
 
 

 

 

 

 

การกำกับดูแลกจิการที่ดี  
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หนาท่ี 1 

การกำกับดแูลกิจการท่ีดี 

 บริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ไดจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความ

โปรงใส สามารถตรวจสอบได และบริหารองคกรเพ่ือสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน นอกเหนือจากการ

สรางความเชื ่อมั ่นใหแกผู ลงทุน ผู ถือหุ น และผูเกี ่ยวของ เพื ่อใหกิจการสามารถแขงขันได และมีผล

ประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความ

รับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนประกอบธุรกิจอยางเปนประโยชนตอสังคม พัฒนาหรือ

ลดผลกระทบดานลบตอสิ ่งแวดลอม และสามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ซึ่ง

ครอบคลุมหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 ขอ ดังนี้ 

 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำ

องคกรท่ีสรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน 

หลักปฏิบัติ 1.1 

คณะกรรมการตองมีความเขาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูนำที่ตองกำกับ

ดูแลใหองคกรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งคลอบคลุมถึง 

1) กำหนดกลยุทธ วัตถุประสงคและเปาหมาย 

2) กำหนดนโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงค

และเปาหมาย 

3) ติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน 

  



 

 

หนาท่ี 2 

 แนวปฏิบัต ิ

เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทเขาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูนำองคกร 

บริษัทฯ ไดกำหนดหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไวอยางชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการ

บริษัท โดยมีหนาที ่สำคัญในการกำหนดกลยุทธ นโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรสำคัญ 

ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และ

เปาหมายในการประกอบธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการมีความเขาใจในบทบาท และตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ในฐานะผูนำที่ตองกำกับดูแลใหองคกรมีการบริหารจัดการที่ดี 

หลักปฏิบัติ 1.2 

ในการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน คณะกรรมการมีหนาที่กำกับดูแลกิจการใหนำไปสูผล 

(governance outcome) อยางนอยดังตอไปนี้ 

1) สามารถแข งข ันได และม ีผลประกอบการท ี ่ด ี  โดยคำน ึงถ ึงผลกระทบในระยะยาว 

(competitiveness and performance with long-term perspective) 

2) ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนได

เสีย (ethical and responsible business) 

3) เปนประโยชนต อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ ่งแวดลอม (good 

corporate citizenship) 

4) สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลง (corporate resilience) 

แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลการดำเนินกิจการใหสามารถแขงขันได และมีผลประกอบการที่ดี 

โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว มีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย 

เปนประโยชนตอสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ เพื่อประโยชนในการสรางคุณคาใหกิจการอยางย่ังยืน 

  



 

 

หนาท่ี 3 

 หลักปฏิบัติ 1.3 

คณะกรรมการมีหนาที ่ดูแลใหกรรมการทุกคนและผูบริหารปฏิบัติหนาที ่ดวยความรับผิดชอบ 

ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตยสุจริตตอองคกร (duty of loyalty) และดูแลใหการดำเนินงาน

เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน 

 แนวปฏิบัต ิ

 บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย และคณะทำงานเพื่อทำหนาที่สนับสนุน ตรวจสอบ กำกับ

ดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำป

ที่กำหนด โดยกำหนดหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย และคณะทำงานไวอยางชัดเจน 

ตลอดจนกำกับดูแลใหกรรมการ และผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต 

และดูแลใหการดำเนินงานเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่

ประชุมผูถือหุน และนโยบายตางๆ  

 ทั้งนี้  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง ตองมีกรรมการบริษัทมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดกำหนดนโยบาย

เกี่ยวกับจำนวนองคประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการวา ตองมี

กรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

 หลักปฏิบัติ 1.4 

คณะกรรมการจะตองเขาใจขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนด

ขอบเขต การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหประธานเจาหนาที่บริหารและฝายบริหารอยางชัดเจน 

ตลอดจนติดตามดูแลใหประธานเจาหนาที่บริหารและฝายบริหารปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

แนวปฏิบัต ิ

 เพื่อใหคณะกรรมการมีความเขาใจขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบบริษัทจึงจัดทำกฎบัตรของ

คณะกรรมการตาง ๆ ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน ตลอดจนมีการ



 

 

หนาท่ี 4 

ติดตามดูแลใหกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดใหมีการทบทวนกฎบัตร

ดังกลาวทุกปอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อจะไดแกไขใหสอดคลองกับทิศทางของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือความย่ังยืน 

 หลักปฏิบัติ 2.1 

คณะกรรมการจะตองกำหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ (objectives) 

เปนไปเพื่อความย่ังยืน โดยเปนวัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกับการสรางคุณคาใหทั้งกิจการ ลูกคา 

