก
ของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) 
และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 
เป็นต้น

3. วางระบบการบรหิารความเสีย่ง เพ่ือลดผลกระทบทีอ่าจมี
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มี
การประเมินความเสี่ยงเป็นประจํา

4. จัดทําและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
โดยประเมินปัจจัยเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการดําเนนิ
ธรุกจิของบรษิทั จัดทําแผนจดัการความเสีย่งในทกุระดับ 
โดยการระดมความคิดเหน็จากผูบ้รหิารและพนกังานจาก
หน่วยงานต่างๆ

5. สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบถงึความเสีย่งทีส่าํคัญ
ที่มีผลต่อการควบคุมภายใน

6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยง

การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 
ระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบงัคับของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วย 
กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อย 
กว่าสามในสี่ของกรรมการทั้งหมดเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย



วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นผู ้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียง 
ข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง

(2) ในการเลือกกรรมการอาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลือก
กรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรอืคราวละหลายคน 
รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ตามแต ่
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการลงมตแิต่ละครัง้ 
ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด  
จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดหรอืคณะใดมากน้อยเพียงใด 
ไม่ได้

(3) การออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก 
หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็น 
ผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณทีีต่าํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
บริษัทมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ
กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่
ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการทีต่นแทน มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจาํปีทกุครัง้ ให้กรรมการ 
ออกจากตาํแหน่งหนึง่ในสามเป็นอัตรา ถ้าจาํนวนกรรมการ 
ทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจํานวน 
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก 
ตาํแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษิทันัน้ 
ให้จับฉลากกันว่าผู ้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให ้
กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก 
ตําแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระในข้อนี้  
อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่

กรรมการอิสระ

บริษัทได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้มี
ลักษณะเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โปรดพิจารณาหัวข้อ 
“โครงสร้างกรรมการบริษัท”

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชดุย่อยของบรษิทัซ่ึงได้แก่ คณะกรรมการ
บรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดูแลบรรษทัภิบาล 
และคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง  
ต้องได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั

ผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต ่งตั้ งผู ้บริหารสูงสุดในตําแหน ่งกรรมการ 
ผู้อํานวยการใหญ่นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทนจะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ 
กาํหนดและเสนอชือ่ผูผ่้านการคัดเลือกทีส่มควรได้รบัการ 
แต่งตัง้ต่อคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือคัดเลอืกผูท้ีเ่หมาะสม 
จะดํารงตําแหน่งโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป

ผู้บริหาร

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดต�าแหน่ง

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้า
มารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สําคัญไว้
ทุกตําแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดย 
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตัง้เพ่ือให้ม่ันใจว่า 
บริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงาน 
ได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืนใด 
ทัง้นี ้กระบวนการสรรหาผูบ้รหิารระดับสงูของกลุ่มบรษิทั 
อมรินทร์พิจารณาคัดเลือกผู ้ที่มีความเหมาะสมด้าน 
วัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์เข้าร่วมงาน และมุ่งเน้นรับ 
คนรุน่ใหม่ทีมี่ความรูค้วามสามารถ เพ่ือสร้างความพร้อม 
ให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร 



ในอนาคตได้ โดยผ่านขัน้ตอนการประเมินทีมี่ศกัยภาพสงู 
ซ่ึงทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นราย 
บคุคล มีการมอบหมายงานทีท้่าทาย รวมทัง้หมุนเวยีนงาน 
เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผู ้นําและความรอบรู ้ในงาน 
ทุกด้าน ซ่ึงการเตรียมบุคลากรของกลุ่มบริษัทอมรินทร ์
ดังกล่าวดําเนนิการกบัพนกังานทกุระดับให้มีความพร้อม
ในการทดแทนกรณีที่มีตําแหน่งงานว่างลง รวมถึงการ
ดําเนินงานสานต่ออย่างทันท่วงที

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท 
ย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบรษิทัได้กาํกบัดูแลการดาํเนนิงานของบรษิทัย่อย 
และบริษัทร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ 
บริษัท ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนําหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้ 
บริษัทห้ามคณะกรรมการ ผู ้บริหาร ผู ้บังคับบัญชา 
พนักงานทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตในทุกรูปแบบในการทําธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ 
และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมาย

3. ส่งเสรมิให้บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจัดทาํโครงการ CSR 
(Corporate Social Responsibility) เพ่ือความยั่งยืน
ทัง้ทางสงัคมและสิง่แวดล้อมทีน่อกเหนอืจากการดาํเนนิ
ธุรกิจตามปกติ (Out Process)

4. พิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ 
การเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบาย 
ที่สําคัญต่างๆ

5. ตดิตามผลการดาํเนนิงานโดยฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษัท

6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานการกํากับดูแล ได้แก่ การทํา
รายการระหว่างกนั การได้มาและจําหน่ายไปซ่ึงสนิทรพัย์

การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทนัเวลา รวมทัง้ดูแล
ให้มีการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตาม 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ที่รับรองโดยทั่วไป

7. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าบริษัทได้จัดให้มีการดําเนินงานควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างเพียงพอและ 
มีประสิทธิผลตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นใน 
การบรหิารจัดการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
(Shareholders’ Agreement)

