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เอกสารใชภ้ายในบรษิทั หา้มเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนไดร้บัอนุญาต 

นโยบายบริษทั 

เรอืง การกาํกบัดแูลกิจการทีดี (CG) 

------------------------------------------------------ 

1. บทนํา 

บรษิทั เอเอม็อาร ์เอเซยี จาํกดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกจิการทดี ีว่าเป็น

สงิสาํคญัทจีะช่วยส่งเสรมิการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ เกดิความโปร่งใส และการเตบิโตอย่างยงัยนื ซงึ

จะนําไปสูค่วามเชอืมนัของผูม้สีว่นเกยีวขอ้งทุกฝ่าย คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควรใหม้กีารจดัทํานโยบายการกาํกบัดแูล

กิจการ โดยครอบคลุมหลกัปฏิบตัิและแนวปฏบิตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีดีสําหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี  

(Corporate Governance Code for Listed Companies )  ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ดงันี 

หลกัปฏิบติั 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองคก์รทีสร้างคุณค่า

ให้แก่กิจการอย่างยงัยืน 

หลกัปฏิบติั 1.1 

 เพอืใหค้ณะกรรมการบรษิทัเขา้ใจบทบาทและตระหนักถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูนํ้าทตีอ้งกาํกบัดูแลใหอ้งคก์ร 

โดยบรษิัทฯ ได้กําหนดบทบาท อํานาจและหน้าทคีวามรบัผดิชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชดัเจน ซงึคณะกรรมการ

บรษิัทจะมหีน้าทกีํากบัดูแลให้องค์กรมกีารบรหิารจดัการทดีี ซงึครอบคลุมถงึการกําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย การ

กาํหนดกลยุทธน์โยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสาํคญัเพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมถงึ

จะตอ้งมกีารตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงานต่าง ๆ ของบรษิทัฯ 

 หลกัปฏิบติั 1.2 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยงัยนื โดยบรษิทัฯ จะจดัทาํจรรยาบรรณและจรยิธรรม

ของบรษิทั (Code of Conduct) เพอืเป็นแนวปฏบิตัสิาํหรบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ในการดําเนินงาน โดยมุ่งเน้น

การประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยี เป็นประโยชน์ต่อสงัคม

ส่วนรวม ช่วยพฒันาหรอืช่วยลดผลกระทบดา้นลบต่อสงิแวดลอ้ม และช่วยใหบ้รษิทัสามารถแขง่ขนัไดแ้ละมผีลประกอบการ

ทดีี และช่วยให้บรษิัทฯ สามารถปรบัตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลยีนแปลงทอีาจเกดิขนึต่อไปในอนาคต ทงันี บรษิัทฯ จะ

เผยแพร่นโยบายการกํากบัดูแลกจิการทดี ีและจรรยาบรรณและจรยิธรรมของบรษิทัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพอืสรา้ง

ความเขา้ใจทดี ีและส่งเสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัติามของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานทกุระดบัชนั และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 หลกัปฏิบติั 1.3 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีกํากับดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ

ระมดัระวงั และซอืสตัยส์จุรติต่อองคก์ร เพอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ 
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เอกสารใชภ้ายในบรษิทั หา้มเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนไดร้บัอนุญาต 

 หลกัปฏิบติั 1.4 

 บรษิัทฯ ไดม้กีารจดัทํากฎบตัรของคณะกรรมการต่าง ๆ ซงึกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบไว้

อย่างชดัเจน ตลอดจนมีการติดตามดูแลให้กรรมการปฏบิตัิหน้าทตีามทไีด้รบัมอบหมาย ทงันี บรษิัทจะกําหนดให้มกีาร

ทบทวนกฎบตัรดงักล่าวทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครงั เพอืจะไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางของบรษิทั 

 

หลกัปฏิบติั 2  กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการทีเป็นไปเพอืความยงัยืน 

หลกัปฏิบติั 2.1 

บรษิทัฯ จะมกีารกาํหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย ทชีดัเจนและเหมาะสมกบัองคก์ร เพอืสอืสารใหก้บัผูม้สีว่นได้

เสยีทุกฝ่ายเขา้ใจในวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และเพอืใหบุ้คลากรในทุกระดบัขององคก์รยดึถอืเป็นหลกัใน

การปฏบิตัหิน้าทเีพอืบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทกีาํหนดไว ้