ผูมีสวนไดเสียและสังคมโดยรวม 

แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมการบริษัท ไดกำหนดวัตถุประสงค และเปาหมายหลักขององคกรในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อใหเกิดความยั่งยืน และสอดคลองกับการสรางคุณคาใหแกกิจการ ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสังคม

โดยรวม ซึ่งไดสื่อสารใหบุคลากรในทุกระดับยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

และเปาหมายที่กำหนดไว รวมทั้งเสริมสรางใหวัตถุประสงค และเปาหมายหลักขององคกรสะทอนอยูในการ

ตัดสินใจ และการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ  จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร 

 หลักปฏิบัติ 2.2 

คณะกรรมการตองกำกับดูแลใหมั่นใจวา วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธในระยะเวลา

ปานกลาง และ/หรือประจำปของกิจการสอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 

โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ปลอดภัย 

 แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมการบริษัทไดมีการจัดทำกลยุทธ และแผนงานประจำป ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค และ

เปาหมายหลักของกิจการ โดยมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม ปจจัยและความเส่ียงตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบ

ตอผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม อีกทั้งตระหนักถึงความ



 

 

หนาท่ี 5 

เส่ียงของการตั้งเปาหมายที่อาจนำไปสูการประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม นอกจากนี้ นอกจากนี้

คณะกรรมการบริษัท ยังมีการกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฎิบัติงานอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหการ

ดำเนินธุรกิจเปนไปตามนโยบายที ่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั ้งกำหนดใหมีการทบทวน

วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธทุกป เพื่อกำกับดูแลใหมีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการ

ดำเนินงานที่เหมาะสมตามแผนที่กำหนด 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 3.1 

คณะกรรมการจะตองรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทั้งในเรื่อง

ขนาด องคประกอบ สัดสวนกรรมการที่เปนอิสระ ที่เหมาะสมและจำเปนตอการนำพาองคกรสูวัตถุประสงค 

และเปาหมายหลักที่กำหนดไว 

 แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยบุคคลผูมีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ

ที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนแกบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะตองมีคุณสมบัติ และไม

มีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ และความรับผิดชอบในการ

กำหนด และทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม

นอยกวา 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการ

บริษัทกำหนด เพื ่อถวงดุลอำนาจอยางเหมาะสม ตลอดจนแตงตั ้งคณะกรรมการชุดยอยเพื ่อชวย

คณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตที ่ระบุในกฎบัตรของแตละคณะ เพื ่อสงเสริมประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 



 

 

หนาท่ี 6 

 หลักปฏิบัติ 3.2 

คณะกรรมการตองเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ และดูแลใหมั่นใจวา องคประกอบ 

และการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ 

 แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ โดยกำหนดใหประธาน

กรรมการของบริษัทควรเปนกรรมการอิสระ อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูดำรงตำแหนงประธานกรรมการไมใช

กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายใหกรรมการอิสระหนึ่งทานรวมพิจารณาการกำหนดวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อสงเสริมใหเกิดการถวงดุลอำนาจระหวางคณะกรรมการ และฝาย

จัดการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ประธานกรรมการกบัประธาน

เจาหนาที่บริหารจะมีหนาที่ความรับผิดชอบตางกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดกำหนดอำนาจหนาที่ของ

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไวอยางชัดเจน และเพื่อไมใหคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม

จำกัด บริษัทจึงมีนโยบายใหประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไมเปนบุคคลเดียวกัน 

 บริษัทกำหนดใหตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง กล่ันกรอง

ขอมูล และเสนอแนวทางพิจารณากอนเสนอใหคณะกรรมการเห็นชอบตอไป โดยภายหลังที่บริษัทเขาจด

ทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลวบริษัทจะมีการเปดเผยบทบาทและหนาที่

ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแตละ

ทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด 

หลักปฏิบัติ 3.3 

คณะกรรมการกำกับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจน 

เพื่อใหไดคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กำหนดไว  
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 แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั ้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื ่อทำหนาที่

สนับสนุนคณะกรรมการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการของบริษัทผูบริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ

กำหนดคาตอบแทน ดวยกระบวนการที่โปรงใส และชัดเจน พรอมพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมกอน

เสนอใหผูถือหุนอนุมัติ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือ

หุน 

 โดยภายหลังที่บริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลว 

บริษัทจะเปดเผยขอมูลของกรรมการและผูบริหาร อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ สัดสวนการถือ

หุ น จำนวนปที ่ดำรงตำแหนง รวมถึงขอมูลของที่ปรึกษาในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนมีการแตงตั้งที่ปรึกษาในแบบแสดงรายการขอมูล 56-1 One Report 

