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องค์กรอันดับหนึง่ ของประเทศ
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วิสัยทัศน์
• อมรินทร์คือองค์กรอันดับหนึ่งของประเทศ ที่มอบสาระ ความรู้ ความรื่นรมย์ ด้วยรูปแบบที่ครบวงจร
• อมรินทร์มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ลูกค้าทุกเพศทุกวัย
• อมรินทร์เป็นองค์กรที่มีความสุข และสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

พันธกิจ
เราทำ�งานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม

1. หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล หรือการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดี ข้อพึงปฏิบัติสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การควบคุมดูแลการประกอบ
กิจการขององค์กรมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมี
จริยธรรม อันจะนำ�มาซึ่งแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในระดับสากล
จากเจตนารมณ์ทจี่ ะเป็นองค์กรชัน้ นำ�ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และมีการบริหารจัดการ
ที่เป็นเลิศ ตลอดจนมีความมุ่งหวังสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น การคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีคุณธรรมใน
การดำ�เนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อ
กฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
และรักษาประโยชน์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะสั้นและระยะยาว จึงได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ
ของบริษัทขึ้น เพื่อเป็นรูปแบบของการดำ�เนินธุรกิจ และเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานไว้ ดังต่อไปนี้
1.1 นโยบายต่อผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
		 สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
		 ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทในฐานะเป็นเจ้าของ จึงมีสิทธิ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง
เพียงพอ รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน เพือ่ ประกอบการตัดสินใจในเรือ่ งสำ�คัญทีเ่ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของบริษทั
สิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่
		 1. สิทธิทจี่ ะได้รบั การรับรองสิทธิในการเป็นผูถ้ อื หุน้ เช่น สิทธิในการได้รบั ใบหุน้ และสิทธิในการโอน
หุ้น เป็นต้น
		 2. สิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำ�ไรหรือเงินปันผล
		 3. สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เหมาะสมที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ
		 4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงมติในทีป่ ระชุมในเรือ่ งสำ�คัญต่างๆ เช่น การพิจารณา
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ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น
		 5. สิทธิ ในการซักถาม แสดงความเห็นในที่ประชุม เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และมีสิทธิมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
		 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
		 บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ว่าควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม ดังต่อไปนี้
		 1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดวาระ ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสิน
ใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ ใช้ ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการ
ล่วงหน้า และทันเวลาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
		 2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยบริษัทเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
กำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ รวมทั้งเสนอกรรมการอิสระของบริษัทเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้น สามารถ
มอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
		 3. อำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย และไม่ ให้มีวิธีการที่ยุ่งยากรวมถึงการละเว้นการกระทำ�ใดๆ ที่เป็นการจำ�กัดโอกาสการเข้าประชุมของ
ผู้ถือหุ้น
		 4. สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้ขอคำ�อธิบายหรือตัง้ คำ�ถามใดๆ และ
กรรมการทุกท่านมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำ�ถามผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
		 5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือก
กรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
		 6. ในการกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ ในการกำ�หนด
ค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการแต่ละตำ�แหน่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย
		 7. บริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างละเอียด
และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม หรือคำ�ถามทีต่ อ้ งการให้ตอบในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้า
ได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
		 8. บริษทั มีการกำ�หนดเกณฑ์ทชี่ ดั เจนเป็นการล่วงหน้าเพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย เสนอวาระ
การประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการได้
		 9. บริษทั หลีกเลีย่ งการเพิม่ วาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่ได้กำ�หนดไว้ลว่ งหน้าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทราบ เพือ่
ให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
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		 10. บริษทั จะจัดทำ�รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เสร็จสมบูรณ์ และเผยแพร่ผา่ นทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ภายในเวลา 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
1.2 นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 บริษัทถือเป็นนโยบายสำ�คัญที่จะไม่ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำ�ธุรกิจแข่งขันกับบริษัท โดยได้
กำ�หนดเป็นข้อปฏิบตั ิไว้ ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ กำ�หนดแนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
ทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผย หรือข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจหรือราคาหุน้ เพือ่ ประโยชน์ของตน หรือบุคคลอืน่ ไว้
เป็นแนวทางให้กับทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขันทางธุรกิจ แม้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทไปแล้ว
		 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานหลีกเลี่ยงการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัท
อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือในกรณีที่มีความจำ �เป็นต้องทำ�รายการเช่นนั้น
คณะกรรมการจะต้องดูแลให้มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการ
ดังกล่าว ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
