นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี
บริษทั แอพพลิแคด จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี ว่ำเป็ นสิง่ สำคัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริมกำรดำเนินงำนของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภำพ เกิดควำมโปร่งใส
เพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรเติบโตอย่ำงยังยื
่ น ซึง่ จะนำไปสู่ควำมเชื่อมันของผู
่
ม้ สี ่วน
เกีย่ วข้องทุกฝ่ ำยว่ำกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯกระทำด้วยควำมเป็ นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่ ำยตัง้ แต่พนักงำน นักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ ดังนัน้
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จึงเห็นควรให้มกี ำรจัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรขึน้ โดยยึดหลักปฏิบตั แิ ละ
แนวปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ สี ำหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ซึง่ จัดทำโดยคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรบริหำรองค์กรทำให้เกิดควำมเชื่อมันต่
่ อกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ ว่ำดำเนินกำรด้วยควำมเป็ นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หุน้
และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ ำย ดังนี้
หลักปฏิ บตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กร
ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยื
่ น
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้เข้ำใจในบทบำทและตระหนักถึงหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในฐำนะ
ผูน้ ำองค์กร บริษทั ฯ ได้มกี ำรกำหนดบทบำทหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ไว้
อย่ำงชัดเจน นอกเหนือจำกหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยซึง่ กำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
มีอำนำจและหน้ำทีใ่ นกำรบริหำรจัดกำรบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั
ฯ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริตแล้ว บริษทั ฯ ได้
กำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้ ำหมำย นโยบำย ทิศทำงกำรดำเนินงำน แผนกลยุทธ์ แผนงำน และงบประมำณประจำปี ของบริษทั ฯ
รวมถึงกำรกำกับดูแลและติดตำมกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน และงบประมำณ
ประจำปี ทก่ี ำหนด ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนและดูแลรำยงำนผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำว
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อยและคณะทำงำนเพื่อทำหน้ำทีส่ นับสนุ น
ตรวจสอบ และกำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนและกำรบริหำรงำนให้เป็ นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน และ
งบประมำณประจำปี ทก่ี ำหนด
โดยประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง และบริษทั ฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรชุดย่อย และคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ งไว้อย่ำงชัดเจน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทำกฎบัตร
สำหรับคณะกรรมกำรบริษทั ฯ คณะกรรมกำรชุดย่อย และดำเนินกำรให้คณะ กรรมกำรบริษทั ฯ และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยได้รบั ทรำบเกี่ยวกับกฎบัตรดังกล่ำว บริษทั ฯ กำหนดให้มกี ำรทบทวนกฎบัตร
ดังกล่ำวทุกปี อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทำงของบริษทั ฯ
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คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้มกี ำรจัดทำจริยธรรมทำงธุรกิจและนโยบำยเกีย่ วกับกำรกำกับดูแล
กิจกำรเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ใิ นกำรกำกับดูแลกิจกำรให้มกี ำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและ
มีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
และผูม้ สี ่วนได้เสีย
และดำเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลีย่ นแปลง
หลักปฏิ บตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีกำรกำหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กรทีช่ ดั เจนและเหมำะสมกับ
องค์กร เพื่อสื่อสำรให้กบั ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ ำยเข้ำใจในวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักขององค์กร และ
เพื่อให้บุคลำกรในทุกระดับขององค์กรยึดถือเป็ นหลักในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ พื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้
บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะทบทวนและพิจำรณำกำหนดแผนกลยุทธ์และงบประมำณทุกปี เพื่อให้มนใจ
ั่
ว่ำแผนกลยุทธ์และงบประมำณดังกล่ำวสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและศักยภำพขององค์กร รวมถึง