หลักปฏิบัติ 3.4 

ในการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการใหผู ถ ือหุ นอนุมัติ คณะกรรมการจะตองพิจารณาให

โครงสรางและอัตราคาตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหคณะกรรมการนำพา

องคกรใหดำเนินงานตามเปาหมายทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่พิจารณากำหนดอัตราคาตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่

ประชุมผูถือหุนโดยคำนึงหลักเกณฑ ดังนี้ 

3.4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตภาระหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต

ละคน 

3.4.2 คาตอบแทนอยูในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู ความสามารถ 

และมีคุณภาพในการปฏิบัติหนาที่ใหกับองคกรได 
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3.4.3 องคประกอบของคาตอบแทนมีความชัดเจน โปรงใส และงายตอการเขาใจ ทั้งรูปแบบที่

เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 

3.4.4 เปนอัตราที่เทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 

โดยภายหลังที่บริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลว 

บริษัทมีนโยบายใหการกำหนดโครงสรางและอัตราคาตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เปนตัวเงินและไมใชตัว

เงินจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตามที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทกำหนด 

หลักปฏิบัติ 3.5 

คณะกรรมการจะตองกำกับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที ่ และ

จัดสรรเวลาอยางเพียงพอ 

แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลใหกรรมการทุกคน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ และ

จัดสรรเวลาอยางเพียงพอ  โดยกำหนดใหกรรมการแตละคนจะสามารถไปดำรงตำแหนงในบริษัทจด

ทะเบียนอื่นไดรวมแลวไมเกิน 5 บริษัท รวมทั้งดูแลใหมีการเปดเผยบทบาท และหนาที่ของคณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการชุดยอย จำนวนคร้ังของการประชุม ตลอดจนจำนวนคร้ังที่กรรมการแตละทานเขารวม

ประชุมในปที่ผานมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด 

หลักปฏิบัติ 3.6 

คณะกรรมการจะตองกำกับดูแลใหมีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงาน

ของบริษัทยอยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแตละแหง 

รวมทั้งบริษัทและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเขาใจถูกตองตรงกันดวย 
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แนวปฏิบัต ิ

บริษัทไดมีการกำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมโดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนใน

กิจการที่มีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกัน หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน ใหกับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของ

บริษัทใหมีความครบวงจรมากย่ิงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท  

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะกำกับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยบริษัทจะสงกรรมการหรือ

ผูบริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเปนตัวแทนในการบริหารกิจการ

ของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น ๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทยอย 

และ/หรือ บริษัทรวมดังกลาว นอกจากนี้ กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัท จะตองทำหนาที่ในการกำกับ

ดูแลบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม ใหบริหารจัดการหรือดำเนินงานตาง ๆ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด 

รวมถึงจะตองใชดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ที่อนุมัติ

ในเรื่องที่สำคัญของบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท และเพื่อการ

เติบโตอยางย่ังยืนของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3.7 

คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัต ิหนาที ่ประจำปของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะตองถูกนำไปใชสำหรับการพัฒนาการ

ปฏิบัติหนาที่ตอไปดวย 

แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมการบริษัท กำหนดใหตองทำการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้งใน

รูปแบบของการประเมินแบบรายคณะ และรายบุคคล โดยนำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาความ

เหมาะสมขององคประกอบคณะกรรมการ รวมถึงดูแลใหกรรมการตองไดรับการพัฒนาความรูที่จำเปน และ

เกี่ยวของอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
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เอ็ม เอ ไอ แลว บริษัทจะเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไวในรายงานประจำป 

หลักปฏิบัติ 3.8 

คณะกรรมการตองกำกับดูแลใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

บทบาทหนาที ่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี ่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน

สนับสนุน ใหกรรมการทุกคนไดรับการเสริมสรางทักษะและความรู สำหรับการปฏิบัตหินาที่กรรมการอยาง

สม่ำเสมอ 

แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะสงเสริมใหกรรมการเขารวมการสัมมนาและการอบรมตามที่หนวยงาน

ตาง ๆ จัดขึ้น ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ และการประกอบธุรกิจของบริษัท และภายหลังที่บริษัทเขาจด

ทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลว บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลการ

ฝกอบรมตาง ๆ ในรายงานประจำป 

หลักปฏิบัติ 3.9 

คณะกรรมการจะตองดูแลใหมั่นใจวาการดำเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย 

สามารถเขาถึงขอมูลที่จำเปน และมีเลขานุการบริษัททีม่ีความรูและประสบการณที่จำเปนและเหมาะสมตอ

การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ 

แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดการประชุมไวลวงหนาอยางนอย 3 เดือนตอครั้งและไมนอยกวา 6  

คร้ังตอปและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเปน โดยการประชุมแตละคร้ังไดมีการกำหนดวาระ