1.3 นโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย
		 บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ที่มีส่วนในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำ�ไรให้กบั บริษทั ซึง่ ถือเป็นการสร้างความสำ�เร็จทีย่ งั่ ยืนให้แก่บริษทั ดังนัน้
บริษัทจึงให้ความสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน เจ้าหนี้ และ
ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ โดยการจัดให้
มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทั กับผูม้ สี ว่ นได้เสีย และได้ก�ำ หนดไว้ ในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ
ให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท ไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น
		 นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำ�หนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท ที่ผู้มีส่วนได้
เสียควรได้รับรู้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้งรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจำ�ปี เว็บไซต์ของบริษัท ฯลฯ
รวมทัง้ จัดให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีชอ่ งทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รบั
ความเป็นธรรมจากการดำ�เนินการใดๆ ของบริษัท
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1.4 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
		 บริษทั มีหน้าที่ ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ ใช่ขอ้ มูลทางการ
เงินต่างๆ ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ อย่างครบถ้วน เพียงพอ สมํ่าเสมอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันและแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของ
บริษัท
		 ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไปและทันต่อเวลา ทัง้ งบรายปีและรายไตรมาสและผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีทเี่ ป็นอิสระ นอกจาก
นี้ ยังจัดให้มกี ารทำ�รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูก่ บั รายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ในรายงานประจำ�ปี และเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจำ�ปีเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
		 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือ
ลักษณะของค่าตอบแทน ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยจำ�นวนเงินค่า
ตอบแทนดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
(ถ้ามี) อีกด้วย รวมทัง้ การเปิดเผยจำ�นวนครัง้ ของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
		 นอกจากนี้ บริษทั จะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยกำ�หนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำ�หน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น
และให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสมและได้เผยแพร่ข้อมูลทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.5 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
		 บริษทั จัดให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับทุกด้าน ครอบคลุมทุกปัจจัยความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ การเงิน และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ กำ�หนดมาตรการในการป้องกันแก้ ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำ�หนดมาตรการ
ในการรายงานและติดตามประเมินผล โดยได้จัดให้ฝ่ายจัดการมีหน้าที่นำ�เสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตาม
แผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�
1.6 นโยบายด้านการควบคุมภายใน
		 บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลของ
ผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำ�หนดลำ�ดับชั้นของอำ�นาจอนุมัติและความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำ�หนดระเบียบปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
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มีสำ�นักตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำ�หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

2. คณะกรรมการบริษัท
2.1 คุณสมบัติและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำ�หนด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทาง
ด้านสาขาต่างๆ อย่างหลากหลาย เป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนิน
ธุรกิจ พร้อมทัง้ มีความสนใจและตัง้ ใจในกิจการของบริษทั อย่างแท้จริง และสามารถอุทศิ เวลาเพือ่ ให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ� มีวิสัยทัศน์และ
ประกอบไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทั้ง
จากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่จะตั้งคำ�ถามแสดงความคิดเห็น หรือคัดค้าน
ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย
2.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
		 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดคุณสมบัติกรรมการอิสระมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำ�หนดขั้นตํ่าของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศเรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536 และข้อ
กำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กลต.จ.(ว) 59/2547 ลง
วันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่อง การกำ�หนดนิยามสำ�หรับกรรมการอิสระ และหนังสือที่ กลต.ก.(ว) 11/2552 ลงวัน
ที่ 16 เมษายน 2552 เรื่อง การปรับปรุงข้อกำ�หนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้
		 1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
		 2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
จากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
		 3. เป็นกรรมการที่ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและ
การบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ
รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
		 4. เป็นกรรมการที่ไม่ ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
		 5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็นตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษทั
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
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		 6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้ โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำ�เป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท กรรมการ
อิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำ�ของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ
2.3 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการทีม่ จี �ำ นวน ขนาด ทีเ่ หมาะสมกับ
องค์กร และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมกันแล้วมีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดเป็นผู้มีสัญชาติไทย และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการ
ทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ ในราชอาณาจักรไทย และมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด
		 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นบุคคลคนละคนกัน
โดยแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี
		 บริษัทกำ�หนดให้กรรมการบริษัทมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำ�หนดตามวาระ
กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้
2.4 การกำ�หนดค่าตอบแทนและการสรรหากรรมการ
		 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดหลักเกณฑ์และดำ�เนินการสรรหา
กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำ�แหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ลงมติแต่งตัง้ รวมทัง้ เป็นผูพ้ จิ ารณาเสนอแนวทางในการกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยกำ�หนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องมีความเหมาะสม อยู่
ในระดับที่ ใกล้เคียงกันกับค่าตอบแทนกรรมการของกิจการในลักษณะเดียวกัน หรือกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
โดยคำ�นึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
2.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
		 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
คณะกรรมการสามารถติดตามดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย
3 เดือนต่อครั้ง
		 ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กำ�หนดระเบียบวาระการ
ประชุมร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ดูแลให้กรรมการได้รบั เอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา
เพียงพอสำ�หรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน ดูแลให้เอกสาร
การประชุมมีสาระข้อมูลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่ชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม โดยในที่ประชุมประธาน
กรรมการเป็นผู้จัดสรรเวลาในการนำ�เสนอสารสนเทศและการอภิปรายซักถาม สรุปประเด็นในวาระการประชุม
เพื่อการพิจารณาของกรรมการ และประมวลข้อคิดเห็นข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
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		 ในการประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมในระหว่าง
การพิจารณาเรื่องนั้นๆ
2.6 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
		 1. กำ�หนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบาย
และทิศทางการดำ�เนินงานของบริษทั ตามทีฝ่ า่ ยจัดการเสนอ และกำ�กับและควบคุมดูแลให้ฝา่ ยจัดการดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้แก่
บริษัทและผู้ถือหุ้น
		 2. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กร
		 3. ติดตามการดำ�เนินงานของบริษทั ตลอดเวลา เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ คณะกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร และ
ฝ่ายจัดการดำ�เนินการตามกฏหมายและนโยบายที่วางไว้
		 4. ดำ�เนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
		 5. ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัท มีการกำ�หนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมด้านบริหาร
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การลงทุน การตลาด การ
ปฏิบตั งิ าน ชือ่ เสียงและกฏหมาย ทัง้ นีค้ ณะกรรมการต้องทำ�หน้าทีอ่ นุมตั นิ โยบายดังกล่าว รวมทัง้ ทบทวนกลยุทธ์
การปฏิบัติจริง และนโยบายดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
		 6. แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและ
ความจำ�เป็นเพื่อดูแลจัดการระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
		 7. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการ
		 8. พิจารณาบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงในองค์ประกอบ
ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น
		 9. จัดให้มีการถ่วงดุลอำ�นาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม
โดยให้ความสำ�คัญต่อสัดส่วนหรือจำ�นวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท
		 10. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่าง
เพียงพอที่จะทำ�ให้สามารถปฏิบัติตามอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
		 11. กำ�หนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของจำ�นวนครั้งของการประชุมที่
จัดขึ้นในแต่ละปี
		 12. กรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
หรือสำ�นักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

		 13. พิจารณากำ�หนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
		 14. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

3. คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้ง
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย โดยการแต่งตัง้ คณะกรรมการย่อยจะพิจารณาจากคุณสมบัตขิ องกรรมการแต่ละคน และเปรียบเทียบ
กับบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการย่อยแต่ละชุดว่ามีความเหมาะสมเพียงใด ซึง่ ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยขึ้น ดังต่อไปนี้
3.1 คณะกรรมการบริหาร
		 คณะกรรมการของบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารขึน้ เป็นคณะทำ�งาน เพือ่ ดูแลบริหารงานของ
บริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการของบริษัทรวม 5 คน มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี และมี
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
		 1. กำ�หนดกลยุทธ์ธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่
		 2. ติดตามการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
		 3. จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ
		 4. ดำ�เนินการภายใต้นโยบาย กระบวนการ และระบบการควบคุมภายในที่ดี
		 5. รายงานผลการดำ�เนินงาน การบริหารกิจการ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหาร และการควบคุมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัท
		 6. กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
		 7. กำ�หนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง
โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส
		 ทัง้ นี้ ขอบเขตของอำ�นาจหน้าทีท่ ี่ได้รบั มอบหมายข้างต้น จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการให้อ�ำ นาจทีท่ �ำ ให้
คณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอืน่ ใด (ตามทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำ�หนด) กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรือ่ งหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และเรื่องการได้มาและจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
		 เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะ
กรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั และมีการแสดงข้อมูลต่างๆ
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ของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องและมีความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขึ้นมาเพื่อทำ�หน้าที่ดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปีและมี
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ การรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
		 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
		 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
		 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
		 6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
		 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
		 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 (ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
		 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(charter)
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		 (ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		 เพื่อให้มีคณะกรรมการขึ้นมากำ�หนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้เกิดความเหมาะสม
เป็นธรรม เป็นทีย่ อมรับต่อพนักงาน ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ทำ�ให้เกิดแรงจูงใจในอันทีจ่ ะพัฒนา
ให้ธรุ กิจของบริษทั เจริญเติบโตอย่างมัน่ คง และการสรรหาพนักงาน ผูบ้ ริหาร และกรรมการทีเ่ หมาะสมสอดคล้อง
กับธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการบริษทั จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึน้ มา เพือ่ ทำ�
หน้าที่ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำ�นวน 5 คน มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี และมีขอบเขต
อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
		 1. ทำ�หน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่
ติดตามแผนสืบทอดตำ�แหน่งเพือ่ สรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมสำ�หรับการดำ�รงตำ�แหน่งเมือ่ ครบวาระหรือมีต�ำ แหน่ง
ว่างลง
		 2. กำ�หนดวิธกี าร หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรรมการบริษทั กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
		 3. กำ�หนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
		 4. มีอำ�นาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
		 5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
		 6. พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
		 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
4.1 รายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการบริษัท
		 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�รายงานกิจการ และรายงานการเงินของบริษัท
และรายงานการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�
ปี โดยการจัดทำ�รายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
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บัญชีที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติที่สมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ� รวมทั้งกำ�หนดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ ให้ความ
เห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการรายงานในแบบรายงานข้อมูล 56 -1 และรายงานประจำ�ปี
4.2 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
		 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการ
บริษัท โดยเป็นผู้เสนอสารสนเทศที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะ
กรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูล ความเห็น จากผู้บริหารที่เป็นผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวโดยตรง และสามารถ
ให้ผู้บริหารระดับสูงมีโอกาสได้เข้าใจในมุมมองของคณะกรรมการบริษัทด้วย
		 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาส
ทำ�ความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
		 กรรมการสามารถทำ�การติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารของบริษัทแต่ละคนได้ โดยตรง โดยไม่เป็นการ
ก้าวล่วงหรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ แต่ควรจะแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบล่วงหน้า
4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
		 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั เป็นประจำ�
ทุกปี รวมทัง้ การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบหมายให้เป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท ในการพิจารณากำ�หนดเกณฑ์ที่จะใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยเกณฑ์ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4.5 การว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
		 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยมีสิทธิที่จะว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อทำ�หน้าที่ ให้
คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� และความเห็นในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการย่อย โดยบริษทั
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
4.6 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้ และมุมมองในธุรกิจให้แก่กรรมการ
		 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ
ความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำ�กับ
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ดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำ�เนินการต่างๆ ของบริษัท เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ขณะเดียวกันก็มนี โยบายทีจ่ ะเสริมสร้างความรู้ ใหม่ๆ
ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำ�กับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ
4.7 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและจริยธรรมสำ�หรับพนักงาน
		 เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายที่จะให้
ความสำ�คัญอย่างเท่าเทียมกัน และควบคู่ไประหว่างความสำ�เร็จของเป้าหมายและวิธกี ารทีจ่ ะนำ�มาซึง่ ความสำ�เร็จ
ดังกล่าว
		 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำ�หนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ ได้มาซึ่งความสำ�เร็จตาม
เป้าหมายที่มีการระบุไว้ ในวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท รวมทั้งได้กำ�หนดข้อพึงปฏิบัติไว้สำ�หรับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน และได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวจัดทำ�เป็นเอกสารที่เรียก
ว่า “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวก แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ทีจ่ ะสามารถทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตั ทิ บี่ ริษทั มีความคาดหวัง นับแต่การปฏิบตั ติ นต่อพนักงาน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า
คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า สังคม ชุมชน และส่วนรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไก วิธีการ และ
กระบวนการที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัด
___________________________________________
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