หลกัปฏิบติั 2.2 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารกําหนดกลยุทธแ์ละแผนงานประจําปีทสีอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั

ของกจิการ โดยมกีารวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความเสยีงต่าง ๆ ทอีาจมผีลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทเีกยีวขอ้ง 

ตลอดทงัตดิตามและกาํกบัดแูลตามแผนทกีาํหนดไว ้

 

หลกัปฏิบติั 3  เสริมสรา้งคณะกรรมการทีมีประสิทธิผล 

หลกัปฏิบติั 3.1 

 คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้กําหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทงัในเรอืงองค์ประกอบ ขนาด สดัส่วน

กรรมการทเีป็นอสิระอย่างเหมาะสมซงึไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทงัหมด เพอืเป็นการถ่วงดุลต่อการนําพาองคก์ร

ไปสูว่ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทกีาํหนดไว ้

หลกัปฏิบติั 3.2 

 คณะกรรมการบรษิัทจะแต่งตังประธานกรรมการโดยพิจารณาเลือกบุคคลทมีีความเหมาะสมและมนัใจได้ว่า

องค์ประกอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการเออืต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสนิใจได้อย่างมีอิสระ ทงันี บริษัทมี

นโยบายใหป้ระธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไม่เป็นบุคคลเดยีวกนัเพอืใหเ้กดิความชดัเจนในดา้นความรบัผดิชอบ 

หลกัปฏิบติั 3.3 

คณะกรรมการบรษิัทควรกํากบัดูแลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการของบรษิัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและ

ชดัเจนเพอืใหไ้ดก้รรมการบรษิทัทมีอีงคป์ระกอบและคุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัทกีาํหนดไว ้ในกฎบตัรคณะกรรมการต่าง ๆ  

โดยภายหลงัทบีรษิัทเขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ แล้ว บรษิัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูล

ของกรรมการและผู้บรหิาร อาท ิอายุ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถอืหุน้ จํานวนปีทดีํารงตําแหน่ง รวมถึง

ขอ้มลูของทปีรกึษาในกรณีทมีกีารแต่งตงัทปีรกึษาในรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 

หลกัปฏิบติั 3.4 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากําหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคํานึง

หลกัเกณฑ์ด้านความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าทีความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละคนและจูงใจ 
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เอกสารใชภ้ายในบรษิทั หา้มเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนไดร้บัอนุญาต 

สามารถรกัษากรรมการทมีคีวามรู ้ความสามารถ และมคีุณภาพในการปฏบิตัหิน้าทใีหก้บัองคก์รได ้ทงัน ีค่าตอบแทนตอ้งมี

ความชดัเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ ทงัรูปแบบทเีป็นตัวเงนิและไม่ใช่ตัวเงิน โดยเป็นอัตราทีเทียบเคียงได้กับ

ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั 

หลกัปฏิบติั 3.5 

บรษิทัฯ มนีโยบายใหก้รรมการทุกคนตอ้งปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิดีสีาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of 

Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพือให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิัท

ตลอดจนมตทิปีระชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยความซอืสตัยส์ุจรติ นอกจากนี กรรมการบรษิทัทุกคนจะต้องอุทศิเวลาเพอืปฏบิตัิหน้าที

ตามความรบัผดิชอบอย่างเตม็ทแีละเพยีงพอ 

หลกัปฏิบติั 3.6 

 คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลใหม้กีรอบและกลไกในการกาํกบัดแูลนโยบายและการดําเนินงานของบรษิทัย่อยและ

กจิการอนืทบีรษิัทฯ ไปลงทุนอย่างมนีัยสาํคญั ในระดบัทเีหมาะสมกบักจิการแต่ละแห่ง รวมทงับรษิทัย่อยและกจิการอนืที

บรษิทัฯ ไปลงทุน 

หลกัปฏิบติั 3.7 

บรษิทัฯ มนีโยบายใหม้กีารจดัการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทปีระจําปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 

และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมนิควรถูกนําไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทต่ีอไป 

 หลกัปฏิบติั 3.8 

คณะกรรมการควรกํากบัดูแลใหค้ณะกรรมการแต่ละคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบับทบาทหน้าท ีลกัษณะการ

ประกอบธุรกจิและกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รบัการเสรมิสร้าง

ทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏบิตัหิน้าทกีรรมการอย่างสมาํเสมอ 

หลกัปฏิบติั 3.9 

คณะกรรมการบรษิัทจะกําหนดการประชุมไวล้่วงหน้าอย่างน้อย 4 ครงัต่อปี และอาจมกีารประชุมพเิศษเพมิเติม

ตามความจําเป็น รวมทงัไดม้กีารจดบนัทกึรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รายงานการประชุมทผี่าน

การรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทัพรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษิทัและผูท้เีกยีวขอ้งตรวจสอบได ้

 นอกจากนี บรษิัทฯ จะมกีารกํากบัดูแลใหม้คีวามมนัใจไดว้่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความ

เรยีบรอ้ยสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทจีาํเป็น โดยจะมกีารแต่งตงัเลขานุการบรษิทัเพอืช่วยดแูลกรรมการและผูบ้รหิารเกยีวกบัการ

ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิัท รวมทงัดูแลประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองที

ประชุมดงักล่าว รวมถงึหน้าทอีนืใดตามทกีฎหมายกาํหนด 

 

หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบติั 4.1 

 ในการสรรหากรรมการผู้จดัการนัน คณะกรรมการบรษิัทหรอืคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ถ้า

ม)ี จะพจิารณาถึง คุณสมบตัิ คุณลกัษณะ ทกัษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ทจีําเป็นสาํหรบัการนําพาและ

ขบัเคลอืนองคก์รไปสูเ่ป้าหมาย นอกจากนี บรษิทัฯ จะจดัทาํนโยบายการหาผูบ้รหิารมาสบืทอดตําแหน่งทสีาํคญัสาํหรบัการ

เตรยีมสบืทอดตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เพอืใหก้ารดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างต่อเนือง 
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เอกสารใชภ้ายในบรษิทั หา้มเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนไดร้บัอนุญาต 

 หลกัปฏิบติั 4.2 

คณะกรรมการบรษิัทควรกาํกบัดแูลใหม้กีารกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมนิผลทเีหมาะสม คาํนึงถงึ

หลกัยุตธิรรม สามารถอา้งองิกบับรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนัทมีขีนาดใกลเ้คยีงกนั 

หลกัปฏิบติั 4.3 

คณะกรรมการบรษิทัควรเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้ือหุ้นทอีาจมผีลกระทบต่อการบรหิารและการ

ดําเนินงานของกิจการ และกํากับดูแลโครงสร้างและความสัมพันธ์นันไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าทีของ

คณะกรรมการ 

หลกัปฏิบติั 4.4 

 คณะกรรมการบรษิัทควรติดตามดูแลการบรหิารงานให้มกีารพฒันาบุคลากรทงัในเรอืงจํานวน ความรู้ ทกัษะ 

ประสบการณ์และแรงจูงใจทีเหมาะสม ตลอดทังสทิธแิละสวสัดิการทดีี เหมาะสมกับสถานะของบรษิัทและเป็นไปตาม

กฎหมายแรงงาน แก่ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทั 

 

หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

หลกัปฏิบติั 5.1 

 คณะกรรมการบรษิัทตระหนักและให้ความสําคญัในการสร้างวฒันธรรมองค์กร ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมที

ก่อใหเ้กดิมูลค่าแก่ธุรกจิ ควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณประโยชน์ร่วมกนัทงั บรษิัท ลูกคา้ คู่คา้ ผูท้เีกยีวขอ้ง รวมทงัรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมและสงิแวดลอ้ม 

หลกัปฏิบติั 5.2 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึสทิธขิองผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน หรอืผูม้สี่วนได้

เสยีภายนอก เช่น ผูถ้อืหุน้ พนักงาน คู่คา้ คู่แขง่ทางการคา้ ชุมชน หรอืสงิแวดลอ้ม ทงัน ีเพอืสรา้งความเขา้ใจอนัดแีละการ

ร่วมมอืกนัระหว่างบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักล่าว อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิและสรา้งความเชอืมนั รวมทงั

เพมิขดีความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ ในระยะยาว บรษิทัฯ จงึไดม้กีารกาํหนดนโยบาย และแนวปฏบิตั ิดงันี 

หลกัปฏิบติั 5.3 

คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที

สอดคลอ้งกบัความต้องการของกจิการ รวมทงัดูแลใหม้กีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพมิโอกาสทางธุรกจิและ

พฒันาการดาํเนินงาน การบรหิารความเสยีง เพอืใหก้จิการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการ 

 

หลกัปฏิบติั 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสียงและการควบคมุภายในทีเหมาะสม  

หลกัปฏิบติั 6.1 

คณะกรรมการบรษิัทควรกํากบัดูแลให้มนัใจว่า บรษิัทฯ มรีะบบการบรหิารความเสยีง หรอืกระบวนการในการ

บริหารจดัการความเสยีงโดยมีมาตรการรองรบัและวิธีควบคุมเพือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม 

นอกจากนี บรษิัทฯ จะแต่งตงัคณะทํางานเพอืปฏบิตัิหน้าทใีนการพจิารณาปัญหาหรอืปัจจยัเสยีงทอีาจจะเกดิขนึกบัการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยจะรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างสมาํเสมอ 
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เอกสารใชภ้ายในบรษิทั หา้มเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนไดร้บัอนุญาต 

หลกัปฏิบติั 6.2 

 คณะกรรมการบรษิัทจะดําเนินการแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซงึจะประกอบด้วยกรรมการอสิระจํานวนไม่

น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบจะมหีน้าทตีามทไีดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทงันี บรษิทัฯ มกีรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านบญัชทีเีพยีงพอทจีะสามารถทําหน้าทใีน

การสอบทานความน่าเชอืถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ ได ้

หลกัปฏิบติั 6.3 

 บรษิทัฯ จะตดิตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ทอีาจเกดิขนึไดร้ะหว่างบรษิัทฯ กบัฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มลู และโอกาสของบรษิทัฯ และ

การทําธุรกรรมกบัผู้ทมีคีวามสมัพนัธ์เกยีวโยงกบับรษิัทฯ ในลกัษณะทไีม่สมควร นอกจากนี บรษิัทฯ จะจดัให้มกีารสอบ

ทานการทาํรายการทเีกยีวโยงกนั โดยส่วนงานตรวจสอบภายในจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยภายหลงัทบีรษิัทฯ เขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษิทัมนีโยบายเปิดเผย

ขอ้มูลการทํารายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการทีเกียวโยงกนั หรอื รายการระหว่างกนั ตาม

หลกัเกณฑม์าตรฐานการบญัช ีและตามหลกัเกณฑท์ ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กําหนด โดย

เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีและรายงานประจาํปี 

 หลกัปฏิบติั 6.4 

 บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัทํานโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั ซงึกําหนดมาตรการและแนวปฏบิตัิดา้นการต่อต้าน

คอรร์ปัชนัทชีดัเจน เพอืสอืสารใหใ้นทุกระดบัขององคก์รและต่อบุคคลภายนอกสามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

หลกัปฏิบติั 6.5 

 บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัทํานโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน ซงึไดก้ําหนดกลไกในการรบัเรอืงรอ้งเรยีน การ

ดาํเนินการกรณีมกีารชเีบาะแสและการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

  

หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเชือถอืทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบติั 7.1 

บรษิัทฯ ใหค้วามสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพยีงพอ ครบถ้วน และโปร่งใส ทงัรายงานขอ้มูลทาง

การเงนิและข้อมูลทวัไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และตามแนวปฏิบัติที

เกยีวขอ้ง 

คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซงึรวมถงึงบการเงนิ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-

1 ) และรายงานประจาํปี ทจีะสามารถสะทอ้นถงึฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานอย่างเพยีงพอ 

หลกัปฏิบติั 7.2 

 คณะกรรมการบรษิัทจะตดิตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการชําระหน ี

โดยให้มกีารรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิซงึแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัช ี

การวเิคราะห์ของฝ่ายบรหิาร ขอ้มูลทวัไปและขอ้มูลสําคญัในรายงานประจําปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี อย่าง
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เอกสารใชภ้ายในบรษิทั หา้มเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนไดร้บัอนุญาต 

ถูกต้องครบถ้วน ทนัเวลา และเป็นไปตามขอ้กําหนด ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 หลกัปฏิบติั 7.3 

 คณะกรรมการใหค้วามสาํคญัในการบรหิารจดัการการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิโดยคาํนึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี

ทุกฝ่าย โดยในกรณีทกีจิการมแีนวโน้มทจีะไม่สามารถชําระหนีหรอืมปัีญหาทางการเงนิ คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลอย่าง