ในการประชุมอยางชัดเจนและมีการสงหนังสือนัดประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา 7 วันกอนวันประชุม

คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม 

รวมทั้งไดมีการจดบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการ

รับรองจากคณะกรรมการบริษัทพรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 
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 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการ 

รวมทั ้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดการเกี ่ยวกับการประชุม

คณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุน 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหา และพัฒนาผูบริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 4.1 

 คณะกรรมการตองดำเนินการใหมั่นใจวามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจาหนาที่บริหารและ

ผูบริหารระดับสูงใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะที่จำเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสู

เปาหมาย 

แนวปฏิบัต ิ  

บริษัทฯ ไดกำหนดคุณสมบัติ อำนาจ หนาที่ของกรรมการ และผูบริหารระดับสูง ไวอยางชัดเจน เพื่อ

ใชเปนหลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหาและแตงตั้งบุคคล หรือเห็นชอบบุคคลที่ถูกเสนอใหเปนผูบริหาร

ระดับสูง ประธานเจาหนาที ่บริหารจะพิจารณากำหนดรวมกันกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนซึ่งจะตองเปนบุคคลที่มีความรู ทักษะ และประสบการณที่เปนประโยชนในการดำเนินธุรกิจ 

รวมทั้งจัดทำแผนสืบทอดตำแหนง เพื่อเปนการเตรียมสืบทอดตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และ

ผูบริหารระดับสูง ใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่อง 

หลักปฏิบัติ 4.2 

คณะกรรมการตองกำกับดูแลใหมีการกำหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 
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แนวปฏิบัต ิ  

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการใหมีการกำหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่

เหมาะสม  ของกรรมการ และผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงหลักยุติธรรม สามารถอางอิงกับ

บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกลเคียงกัน และสอดคลองกับลักษณะการปฎิบัติหนาที่ เพื่อเปน

เครื่องจูงใจในการทำงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุน ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑการ

ประเมินผลการปฎิบัติหนาที่ที ่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบตามหนาที่ที ่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ 

คาตอบแทนดังกลาว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะทำหนาที่พิจารณาและกลั่นกรอง

กอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทตอไป โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการ

ปฏิบัติงาน ความสามารถ ของผูบริหารแตละคน 

 คณะกรรมการบริษัทสงเสริม และสนับสนุนการบริหาร และพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู 

ทักษะ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยจัดสรรใหไดเขารวมการอบรมซึ่งจัดโดย

หนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

หลักปฏิบัติ 4.3 

คณะกรรมการตองเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนที่อาจมีผลกระทบตอการบริหาร

และการดำเนินงานของกิจการ 

แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและทำความเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนที่อาจมี

ผลกระทบตอการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ และกำกับดูแลโครงสรางและความสัมพันธนั้นไมให

เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ โดยภายหลังที่บริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลว บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลตามขอตกลงตาง ๆ ที่มี

ผลกระทบตอการควบคุมกิจการ 
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หลักปฏิบัติ 4.4 

คณะกรรมการตองติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหม ีจำนวน ความรู ท ักษะ 

ประสบการณ และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

 แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมการบริษัทจะคอยติดตามดูแลการบริหารงานใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งในเรื่อง ความรู

ทักษะ ประสบการณและแรงจงูใจที่เหมาะสมอยูเสมอ มีการกำหนดใหมีโครงสรางผลตอบแทนที่สอดคลอง

กับ ความรู  ความสามารถ และหนาที ่ความรับผิดชอบในตำแหนงงาน และมีระบบการจายคาจาง 

คาตอบแทน และผลประโยชนพนักงานอยางเหมาะสม ใหสิทธิและสวัสดิการที่ดี เหมาะสมกับสถานะของ

บริษัทและเปนไปตามกฎหมายแรงงาน แกผูบริหารและพนักงานของบริษัท ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการ

ทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต สุขอนามัย และทรัพยสิน และจัดใหมีชองทางการส่ือสารระหวางพนักงาน

กับหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะความรู โดยจัดให

มีการฝกอบรมตามตำแหนงงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัทตามความจำเปนและเหมาะสมเพื่อเปนการ

พัฒนาและเสริมสรางความรูความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

หลักปฏิบัติ 5 สงเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1 

  คณะกรรมการตองใหความสำคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคู

ไปกับการสรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริม และสนับสนุนการ

พัฒนานวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกธุรกิจ เพื่อการเติบโตอยางย่ังยืนของบริษัทฯ ควบคูไปกับการสราง

ประโยชนรวมกันทั้งตอบริษัทฯ ลูกคา คูคา หรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
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จัดสรร และจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และกำกับดูแลความเสี่ยง เพื่อใหบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค แผนกลยุทธทางธุรกิจ 