ส่งเสริมให้มกี ำรสร้ำงนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกิจกำร
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ยังมีหน้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลและติดตำมกำรปฏิบตั งิ ำนให้
เป็ นไปตำมกลยุทธ์และงบประมำณทีก่ ำหนด รวมทัง้ กำกับดูแลกำรจัดสรรทรัพยำกรทีส่ ำคัญ
หลักปฏิ บตั ิ 3 เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
บริษทั ฯ
มีนโยบำยในกำรกำหนดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรให้เหมำะสมสอดคล้องกับธุรกิจและ
ขนำดของบริษทั ฯ และเป็ นตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะมีสดั ส่วน
ระหว่ำงกรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรและกรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำรทีส่ ะท้อนอำนำจทีถ่ ่วงดุลอย่ำงเหมำะสม
และตำแหน่งประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรของบริษทั ฯ จะไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกัน
เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนให้ดำ้ นควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลและกำร
บริหำรงำนประจำ
ทัง้ นี้ เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นบริษทั ได้อย่ำงเพียงพอ บริษทั ฯ
กำหนดให้กรรมกำรแต่ละคนจะสำมำรถไปดำรงตำแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5
บริษทั
และจะต้องเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุม
คณะกรรมกำรทัง้ หมดทีจ่ ดั ขึน้ ในปี นนั ้ ๆ โดยบริษทั ฯ กำหนดจะจัดให้มปี ระชุมคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ
4 ครัง้ ต่อปี
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คณะกรรมกำรบริษัท ฯ จะทำหน้ ำที่ในกำรสรรหำบุคคลซึ่งมีค วำมรู้ค วำมชำนำญและประสบกำรณ์ ท่ี
เหมำะสมและสำมำรถปฏิบตั หิ น้ำที่ท่เี ป็ นประโยชน์กบั ธุรกิจของบริษทั ฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริษัทฯ และภำยหลังที่บริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียน
เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลของกรรมกำร
และผู้บริห ำร อำทิ อำยุ ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สัดส่วนกำรถือหุ้น จำนวนปี ท่ดี ำรงต ำแหน่ ง
กรรมกำร จำนวนครัง้ ทีเ่ ข้ำร่วมประชุม ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบำทหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ และ
รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ,คณะกรรมกำรบริหำร และคณะทำงำนบริหำร
ควำมเสีย่ งในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีกำรแต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษทั เพื่อดูแลและให้คำแนะนำแก่
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ และติดตำมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั อิ ย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ และ
รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ดูแล
ประสำนงำนให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมมติของทีป่ ระชุมดังกล่ำว รวมถึงหน้ำทีอ่ ่นื ใดตำมทีก่ ฎหมำย
กำหนด
ในกำรก ำกับดู แ ลบริษัท ย่ อย และ/หรือบริษั ทร่ วม บริษัทฯ จะส่ งกรรมกำรหรือผู้บ ริห ำรที่ม ี
คุณสมบัตแิ ละประสบกำรณ์ทเ่ี หมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทั
ย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อกำหนดนโยบำยที่สำคัญและควบคุมกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่ำว ทัง้ นี้ กรรมกำรซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษทั ฯ จะต้องทำหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหำรจัดกำรหรือดำเนินงำนต่ ำงๆ ตำมนโยบำยที่บริษั ทฯกำหนด
รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่
อนุ มตั ใิ นเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัทฯ และ
เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยังยื
่ นของบริษทั ฯ
หลักปฏิ บตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
บริษทั ฯ มีกำรกำหนดแผนผูส้ บื ทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผูบ้ ริหำรทีส่ ำคัญรวมถึงตำแหน่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง และจะพิจำรณำ
จ่ำยค่ำตอบแทนให้เหมำะสมเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้กบั ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและผูบ้ ริหำรทีม่ คี วำมสำคัญ
กับองค์กรมีควำมตัง้ ใจในกำรทำงำนเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
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บริษทั ฯ จัดให้มกี ำรเสริมควำมรูใ้ ห้แก่กรรมกำร และผูบ้ ริหำรทีส่ ำคัญ โดยจัดสรรให้แต่ละท่ำน
เข้ำร่วมกำรอบรมซึง่ จัดโดยหน่ วยงำนต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรูแ้ ละมุมมองใหม่ๆ รวมถึงจัดให้ม ี
โครงกำรสำหรับพัฒนำผูบ้ ริหำรเพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำประกอบแผนกำรสืบทอดงำน
