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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ี ว่ำเป็นสิง่ส ำคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิำพ เกดิควำมโปรง่ใส 
เพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั และกำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยนื ซึง่จะน ำไปสู่ควำมเชื่อมัน่ของผูม้สี่วน
เกีย่วขอ้งทุกฝ่ำยว่ำกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯกระท ำดว้ยควำมเป็นธรรม และค ำนึงถงึประโยชน์สงูสุด
ของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝ่ำยตัง้แต่พนกังำน นกัลงทุน ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ ดงันัน้ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึเหน็ควรใหม้กีำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรขึน้ โดยยดึหลกัปฏบิตัแิละ
แนวปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 ซึง่จดัท ำโดยคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบรหิำรองคก์รท ำใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ต่อกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ว่ำด ำเนินกำรดว้ยควำมเป็นธรรม โปร่งใส และค ำนึงถงึประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหุน้ 
และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย ดงันี้ 

 
หลกัปฏิบติั 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์ร

ท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ใจในบทบำทและตระหนกัถงึหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในฐำนะ
ผูน้ ำองคก์ร บรษิทัฯ ไดม้กีำรก ำหนดบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไว้
อยำ่งชดัเจน นอกเหนือจำกหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมกฎหมำยซึง่ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
มอี ำนำจและหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรจดักำรบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั
ฯ และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์ุจรติแลว้ บรษิทัฯ ได้
ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอี ำนำจหน้ำที ่ และควำมรบัผดิชอบในกำรก ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
เป้ำหมำย นโยบำย ทศิทำงกำรด ำเนินงำน แผนกลยทุธ ์ แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีของบรษิทัฯ 
รวมถงึกำรก ำกบัดูแลและตดิตำมกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน และงบประมำณ
ประจ ำปีทีก่ ำหนด ตลอดจนประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนและดแูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว  

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดม้กีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยและคณะท ำงำนเพื่อท ำหน้ำทีส่นับสนุน 
ตรวจสอบ และก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนและกำรบรหิำรงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน และ
งบประมำณประจ ำปีทีก่ ำหนด โดยประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง และบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย และคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งไวอ้ยำ่งชดัเจน ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำกฎบตัร
ส ำหรบัคณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรชุดยอ่ย และด ำเนินกำรใหค้ณะ กรรมกำรบรษิทัฯ และ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยไดร้บัทรำบเกี่ยวกบักฎบตัรดงักล่ำว บรษิทัฯ ก ำหนดใหม้กีำรทบทวนกฎบตัร
ดงักล่ำวทุกปีอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อจะไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัทศิทำงของบรษิทัฯ 
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คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้กีำรจดัท ำจรยิธรรมทำงธุรกจิและนโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูล

กจิกำรเพื่อเป็นแนวปฏบิตัใินกำรก ำกบัดูแลกจิกำรใหม้กีำรประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม เคำรพสทิธแิละ
มคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยี และด ำเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปลีย่นแปลง  

 
หลกัปฏิบติั 2  ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีำรก ำหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิขององคก์รทีช่ดัเจนและเหมำะสมกบั
องคก์ร เพื่อสื่อสำรใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำยเขำ้ใจในวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร และ
เพื่อใหบุ้คลำกรในทุกระดบัขององคก์รยดึถอืเป็นหลกัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่พื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะทบทวนและพจิำรณำก ำหนดแผนกลยุทธแ์ละงบประมำณทุกปีเพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่ำแผนกลยทุธแ์ละงบประมำณดงักล่ำวสอดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกจิและศกัยภำพขององคก์ร รวมถงึ
ส่งเสรมิใหม้กีำรสรำ้งนวตักรรมและน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชใ้นกจิกำร  

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ยงัมหีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลและตดิตำมกำรปฏบิตังิำนให้
เป็นไปตำมกลยุทธแ์ละงบประมำณทีก่ ำหนด รวมทัง้ก ำกบัดแูลกำรจดัสรรทรพัยำกรทีส่ ำคญั 

 
หลกัปฏิบติั 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรก ำหนดโครงสรำ้งคณะกรรมกำรใหเ้หมำะสมสอดคลอ้งกบัธุรกจิและ
ขนำดของบรษิทัฯ และเป็นตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด โดยองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะมสีดัส่วน
ระหว่ำงกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำรทีส่ะทอ้นอ ำนำจทีถ่่วงดุลอยำ่งเหมำะสม 
และต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรของบรษิทัฯ จะไมเ่ป็นบุคคลคนเดยีวกนั 
เพื่อใหเ้กดิควำมชดัเจนใหด้ำ้นควำมรบัผดิชอบระหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลและกำร
บรหิำรงำนประจ ำ  