และเปาหมายหลักของบริษัทฯ ไดอยางย่ังยืน โดยกำหนดแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียในแตละกลุม 

 หลักปฏิบัต ิ5.2 

คณะกรรมการตองติดตามดูแลใหฝายบริหารประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม และสะทอนอยูในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อใหมั่นใจไดวา ทุกฝายขององคกรได

ดำเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธ (strategies) ของกิจการ 

แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน 

หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ทั้งนี้ เพื่อสรางความเขาใจอันดีและการรวมมือกันระหวางบริษัท และผูมีสวนได

เสีย อันจะเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจและสรางความเชื่อมั่น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงไดมีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ผูถือหุน : บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจใหเติบโตอยางย่ังยืน เพื่อประโยชนสูงสุดแก

ผูถือหุนในระยะยาว ดวยการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

(2) พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม เปนธรรม ใหผลตอบแทน 

และสวัสดิการที่เหมาะสม สนับสนุนการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ และ

ศักยภาพของพนักงานอยางสม่ำเสมอ สรางแรงจูงใจใหพนักงานที ่มีความรู

ความสามารถสูงใหคงอยูกับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองคกรตอไป  

(3) ลูกคา : บริษัทฯ มุงสรางความสัมพันธ และความรวมมือในระยะยาวกับลูกคา โดยยึดหลัก

ความซื่อสัตย สุจริต ความเชื่อถือ และไววางใจ เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับ

ลูกคาดวยความรับผิดชอบ ใหความสำคัญตอปญหา และความตองการของลูกคา

เปนหลัก ดวยบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
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(4) คูคา : 

 

บริษัทฯ จะเคารพตอสิทธิ และปฏิบัติตอคูคาทุกรายอยางเปนธรรม เสมอภาค มี

ความซื่อสัตยในการดำเนินธุรกิจ ไมเอารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชนรวมกัน 

รวมถึงมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคา 

และ/หรือ ขอตกลงตามสัญญาที่ทำรวมกันอยางเครงครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ

ทางธุรกิจที่กอใหเกิดประโยชนของทั้งสองฝาย 

(5) ผูรวมลงทุน : บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผูรวมทุน และปฏิบัติตอผูรวมทุนทุกรายอยางเปนธรรม 

รวมทั้งใหความรวมมืออยางดีกับผูรวมทุน ทั้งนี้เพื่อใหการดำเนินงานของกิจการ

รวมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงคของกิจการรวมทุน 

(6) เจาหนี้ : บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง และหนาที่ที่พึงมีตอเจาหนี้ 

เชน เจาหนี้ทางธุรกิจ และเจาหนี้ทางการเงิน ซึ่งไดกำหนดแนวทางปฏิบัติไวเปน

ลายลักษณอักษร ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ณ ปจจุบัน บริษัทไดปฏิบัติ

ตอเจาหนาที่ทุกรายอยางเสมอภาค ไมมีการค้ำประกันใดๆ ใหกับเจาหนี้รายใด 

รายหนึ่งโดยเฉพาะ   

(7) หนวยงาน 

ราชการ: 

บริษัทฯ ใหความสำคัญกับหนวยงานราชการในฐานะผูมีสวนไดเสีย โดยไดกำหนด

แนวปฏิบัติ  เพื่อใหพนักงานดำเนินการอยางถูกตอง และเหมาะสม รวมถึงการให

ความรวมมือกับหนวยงานราชการ และการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ 

(8) คูแขง : บริษัทฯ สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี และเปนธรรม ดำเนินธุรกิจดวย

ความโปรงใส ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น 

(9) สังคม และ

ส่ิงแวดลอม : 

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม ไมกระทำการใดๆ ที่ขัด 

หรือผิดกฎหมาย นำความรู  และประสบการณทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่

สามารถสรางประโยชนใหแกสังคม 
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หลักปฏิบัติ 5.3 

 คณะกรรมการตองคอยติดตามดูแลใหฝายบริหารจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain 

เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักไดอยางย่ังยืน 

 แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูกำหนดนโยบาย เปาหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจน

งบประมาณของบริษัท และไดติดตามดูแลใหฝายฝายบริหารดำเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและ

งบประมาณที่กำหนดไว เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม โดยจะมีการทบทวนแผนธุรกิจ 

และงบประมาณดังกลาวอยางสม่ำเสมอ เพื่อติดตามดูแลการจัดสรรและจัดการทรัพยากรของบริษัทใหมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเปนไปอยางย่ังยืนตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่กำหนดไว 

หลักปฏิบัติ 5.4 

คณะกรรมการตองจัดใหมีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

องคกร ที่สอดคลองกับความตองการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