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
และผูบ้ ริหำรทีส่ ำคัญทุกปี เพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำน

หลักปฏิ บตั ิ 5 ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทัง้ บริษทั ฯ ลูกค้ำ คู่คำ้ ผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง รวมทัง้ รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
โดยบริษัทฯ ค ำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพของกำรให้บริกำร กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุ ษย์ กำรคำนึงถึง
สิง่ แวดล้อม และควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำโดยตลอด ทัง้ นี้เพื่อสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงผลกำไรทำงธุรกิจ
และกำรตอบแทนสู่สงั คม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสีย
ภำยใน หรือผูม้ สี ่วนได้เสียภำยนอก ทัง้ นี้ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีและกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษทั ฯ
และผูม้ สี ่วนได้เสีย อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจและสร้ำงควำมเชื่อมัน่
รวมทัง้ เพิม่ ขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษทั ฯ ในระยะยำว บริษทั ฯ จึงได้มกี ำรกำหนดนโยบำยและแนว
ปฏิบตั ิ ดังนี้
ผูถ้ ือหุ้น
: บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ ่จะดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั ฯ และ
ผู้ถือ หุ้ น โดยรวม ด้ว ยควำมรู้ และทัก ษะในกำรบริห ำรจัด กำรอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ ควำมซื่อสัตย์สุจริต และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และ
รำยย่อย โดยคำนึงถึงผลกำรดำเนินงำนที่ดี มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงมันคง
่
และคงไว้ซง่ึ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
พนักงาน
: บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของพนักงำนทุกคนในบริษทั ฯ ซึ่งจะมีส่วน
ร่วมในกำรขับเคลื่อ นให้บริษัท ฯ สำมำรถพัฒนำกำรดำเนินธุรกิจต่อไปใน
อนำคต บริษทั ฯ จึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพและควำมรูค้ วำมสำมำรถและ
ทักษะของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนปลูกฝั งทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี
รวมถึ ง พิ จ ำรณ ำให้ ผ ลตอบแทนที่ เ ป็ นธรรม เหมำะสมตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคนและจัดให้มสี วัสดิกำรทีเ่ พียงพอ
ลูกค้า
: บริษทั ฯ เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำโดยเน้นกำรจัดหำสินค้ำ และ/หรือ
ผลิตสินค้ำทีม่ คี ุณภำพ ได้มำตรฐำน และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
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ของลูก ค้ำได้อ ย่ำงครบถ้วน กำรรักษำควำมลั บ ของลูกค้ำ ให้ค วำมรู้ต่ อ
ลูกค้ำ เพื่อพัฒนำสินค้ำและกำรให้บริกำร
คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัท ฯ ได้ปฏิบ ัติต่ อ คู่ ค้ำและเจ้ำหนี้ อ ย่ ำงเป็ นธรรม เสมอภำค มีค วำม
ซื่อสัตย์ในกำรดำเนินธุรกิจ ไม่เอำรัดเอำเปรียบ รักษำผลประโยชน์ร่วมกับคู่
ค้ำและเจ้ำหนี้ รวมถึงมีจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตั ติ ำม
เงื่อนไขทำงกำรค้ำ และ/หรือข้อตกลงตำมสัญญำที่ทำร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด
เพื่อพัฒนำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ของทัง้ สองฝ่ ำย
คู่แข่ง
: บริษัทฯ ประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดแี ละกฎหมำยที่กำหนดไว้
รักษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบตั ิในกำรแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธกี ำรไม่
สุจริตเพื่อทำลำยคู่แข่ง
ชุมชนและสังคม : บริษทั ฯ เน้นกำรปลูกฝั งจิตสำนึก ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้
เกิดขึ้นในบริษั ท ฯ อย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง รวมถึงสนั บ สนุ น กิจกรรมที่ก่ อ ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระทำกำรใดๆ ทีข่ ดั หรือผิดกฎหมำย
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะจัดให้มกี รอบกำรกำกับดูแลและบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับองค์กรทีส่ อดคล้องกับควำมต้องกำรของบริษทั ฯ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ำรทำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้
ในกำรเพิม่ โอกำศทำงธุรกิจและพัฒนำกำรดำเนินงำน กำรบริหำรควำมเสีย่ ง เพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักขององค์กร
หลักปฏิ บตั ิ 6 ระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนดให้มรี ะบบควบคุมภำยในทีค่ รอบคลุมทุกด้ำน ทัง้
ด้ำนกำรเงิน และกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
และจัดให้มกี ลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลทีม่ ปี ระสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้ องดูแล
รักษำทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อยูเ่ สมอ จัดให้มกี ำรกำหนดขัน้ ตอนของอำนำจอนุ มตั ิ และ
ควำมรับผิดชอบของผูบ้ ริหำรและพนักงำนทีม่ กี ำรตรวจสอบและถ่วงดุลซึง่ กันและกัน
กำหนดระเบียบกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร บริษทั ฯ มีกำรว่ำจ้ำงผูต้ รวจสอบ
ภำยในจำกภำยนอก
ทำหน้ำทีต่ รวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนของทุกหน่วยงำนให้เป็ นไปตำม
ระเบียบทีว่ ำงไว้ รวมทัง้ ประเมินประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ในบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีกำรแต่งตัง้ คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ งเพื่อทำหน้ำทีใ่ นกำรพิจำรณำ
และวิเครำะห์ควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ กับบริษทั และนำเสนอมำตรกำรบริหำรควำมเสีย่ งเพื่อ
ป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ และกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้
เป็ นไปตำมนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ งทีก่ ำหนด
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คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยให้
กำหนดเป็ นนโยบำยทีช่ ดั เจนและสื่อสำรให้ผทู้ เ่ี กี่ยวข้องทรำบและยึดถือปฏิบตั ติ ำม และได้
กำหนดนโยบำยในกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนเพื่อเป็ นกลไกในกำรกำกับดูแลให้
ผูเ้ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่ำงๆ ทีก่ ำหนดขึน้ ทีเ่ กีย่ วกับกำรกำกับดูแลกิจกำรอีกด้วย
บริษทั ฯ
จัดให้มมี ำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกระทำผิด
กฎหมำย จริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมทีอ่ ำจส่อถึงกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
ของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนในองค์กร โดยจัดช่องทำงกำรสื่อสำรทีห่ ลำกหลำยเพื่อ
เปิ ดโอกำสให้พนักงำนและผูม้ สี ่วนได้เสียสำมำรถแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนมำยังบริษทั ฯ
ได้สะดวกและเหมำะสม โดยผูแ้ จ้งเบำะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนจะต้องระบุรำยละเอียดของเรือ่ งที่
ต้องกำรแจ้ง พร้อมชื่อ ทีอ่ ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ ส่งมำยังช่องทำงกำรรับ
เรือ่ งตำมทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด
หลักปฏิ บตั ิ 7 รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มุง่ มันที
่ จ่ ะดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่
เกีย่ วข้องกับกำรเปิ ดเผยข้อมูล โดยบริษทั ฯ จะให้ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และ
โปร่งใสทัง้ ข้อมูลของบริษทั ฯ ข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลทัวไปที
่ ม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทำงกำรเงิน เพื่อให้ผทู้ ่ี
เกีย่ วข้องทัง้ หมดได้รบั ทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนประจำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1) รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินทีป่ รำกฏในรำยงำน
ประจำปี กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเป็ นกำรจัดทำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่
โดย
เลือกใช้นโยบำยบัญชีทเ่ี หมำะสมและถือปฏิบตั สิ ม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำรจัดทำ
รวมทัง้ กำหนดให้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
โดย
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูด้ แู ลเกีย่ วกับคุณภำพของรำยงำน
ทำงกำรเงิน และเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับสภำพคล่องทำงกำรเงินของกิจกำร
และควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของบริษัทฯ โดยฝ่ ำยจัดกำรมีกำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงิน
และสภำพคล่องของกิจกำรเป็ นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบเป็ น
ประจำทุกไตรมำส
ภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว บริษทั ฯจะทำกำรเผยแพร่ขอ้ มูลสำรสนเทศของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำง
และสื่อกำรเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซด์ของบริษทั ฯ และมอบหมำย
ให้ น.ส. วุทติ ำ ศรีแก้ว ทำหน้ำทีต่ ดิ ต่อและให้ขอ้ มูลกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ หรือ
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หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลใดๆ ซึง่ ข้อมูลดังกล่ำวจะเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อ
ควำมเป็ นจริง
หลักปฏิ บตั ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ นอกเหนือจำกสิทธิพน้ื ฐำนของผูถ้ อื หุน้ เช่น สิทธิในกำรซือ้ ขำย หรือโอน
หลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ สิทธิในกำรได้รบั ส่วนแบ่งผลกำไรจำกบริษทั ฯ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ ได้
ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในกำรได้รบั ข้อมูลของบริษทั ฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน เพื่อประกอบกำรตัดสินใจในทุกๆ เรือ่ ง คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จึงกำหนด
นโยบำยดังนี้
1. บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ำรณำเรือ่ งทีส่ ำคัญ
ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด หรือเรือ่ งทีอ่ ำจมีกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
2. บริษทั ฯ
จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบกำรประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบ
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมตำมระยะเวลำทีก่ ฎหมำย ประกำศ หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษำข้อมูลอย่ำงครบถ้วนก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
รวมทัง้
บริษทั ฯ
จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
โดยจะกำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรส่งคำถำมและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวบน website ของบริษทั และ
บริษทั จะรวบรวมเพื่อนำคำถำมทีส่ ำคัญไปสอบถำมในทีป่ ระชุมต่อไป
3. บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ น
กรรมกำรหรือเสนอวำระกำรประชุมเพิม่ เติมได้ก่อนกำรประชุมผู้ถอื หุน้ โดยจะกำหนดเป็ น
หลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจน และเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบล่วงหน้ำ และจะแจ้ง
เหตุผลทีไ่ ม่นำข้อเสนอวำระกำรประชุมของผูถ้ อื หุน้ บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมของบริษทั ฯ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นัน้ ๆ
4. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะอำนวยควำมสะดวก
แก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มกี รรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเข้ำร่วม
ประชุมและลงมติแทนผูถ้ อื หุน้ ดังกล่ำว โดยจะแจ้งรำยชื่อพร้อมข้อมูลของกรรมกำรอิสระ
ดังกล่ำวไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุ้น
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5. ในกรณีทบ่ี ริษทั มีผถู้ อื หุน้ ต่ำงชำติบริษทั ฯ
จะจัดทำหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูล
ประกอบกำรประชุมทัง้ ฉบับเป็ นภำษำอังกฤษ และจัดส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ต่ำงชำติพร้อมกับกำร
จัดส่งฉบับภำษำไทย
6. เพิม่ ช่องทำงในกำรรับทรำบข่ำวสำรของผูถ้ อื หุน้ ผ่ำนทำง website ของบริษทั ฯ ภำยหลัง
จำกทีบ่ ริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว บริษทั ฯ จะดำเนินกำรให้มกี ำรเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย
14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลระเบียบวำระกำรประชุมได้
อย่ำงสะดวกและครบถ้วน
7. บริษทั ฯ จะอำนวยควำมสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำร่วมประชุม
ทัง้ ในเรือ่ งสถำนทีแ่ ละเวลำทีเ่ หมำะสม
8. ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ จะดำเนินกำรประชุมตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยจะ
พิจำรณำและลงคะแนนเรียงตำมลำดับวำระทีก่ ำหนดไว้
ไม่เปลีย่ นแปลงข้อมูลทีเ่ ป็ น
สำระสำคัญ หรือเพิม่ วำระกำรประชุมโดยไม่จำเป็ น และเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเท่ำ
เทียมกันในกำรสอบถำม แสดงควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่ำงๆ
9. บริษทั ฯ จะใช้บตั รลงคะแนนในวำระทีส่ ำคัญ และจัดให้มบี ุคคลทีเ่ ป็ นอิสระ อำทิเช่น ผูส้ อบ
บัญชีภำยนอก ทีป่ รึกษำกฎหมำย เป็ นผูต้ รวจสอบคะแนนเสียงในทีก่ ำรประชุม
10. บริษทั จะส่งเสริมให้กรรมกำรทุกท่ำนและผูบ้ ริหำรทีเ่ กีย่ วข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อตอบข้อ
ซักถำมจำกผูถ้ อื หุน้ โดยพร้อมเพรียงกัน
11. จดบันทึกรำยงำนกำรประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกรำยชื่อ
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุม วิธกี ำรลงคะแนนและนับคะแนน มติทป่ี ระชุม ผล
กำรลงคะแนน รวมถึงประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นทีส่ ำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ สำมำรถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ำรประชุมผูถ้ อื หุน้
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรบันทึกภำพกำรประชุมเพื่อเก็บรักษำไว้อำ้ งอิง และ
ภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ
เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ จะนำส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องภำยในเวลำทีก่ ำหนด รวมถึงนำรำยงำนกำรประชุมผู้
ถือหุน้ เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ำรณำ
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