ไม่มี

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายในซ่ึงกําหนดไว้ในคู่มือจรยิธรรมทางธรุกจิของกลุ่มบรษิทั 
และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน รวมไปถงึผูรู้ห้รอืครอบครองข้อมูลภายในทีต้่องเกบ็
รักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัทอมรินทร์อย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ข้อมูลทีมี่ผลกระทบต่อการดําเนนิธรุกจิหรอืราคาหุน้อมรนิทร์
หรอืมีผลกระทบต่อราคาการซ้ือขายหลกัทรพัย์ โดยกาํหนดที่
จะไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร  
หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ในการหาประโยชน์ 
ส่วนตน และมิให้ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนใน 
การซ้ือขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือ 
ประโยชน์ในการซ้ือขายหุ้นของบริษัท ในเรื่องการทําธุรกิจ 
ที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ไม่เปิดเผยข้อมูล 
ภายในที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท และเพ่ือป้องกัน 
มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้รู ้หรือ 
ครอบครองข้อมูลภายในที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัท  
นําข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืน 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้  
โดยผูท้ีล่่วงรูแ้ละครอบครองข้อมูลความลบัทางธรุกจิจะจาํกดั
ให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น รวมถึงห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 



ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ 
ประชาชนได้รบัทราบข้อมูลแล้ว 5 วนั และให้กรรมการ ผูบ้รหิาร 
มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพ่ือ 
มิให้กรรมการ ผู้บริหารนําข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซ่ึง 
ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการกระทําความผดิ 
ตามพระราชบญัญัตหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535  
ปรับปรุงเพิ่มเติมปี 2559

การกระทาํฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตใุห้บรษิทัได้รบัความเสยีหาย 
หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับ 
นโยบายและจรยิธรรมทางธรุกจิ ต้องได้รบัโทษทางวนิยัอย่าง 
ร้ายแรง และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ปรับปรุงเพิ่มเติมปี 2559  
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง 
ของบริษัทดําเนินการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 
แต่อย่างใด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีใน
เบื้องต้นโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถ
สอบทานงบการเงินเสร็จตามกําหนดเวลา มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจใน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ 
บริษัทพิจารณาเพ่ือนําเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู ้สอบบัญช ี
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)

กลุม่บรษิทัอมรนิทร์จ่ายค่าสอบบญัชใีห้กบับรษิทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด ซ่ึงเป็นสํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี 
สังกัดในรอบปีที่ผ่านมา มีจํานวนเงินรวม 3,410,000 บาท 
ประกอบด้วยค่าสอบบญัชขีองบรษิทั จาํนวน 1,550,000 บาท 
และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจํานวน 1,860,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

ในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอมรินทร์จ่ายค่าบริการอื่น เป็น
ค่าบริการจัดเตรียมเอกสารประกอบการกําหนดราคาโอน
ที่ครอบคลุมถึงการศึกษาบริษัท/ธุรกรรมพึงเปรียบเทียบ

ในประเทศไทย (Benchmarking Study) เพ่ือเป็นการ 
เตรียมการให้สอดคล้องกับกฎหมายการกําหนดราคาโอน 
ในประเทศไทยให้กบับรษิทั สํานกัภาษ ีเคพีเอ็มจ ีภูมิไชย จํากดั  
รวม 1,550,000 บาท ประกอบด้วยค่าบริการอ่ืนของบริษัท 
จาํนวน 550,000 บาท และค่าบรกิารอ่ืนของบรษิทัย่อยจํานวน  
1,000,000 บาท  

การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 
บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการ 
ติดตามดูแลการดําเนินงานเหมาะสม เพียงพอ ในการ 
ดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์  
กฎหมาย รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มี 
ความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน 
หรอืลดความเสยีหายทีเ่กดิจากความผดิพลาดหรอืการทจุรติ 
ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในสาํหรบัปี 2562 โดยใช้วธิกีารซกัถามข้อมูล
จากฝ่ายบริหารและผลจากการตรวจสอบภายใน ซ่ึงคณะ 
กรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระสําคัญเกีย่วกบั 
ระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัท 
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพ 
การดําเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะ 
ดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ 
ตดิตามควบคุมดูแลการดาํเนนิงานของบรษิทัย่อยให้สามารถ 
ป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้ 
โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอํานาจ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

บรษิทัได้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าทีใ่นการสอบทาน 
ระบบบริหารจัดการและประเมินการควบคุมภายในของ 
หน่วยรับตรวจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในบริษัท  
เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสนับสนุนให้การ 
ดําเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ 



เหมาะสมกบัการดาํเนนิธรุกจิและการกาํกบัดูแลทีดี่ของบรษิทั 
โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน  
โยกย้ายผู ้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้อง 
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการ ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง 
นายสามารถ พจนพาณิชย์กุล ให้เข้าดํารงตําแหน่งผู้จัดการ 
ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่  
1 พฤษภาคม 2550 เนือ่งจากเป็นผูมี้ประสบการณ์การทํางาน 
ด้านตรวจสอบภายในในองค์กรเอกชนมาไม่น้อยกว่า 25 ปี  
เคยเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้จากสมาคม 
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญช ี
ในหลักสูตรของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และมีความเข ้าใจในกิจกรรมและ 
การดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ
บริษัทมีดังนี้

นายสามารถ พจนพาณิชย์กุล

อายุ  54 ปี
ต�าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี  
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• CAC SME Certification

ประวัติการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ
• สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)
 - ประกาศนยีบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
• IT Governance and IT Risk Management ยคุ 4.0  
 รุน่ที ่2/62 (สภาวิชาชีพบัญชี)

ประวัติการฝึกอบรมอื่น ๆ
• หลักสูตรที่ปรึกษาภาษีอากรภาค 1 ว่าด้วยกฎหมาย 
 สรรพากร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2556 - ปัจจุบัน ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
   บมจ.อมรนิทร์พริน้ติง้ แอนด์ พับลชิชิง่
• 2550 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
    บมจ.อมรนิทร์พริน้ติง้ แอนด์ พับลชิชิง่