ทัง้นี้ เพื่อใหก้รรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นบรษิทัไดอ้ยำ่งเพยีงพอ บรษิทัฯ 
ก ำหนดใหก้รรมกำรแต่ละคนจะสำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดร้วมแลว้ไมเ่กนิ 5 
บรษิทั และจะตอ้งเขำ้รว่มประชุมคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุม
คณะกรรมกำรทัง้หมดทีจ่ดัขึน้ในปีนัน้ๆ โดยบรษิทัฯ ก ำหนดจะจดัใหม้ปีระชุมคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 
4  ครัง้ต่อปี  
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คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำบุคคลซึ่งมคีวำมรู้ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ที่
เหมำะสมและสำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่ที่เป็นประโยชน์กบัธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพจิำรณำแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ และภำยหลงัที่บรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีน
เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูของกรรมกำร
และผู้บรหิำร อำท ิอำยุ ประวตัิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สดัส่วนกำรถือหุ้น จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุม ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่
ตวัเงนิ กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัทจดทะเบยีนอื่น บทบำทหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบ และ
รำยงำนผลกำรปฏบิตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ,คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะท ำงำนบรหิำร
ควำมเสีย่งในรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มกีำรแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทัเพื่อดแูลและใหค้ ำแนะน ำแก่
กรรมกำรและผูบ้รหิำรเกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด กฎระเบยีบ และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตดิตำมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัอิยำ่งถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ และ
รบัผดิชอบในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และกำรประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ดแูล
ประสำนงำนใหม้กีำรปฏบิตัติำมมตขิองทีป่ระชุมดงักล่ำว รวมถงึหน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนด 

ในกำรก ำกับดูแลบรษิัทย่อย และ/หรือบรษิัทร่วม  บริษัทฯ จะส่งกรรมกำรหรือผู้บรหิำรที่มี
คุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิเพื่อเป็นตวัแทนในกำรบรหิำรกจิกำรของบรษิทั
ย่อย และ/หรอืบรษิัทร่วมนัน้ๆ เพื่อก ำหนดนโยบำยที่ส ำคญัและควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย 
และ/หรอืบรษิัทร่วมดงักล่ำว ทัง้นี้ กรรมกำรซึ่งเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ จะต้องท ำหน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแล
บรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิัทร่วม ให้บรหิำรจดักำรหรอืด ำเนินงำนต่ำงๆ ตำมนโยบำยที่บรษิัทฯก ำหนด 
รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ที่
อนุมตัใินเรื่องที่ส ำคญัของบรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บรษิัทฯ และ
เพื่อกำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยนืของบรษิทัฯ 
 
หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดแผนผูส้บืทอดต ำแหน่งส ำหรบัต ำแหน่งผูบ้รหิำรทีส่ ำคญัรวมถงึต ำแหน่ง
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไวอ้ยำ่งชดัเจน เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิเป็นไปอยำ่งต่อเนื่อง และจะพจิำรณำ
จำ่ยคำ่ตอบแทนใหเ้หมำะสมเพื่อเป็นแรงจงูใจใหก้บัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและผูบ้รหิำรทีม่คีวำมส ำคญั
กบัองคก์รมคีวำมตัง้ใจในกำรท ำงำนเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
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บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรเสรมิควำมรูใ้หแ้ก่กรรมกำร และผูบ้รหิำรทีส่ ำคญั โดยจดัสรรใหแ้ต่ละท่ำน
เขำ้รว่มกำรอบรมซึง่จดัโดยหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเสรมิสรำ้งควำมรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ  รวมถงึจดัใหม้ี
โครงกำรส ำหรบัพฒันำผูบ้รหิำรเพื่อประโยชน์ในกำรพจิำรณำประกอบแผนกำรสบืทอดงำน 

 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร

และผูบ้รหิำรทีส่ ำคญัทุกปี เพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรพจิำรณำจ่ำยค่ำตอบแทน และพฒันำขดีควำมสำมำรถ
เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน 

 
 
หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร  ส่งเสรมิกำรสรำ้งนวตักรรมที่
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ร่วมกนัทัง้บรษิทัฯ ลูกคำ้ คู่คำ้ ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
โดยบรษิัทฯ ค ำนึงถึงกำรพฒันำคุณภำพของกำรให้บรกิำร   กำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์  กำรค ำนึงถึง
สิง่แวดลอ้ม และควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมมำโดยตลอด ทัง้นี้เพื่อสรำ้งควำมสมดุลระหว่ำงผลก ำไรทำงธุรกจิ
และกำรตอบแทนสู่สงัคม  