เพิ ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี ่ยง เพื ่อใหกิจการสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค และเปาหมายหลักของกิจการ 

แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมการบริษัทจะคอยดูแลใหการบริหารความเสี่ยงขององคกรครอบคลุมถึงการบริหารและ

จัดการความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและจะจัดใหมีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่

มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชนและประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท 
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หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 6.1 

คณะกรรมการตองกำกับดูแลใหมั่นใจวา บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

ที่จะทำใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เกี่ยวของ 

 แนวปฏิบัต ิ  

คณะกรรมการบริษ ัทจะเปนผู พ ิจารณากำหนดนโยบายดานการบริหารความเส ี ่ยง (Risk 

Management) ใหครอบคลุมทั้งองคกร และกำหนดใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

ที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกดาน เชน ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการปฎิบัติงาน ความเสี่ยงดาน

การเงิน เพื่อใหการดำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และ

ระเบียบที่เกี่ยวของ  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่พิจารณา วิเคราะห

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ นำเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอ

ธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำหนด 

นอกเหนือไปจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหนาที่ดูแลใหบริษัทปฎิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานที่

เกี่ยวของ สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมี

ประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานความถูกตอง ครบถวนของรายงานทางการเง ิน โดยจะรายงานให

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบอยางสม่ำเสมอ 
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คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ

ปกปองดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ อยูเสมอ โดยกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร 

กำหนดขั้นตอนของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและ

ถวงดุลซึ่งกันและกัน และไดวาจางผูตรวจสอบภายในจากภายนอก ทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ทุกหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุม

ภายในของหนวยงานตางๆ ในบริษัทฯ 

 หลักปฏิบัติ 6.2 

คณะกรรมการตองจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ 

แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการ

อิสระจำนวนไมนอยกวา 3 คนโดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนาที่ตามที่ไดกำหนดไวในกฎ

บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน เปนผูมีความรูและประสบการณดานบัญชีที่

เพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ได 

หลักปฏิบัติ 6.3 

คณะกรรมการตองคอยติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดระหวาง

บริษัทกับฝายบริหาร คณะกรรมการ หรือผู ถือหุ น รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรใน

ทรัพยสิน ขอมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผูที ่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัทใน

ลักษณะที่ไมสมควร 
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แนวปฏิบัต ิ

 บริษัทกำหนดใหผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับรายการดังกลาวไมมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

รายการนั้น ๆ โดยบริษัทไดจัดทำนโยบายซึ่งกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและความ

ขัดแยงทางผลประโยชนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ตลาดหลกัทรัพยฯ กำหนด เพ่ือเปนคูมือ

ในการปฏิบัติเมื่อมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนี้บริษัทจะจัดให

มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยสวนงานตรวจสอบภายในจะตองรายงานตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกำหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลใหมีการสุมสอบทานการทำรายการวาเปนไปโดย

ถูกตอง ตรงตามสัญญา หรือนโยบายหรือเง่ือนไขที่กำหนดไว 

โดยภายหลังที่บริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลว 

บริษัทมีนโยบายเปดเผยขอมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ รายการที่เกี่ยวโยง

กัน หรือ รายการระหวางกัน ตามหลักเกณฑมาตรฐานการบัญชี และตามหลักเกณฑที่ คณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน และ ตลาดหลักทรัพยฯ กำหนด โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำปและรายงาน

ประจำป 

หลักปฏิบัติ 6.4 

คณะกรรมการตองกำกับดูแลใหมีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานคอรรัปชั่นที่

ชัดเจน และส่ือสารในทุกระดับขององคกรและตอคนนอกเพื่อใหเกิดการนำไปปฏิบัติไดจริง 

แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสำคัญกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น โดยกำหนดเปนนโยบายที่ชัดเจน และ

สื่อสารใหผูที ่เกี ่ยวของทราบและยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งครอบคลุมมาตรการในการแจงเบาะแส หรือขอ

รองเรียน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการ

ทุจริตคอรรัปชั่นของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในองคกร โดยสงมายังชองทางการรับเรื่องตามที่

บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ขอมูลการรองเรียน และเบาะแสที่แจงมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไวเปนความลับ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบจะสั่งการใหตรวจสอบขอมูล และหาแนวทางแกไข (หากมี) และรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัทตอไป 
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หลักปฏิบัติ 6.5 

คณะกรรมการตองกำกับดูแลใหกิจการมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการดำเนินการกรณีมีการ

ชี้เบาะแส 

 แนวปฏิบัต ิ

 บริษัท มีชองทางการส่ือสารใหผูมีสวนไดเสียสามารถจะแจงแบะแส  ขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียน

กรณีเกี่ยวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำนัล  ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด  

การเลี้ยงรับรอง  หรือคาใชจายที่เกินขอบเขตจำกัด  ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัท  และแนวทาง

ปฏิบัติดานการจัดซื้อจัดจาง  การใหเงินบริจาคที่ตองดำเนินไปอยางโปรงใส เปนธรรม ภายใตกฏระเบียบ 

และขั้นตอนปฏิบัติของบริษัท โดยมีการจัดทำนโยบายการแจงเบาะแสการกระทำผิด ซึ่งไดกำหนดกลไกใน

การรับเร่ืองรองเรียน การดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส และการคุมครองผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียนโดย

จะไมกระทำการใดอันที่ไมเปนธรรมตอผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน และไมเปดเผยชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู และ

ขอมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียนได  

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเช่ือถือทางการเงิน และการเปดเผยขอมูล 

หลักปฏิบัติ 7.1 

คณะกรรมการตองมีความรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการ

เปดเผยขอมูลสำคัญตาง ๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่

เกี่ยวของ 

 แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลใหระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปดเผยขอมูล

สำคัญตางๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ รวมถึง

ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงแผนการ
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แกไขปญหา ในกรณีหากประสบปญหาทางการเงิน หรือมีแนวโนมจะประสบปญหา โดยคำนึงถึงสิทธิของผูมี

สวนไดเสียทุกฝาย  

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีเจาหนาที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อทำหนาที่สื่อสาร และ

ประชาสัมพันธกับนักลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และผูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม เทาเทียม และ

ทันเวลา โดยบริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมเพื่อวิเคราะหผลการดำเนินงานเปนประจำ รวมทั้งจะเผยแพร

ขอมูลของบริษัทฯ ขอมูลทางการเงิน และขอมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ ตามเกณฑที่กำหนดตอ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ และเว็บไซตของบริษัทฯ ตลอดจนสงเสริมใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพร

ขอมูล  

หลักปฏิบัติ 7.2 

คณะกรรมการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี ้

แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทาง

การเงินซึ่งแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี การวิเคราะหของฝายบริหาร ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญ

ในรายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป อยางถูกตองครบถวน ทันเวลา และเปนไปตาม

ขอกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

  นอกจากนี้ ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 

คณะกรรมการจะมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในเพื่อใหมั่นใจวาการทำ

รายการดังกลาวจะไมกระทบตอความตอเนื ่องในการดำเนินกิจการสภาพคลองทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการชำระหนี ้
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 หลักปฏิบัติ 7.3 

ในภาวะที่กิจการประสบปญหาทางการเงนิหรือมีแนวโนมจะประสบปญหาคณะกรรมการตองมั่นใจ

ไดวา กิจการมีแผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไขปญหาทางการเงินได ทั้งนี้ ภายใต

การคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมการใหความสำคัญในการบริหารจัดการการแกไขปญหาทางการเงินโดยคำนึงถึงสิทธิของ 

ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยในกรณีที่กิจการมีแนวโนมที่จะไมสามารถชำระหนี้หรือมีปญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท จะดูแลอยางใกลชิดใหกิจการประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ และ

ดำเนินการติดตามการแกไขปญหาโดยใหฝายบริหารรายงานสถานะอยางสม่ำเสมอเพื่อใหมั่นใจวาการ

พิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแกไขปญหาทางการเงินของบริษัท ไมวาจะดวยวิธีการใดจะตองเปนไปอยาง

สมเหตุสมผลโดยกำหนดแผนการแกไขปญหาทางการเงินที่คำนึงถึงความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

รวมถึงการติดตามใหบริษัท ปฏิบัติตามขอกำหนดเกี ่ยวกับการเปดเผยขอมูลใหผูถือหุ นรับทราบอยาง

ครบถวน 

 หลักปฏิบัติ 7.4 

 คณะกรรมการตองพิจารณาจัดทำรายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม 

แนวปฏิบัต ิ

  ภายหลังที่บริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลวบริษัทจะ

มีการเปดเผยขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอยางเปนธรรม และการเคารพสิทธิ

มนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมไวในรายงานประจำป โดยจะคำนึงถึงกรอบการ

รายงานที่ไดรับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล และขอมูลที่เปดเผยจะเปนเรื่องที่สำคัญและ

สะทอนการปฏิบัติที่จะนำไปสูการสรางคุณคาแกกิจการอยางย่ังยืน 
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หลักปฏิบัติ 7.5 

  คณะกรรมการตองกำกับดูแลใหฝายบริหารจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธที่

ทำหนาที่ในการสื่อสารกับผูถือหุ น และผูมีสวนไดเสียอื่น เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยาง

เหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา 

แนวปฏิบัต ิ

 ภายหลังที่บริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลว บริษัทจะจัดใหมี

การกำหนดผูที่รับผิดชอบการใหขอมูลกับบุคคลภายนอก โดยเปนผูที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่

เขาใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค เปาหมายหลักคานิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนไดเปน

อยางดี  

หลักปฏิบัติ 7.6 

คณะกรรมการตองสงเสริมใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล 

แนวปฏิบัต ิ

 ภายหลังที่บริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลวนอกจาก

การเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กำหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะมี

การเปดเผยขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางเว็บไซตของบริษัท โดยมีการนำเสนอขอมูลให

เปนปจจุบันอยูเสมอ 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวม และการสื่อสารกับผูถือหุน 

หลักปฏิบัติ 8.1 

คณะกรรมการตองคอยดูแลใหมั่นใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสำคัญของบริษัท 
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แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและใหความสำคัญตอสิทธิขั้นพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะ

ของนักลงทุนในหลักทรัพยและเจาของบริษัท เชน สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุน สิทธิในการไดรับสวน

แบงผลกำไรของบริษัท สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา และเทา

เทียมกัน สิทธิในการเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู ถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอน

กรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลตอทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

หรือมีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกำหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณห

สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน โดยกำหนดใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิออก

เสียงตามจำนวนหุนที่ถืออยู และแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง 

 คณะกรรมการบริษัทจะไมกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยจะ

กำกับดูแลใหผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท โดยจะจัดสงหนังสือเชิญประชุม

พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนวันประชุมตามระยะเวลาที่

กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของกำหนด เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลลวงหนากอนวัน

ประชุม อีกทั้ง ดูแลใหการดำเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มีประสิทธิภาพ 

และเอื้อใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน ตลอดจนดูแลใหการเปดเผยมติที่ประชุม และการจัดทำรายงาน

การประชุมผูถือหุนเปนไปอยางถูกตอง และครบถวน ตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของกำหนด 

หลักปฏิบัติ 8.2 

คณะกรรมการตองดูแลใหการดำเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มี

ประสิทธิภาพ และเอื้อใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน 

 แนวปฏิบัต ิ

 บริษัทใหความสำคัญตอสิทธิของผูถือหุนโดยไมกระทำการใด ๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ

ของผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหการดำเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปตามกฎเกณฑที่

เกี่ยวของอยางครบถวนและเหมาะสม โดยดำเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมและอำนวยความ

สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน  ดังนี้ 
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8.2.1 บริษัทจะมีการจัดสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 

วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนขอมูลประกอบที่เกี่ยวของกับ

เร่ืองที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมอยางครบถวน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได  

8.2.2 บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขารวม

ประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอม

หนังสือนัดประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ 

ไดอยางเต็มที่และอิสระ เมื่อการประชุมแลวเสร็จ  

8.2.3 บริษัทจะอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการเขารวมประชุมทั้งใน

เร่ืองสถานที่และเวลาที่เหมาะสม 

8.2.4 ในการประชุมผูถือหุน จะดำเนินการประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท โดยจะ

พิจารณา และลงคะแนนเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว ไมเปลี ่ยนแปลงขอมูลที ่เปน

สาระสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไมจำเปน และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทา

เทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ  

8.2.5 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลและกลั่นกรองการเปดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำ

รายงานการประชุมผูถือหุนใหเปนไปอยางถูกตองและครบถวนตามตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ

อยางครบถวนและเหมาะสม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 

8.2.6 ภายหลังที่บริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลวบริษัทจะเปด

โอกาสใหผูถือหุนสวนนอย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการหรือ

เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมไดกอนการประชุมผูถือหุน โดยจะกำหนดเปนหลักเกณฑที่

ชัดเจน และเปดเผยหลักเกณฑดังกลาวใหผูถือหุนทราบลวงหนา และจะแจงเหตุผลที่ไมนำ

ขอเสนอวาระการประชุมของผูถือหุนบรรจุเปนวาระการประชุมของบริษัทตอที่ประชุมผูถือ

หุนในคร้ังนั้น ๆ  
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 หลักปฏิบัติ 8.3 

คณะกรรมการตองดูแลใหการเปดเผยมตทิี่ประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนเปนไป

อยางถูกตองและครบถวน 

แนวปฏิบัต ิ

บริษัทจะกำหนดแนวทางปฏิบัติงานใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินการ

เปดเผยขอมูลอยางถูกตองและโปรงใส โดยภายหลังที่บริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลวบริษัทจะมีการเปดเผยมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป 

ผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัท พรอมทั้งจัดสงสำเนารายงาน

การประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน 