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไมว่่ำจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยี
ภำยใน หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยนอก ทัง้นี้ เพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจอนัดแีละกำรรว่มมอืกนัระหว่ำงบรษิทัฯ 
และผูม้สี่วนไดเ้สยี อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสรำ้งควำมเชื่อมัน่ รวมทัง้เพิม่ขดี
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของบรษิทัฯ ในระยะยำว บรษิทัฯ จงึไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยและแนว
ปฏบิตั ิดงันี้ 

ผูถ้ือหุ้น : บรษิทัฯ มุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกจิเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม ด้วยควำมรู้ และทักษะในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ ควำมซื่อสตัยส์ุจรติ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และ
รำยย่อย โดยค ำนึงถงึผลกำรด ำเนินงำนที่ด ีมกีำรเจรญิเตบิโตอย่ำงมัน่คง 
และคงไวซ้ึง่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 

พนักงาน : บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัของพนักงำนทุกคนในบรษิทัฯ ซึ่งจะมสี่วน
ร่วมในกำรขบัเคลื่อนให้บรษิัทฯ สำมำรถพฒันำกำรด ำเนินธุรกิจต่อไปใน
อนำคต บรษิทัฯ จงึมุ่งเน้นกำรพฒันำศกัยภำพและควำมรูค้วำมสำมำรถและ
ทกัษะของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนปลูกฝังทศันคตแิละจติส ำนึกที่ด ี
รวมถึงพิ จำรณำให้ผลตอบแทนที่ เป็นธรรม เหมำะสมตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนกังำนแต่ละคนและจดัใหม้สีวสัดกิำรทีเ่พยีงพอ  

ลกูค้า : บรษิทัฯ เอำใจใส่และรบัผดิชอบต่อลกูคำ้โดยเน้นกำรจดัหำสนิคำ้ และ/หรอื
ผลติสนิคำ้ทีม่คีุณภำพ ได้มำตรฐำน และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
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ของลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วน กำรรกัษำควำมลับของลูกค้ำ ให้ควำมรู้ต่อ
ลกูคำ้ เพื่อพฒันำสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำร  

คู่ค้าและเจ้าหน้ี  :  บรษิัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนี้อย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค มีควำม
ซื่อสตัยใ์นกำรด ำเนินธุรกจิ ไม่เอำรดัเอำเปรยีบ รกัษำผลประโยชน์ร่วมกบัคู่
คำ้และเจำ้หนี้ รวมถงึมจีรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ ตลอดจนปฏบิตัติำม
เงื่อนไขทำงกำรค้ำ และ/หรอืขอ้ตกลงตำมสญัญำที่ท ำร่วมกนัอย่ำงเคร่งครดั 
เพื่อพฒันำควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ของทัง้สองฝ่ำย 

คู่แข่ง  :  บรษิัทฯ ประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัที่ดแีละกฎหมำยที่ก ำหนดไว ้
รกัษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบตัิในกำรแข่งขนั และหลีกเลี่ยงวิธกีำรไม่
สุจรติเพื่อท ำลำยคู่แข่ง 

ชุมชนและสงัคม  :  บรษิทัฯ เน้นกำรปลูกฝังจติส ำนึก ควำมรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมให้
เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่ อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และไมก่ระท ำกำรใดๆ ทีข่ดัหรอืผดิกฎหมำย 

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีรอบกำรก ำกบัดแูลและบรหิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ระดบัองคก์รทีส่อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของบรษิทัฯ รวมทัง้ดแูลใหม้กีำรท ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้
ในกำรเพิม่โอกำศทำงธุรกจิและพฒันำกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถ
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 
 
หลกัปฏิบติั 6 ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดใหม้รีะบบควบคุมภำยในทีค่รอบคลุมทุกดำ้น ทัง้
ดำ้นกำรเงนิ และกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
และจดัใหม้กีลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลทีม่ปีระสทิธภิำพเพยีงพอในกำรปกป้องดูแล
รกัษำทรพัยส์นิของบรษิทัฯ อยูเ่สมอ จดัใหม้กีำรก ำหนดขัน้ตอนของอ ำนำจอนุมตั ิ และ
ควำมรบัผดิชอบของผูบ้รหิำรและพนกังำนทีม่กีำรตรวจสอบและถ่วงดุลซึง่กนัและกนั 
ก ำหนดระเบยีบกำรปฏบิตังิำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร บรษิทัฯ มกีำรว่ำจำ้งผูต้รวจสอบ
ภำยในจำกภำยนอก ท ำหน้ำทีต่รวจสอบกำรปฏบิตังิำนของทุกหน่วยงำนใหเ้ป็นไปตำม
ระเบยีบทีว่ำงไว ้ รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิำพและควำมเพยีงพอของกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ในบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มกีำรแต่งตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อท ำหน้ำทีใ่นกำรพจิำรณำ
และวเิครำะหค์วำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้กบับรษิทั และน ำเสนอมำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อ
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และก ำกบัดแูลกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้
เป็นไปตำมนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งทีก่ ำหนด  
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คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยให้
ก ำหนดเป็นนโยบำยทีช่ดัเจนและสื่อสำรใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทรำบและยดึถอืปฏบิตัติำม และได้
ก ำหนดนโยบำยในกำรแจง้เบำะแสและขอ้รอ้งเรยีนเพื่อเป็นกลไกในกำรก ำกบัดแูลให้
ผูเ้กีย่วขอ้งปฏบิตัติำมนโยบำยต่ำงๆ ทีก่ ำหนดขึน้ทีเ่กีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรอกีดว้ย
บรษิทัฯ จดัใหม้มีำตรกำรในกำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกบักำรกระท ำผดิ
กฎหมำย จรยิธรรมและจรรยำบรรณธุรกจิ หรอืพฤตกิรรมทีอ่ำจส่อถงึกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่
ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนในองคก์ร โดยจดัช่องทำงกำรสื่อสำรทีห่ลำกหลำยเพื่อ
เปิดโอกำสใหพ้นกังำนและผูม้สี่วนไดเ้สยีสำมำรถแจง้เบำะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนมำยงับรษิทัฯ 
ไดส้ะดวกและเหมำะสม โดยผูแ้จง้เบำะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนจะตอ้งระบุรำยละเอยีดของเรือ่งที่
ตอ้งกำรแจง้ พรอ้มชื่อ ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อได ้ ส่งมำยงัช่องทำงกำรรบั
เรือ่งตำมทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด  

 
หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที่
เกีย่วขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มลู โดยบรษิทัฯ จะใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดเผยอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น และ
โปรง่ใสทัง้ขอ้มลูของบรษิทัฯ ขอ้มลูทำงกำรเงนิ และขอ้มลูทัว่ไปทีม่ใิช่ขอ้มลูทำงกำรเงนิ เพื่อใหผู้ท้ ี่
เกีย่วขอ้งทัง้หมดไดร้บัทรำบขอ้มลูอย่ำงเท่ำเทยีมกนั  

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรขอ้มลู
ประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงนิทีป่รำกฏในรำยงำน
ประจ ำปี กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิเป็นกำรจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป โดย
เลอืกใชน้โยบำยบญัชทีีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัสิม ่ำเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงระมดัระวงัในกำรจดัท ำ 
รวมทัง้ก ำหนดใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ โดย
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูด้แูลเกีย่วกบัคุณภำพของรำยงำน
ทำงกำรเงนิ และเป็นผูใ้หค้วำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ยงัให้ควำมส ำคญัเกี่ยวกบัสภำพคล่องทำงกำรเงนิของกิจกำร 
และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของบรษิัทฯ โดยฝ่ำยจดักำรมกีำรติดตำมและประเมนิฐำนะทำงกำรเงนิ
และสภำพคล่องของกจิกำรเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบรษิัทฯ รบัทรำบเป็น
ประจ ำทุกไตรมำส  

ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัเขำ้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
แลว้ บรษิทัฯจะท ำกำรเผยแพรข่อ้มลูสำรสนเทศของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำง
และสื่อกำรเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ  และมอบหมำย
ให ้น.ส. วุทติำ  ศรแีกว้  ท ำหน้ำทีต่ดิต่อและใหข้อ้มลูกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน นกัวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์หรอื 
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หน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึบุคคลใดๆ ซึง่ขอ้มลูดงักล่ำวจะเป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และตรงต่อ
ควำมเป็นจรงิ 

 
หลกัปฏิบติั 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบรษิทั ใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้โดยไมก่ระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิ
หรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ นอกเหนือจำกสทิธพิืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ เช่น สทิธใินกำรซือ้ ขำย หรอืโอน
หลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู ่ สทิธใินกำรไดร้บัส่วนแบ่งผลก ำไรจำกบรษิทัฯ สทิธใินกำรเขำ้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 
บรษิทัฯ ได ้

ใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในกำรไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัฯ อยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ 
ทนัเวลำ และเท่ำเทยีมกนั เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจในทุกๆ เรือ่ง คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึก ำหนด
นโยบำยดงันี้ 

1. บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิำรณำเรือ่งทีส่ ำคญั
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด หรอืเรือ่งทีอ่ำจมกีระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

2. บรษิทัฯ จะจดัส่งหนงัสอืนดัประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบกำรประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบ
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมตำมระยะเวลำทีก่ฎหมำย ประกำศ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 
เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษำขอ้มลูอยำ่งครบถว้นก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้
บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม โดยจะก ำหนด
หลกัเกณฑใ์นกำรส่งค ำถำมและเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักล่ำวบน website ของบรษิทั และ
บรษิทัจะรวบรวมเพื่อน ำค ำถำมทีส่ ำคญัไปสอบถำมในทีป่ระชุมต่อไป 

3. บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิำรณำเลอืกตัง้เป็น
กรรมกำรหรอืเสนอวำระกำรประชุมเพิม่เตมิไดก่้อนกำรประชุมผู้ถอืหุน้ โดยจะก ำหนดเป็น
หลกัเกณฑท์ีช่ดัเจน และเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่ำวใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ และจะแจง้
เหตุผลทีไ่มน่ ำขอ้เสนอวำระกำรประชุมของผูถ้อืหุน้บรรจเุป็นวำระกำรประชุมของบรษิทัฯ 
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นัน้ๆ 

4. ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ำมำรถเขำ้รว่มประชุมดว้ยตนเองได ้ บรษิัทฯ จะอ ำนวยควำมสะดวก
แก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ำมำรถเขำ้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉนัทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืจดัใหม้กีรรมกำรอสิระอยำ่งน้อย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้รว่ม
ประชุมและลงมตแิทนผูถ้อืหุน้ดงักล่ำว โดยจะแจง้รำยชื่อพรอ้มขอ้มลูของกรรมกำรอสิระ
ดงักล่ำวไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุ้น 
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5. ในกรณทีีบ่รษิทัมผีูถ้อืหุน้ต่ำงชำตบิรษิทัฯ จะจดัท ำหนงัสอืนัดประชุมพรอ้มขอ้มลู
ประกอบกำรประชุมทัง้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษ และจดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ต่ำงชำตพิรอ้มกบักำร
จดัส่งฉบบัภำษำไทย 

6. เพิม่ช่องทำงในกำรรบัทรำบขำ่วสำรของผูถ้อืหุน้ผ่ำนทำง website ของบรษิทัฯ ภำยหลงั
จำกทีบ่รษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
แลว้ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรใหม้กีำรเผยแพรห่นังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 
14 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถดำวน์โหลดขอ้มลูระเบยีบวำระกำรประชุมได้
อยำ่งสะดวกและครบถว้น  

7. บรษิทัฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรเขำ้รว่มประชุม
ทัง้ในเรือ่งสถำนทีแ่ละเวลำทีเ่หมำะสม 

8. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ จะด ำเนินกำรประชุมตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยจะ
พจิำรณำและลงคะแนนเรยีงตำมล ำดบัวำระทีก่ ำหนดไว ้ ไมเ่ปลีย่นแปลงขอ้มลูทีเ่ป็น
สำระส ำคญั หรอืเพิม่วำระกำรประชุมโดยไมจ่ ำเป็น และเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิท่ำ
เทยีมกนัในกำรสอบถำม แสดงควำมคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ 

9. บรษิทัฯ จะใชบ้ตัรลงคะแนนในวำระทีส่ ำคญั และจดัใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระ อำทเิช่น ผูส้อบ
บญัชภีำยนอก ทีป่รกึษำกฎหมำย เป็นผูต้รวจสอบคะแนนเสยีงในทีก่ำรประชุม   

10. บรษิทัจะส่งเสรมิใหก้รรมกำรทุกท่ำนและผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้รว่มประชุมเพื่อตอบขอ้
ซกัถำมจำกผูถ้อืหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั 

11. จดบนัทกึรำยงำนกำรประชุมใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง รวดเรว็ โปรง่ใส และบนัทกึรำยชื่อ
กรรมกำรและผูบ้รหิำรทีเ่ขำ้รว่มประชุม วธิกีำรลงคะแนนและนบัคะแนน มตทิีป่ระชุม ผล
กำรลงคะแนน รวมถงึประเดน็ซกัถำมและขอ้คดิเหน็ทีส่ ำคญัไวใ้นรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้
ผูถ้อืหุน้สำมำรถตรวจสอบไดใ้หแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัทีม่กีำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรบนัทกึภำพกำรประชุมเพื่อเกบ็รกัษำไวอ้ำ้งองิ และ
ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ บรษิทัฯ จะน ำส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไปยงัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรอืหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งภำยในเวลำทีก่ ำหนด รวมถงึน ำรำยงำนกำรประชุมผู้
ถอืหุน้เผยแพรใ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิำรณำ 

 

 