ใกลช้ดิให้กจิการประกอบธุรกจิด้วยความระมดัระวงัเป็นพิเศษและดําเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจดัการ

รายงานสถานะอย่างสมําเสมอเพอืใหม้นัใจว่าการพจิารณาตดัสนิใจใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิของบรษิทั เป็นไป

อย่างครบถ้วนตามความเหมาะสม 

หลกัปฏิบติั 7.4 

 ภายหลงัทบีรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้บรษิทัฯ จะมกีารเปิดเผยขอ้มูล

การปฏบิตัติามกฎหมาย การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชนั การปฏบิตัต่ิอพนกังานและผูม้สีว่นได้

เสยี โดยคํานึงถงึกรอบการรายงานทไีดร้บัการยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสากล โดยขอ้มลูทเีปิดเผยจะเป็นเรอืงทสีาํคญั

และสะทอ้นการปฏบิตัทิจีะนําไปสูก่ารสรา้งคุณค่าแก่กจิการอย่างยงัยนื 

 

หลกัปฏิบติั 7.5 

 ภายหลงัทบีรษิัทฯ เขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษิัทฯ จะจดัใหม้หีน่วยงาน

หรอืผูร้บัผดิชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธท์ทีาํหน้าทใีนการสอืสารกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอนื เช่น นักลงทุน นกัวเิคราะห์

ใหเ้ป็นไปอย่าง เหมาะสม เท่าเทยีมกนั และทนัเวลา 

หลกัปฏิบติั 7.6 

 ภายหลงัทบีรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้นอกจากการเผยแพร่ขอ้มลูตาม

เกณฑ์ทกีําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ บรษิัทฯ จะส่งเสรมิให้มกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการ

เผยแพร่ขอ้มลูตามความเหมาะสม 

 

หลกัปฏิบติั 8  สนับสนุนการมีส่วนรว่มและการสือสารกบัผูถื้อหุ้น  

หลกัปฏิบติั 8.1 

บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วามสาํคญัในสทิธพินืฐานต่าง ๆ ของผู้ถอืหุน้ซงึไดแ้ก่ สทิธกิารซอืขายหรอืโอนหุน้ สทิธิ

ในการทีจะได้รบัส่วนแบ่งกําไรของกิจการ สทิธใินการได้รบัขอ้มูลข่าวสารของกจิการอย่างเพียงพอ สทิธใินการเขา้ร่วม

ประชุมเพือใช้สทิธอิอกเสยีงในทปีระชุมผู้ถือหุ้นเพือใช้สทิธติดัสนิใจในเรอืงสําคญัของบรษิัทฯ โดยจะจดัส่งหนังสอืเชิญ

ประชุมพรอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้ง และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมตามระยะเวลาที

กฎหมายหรอืกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งกาํหนด 

หลกัปฏิบติั 8.2 

 บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้โดยไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้ือหุน้ 

โดยคณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหก้ารดําเนินการในวนัประชุมผู้ถอืหุน้เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ 

และเอือให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มทีตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องอย่างครบถ้วนและเหมาะสม โดย
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ดําเนินการในเรอืงต่าง ๆ ทีเป็นการส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธขิองผู้ถือหุ้น จะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ ์

ประกาศ หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง เช่น 

 จะมกีารจดัสง่หนงัสอืนัดประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการ

อสิระหรอืบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้อกีทงัจะอํานวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัในการเขา้

ร่วมประชุมทงัในเรอืง และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการสอบถาม แสดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะต่าง 

ๆ การจดัทาํรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งและครบถว้นตามตามกฎเกณฑท์เีกยีวขอ้งอย่างครบถ้วนและ

เหมาะสม เพอืใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้
 
 หลกัปฏิบติั 8.3 

บรษิัทฯ จะกําหนดแนวทางปฏบิตัิงานให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดีี มกีารดําเนินการเปิดเผย

ขอ้มลูอย่างถูกต้องและโปร่งใส โดยภายหลงัทบีรษิทัเขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้บรษิทัฯ

จะมีการเปิดเผยมติทีประชุม ผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัทําการถัดไป ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และบน

เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ พรอ้มทงัจดัสง่สาํเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม

ผูถ้อืหุน้ 

 

 

 ประกาศ ณ วนัท ี14 สงิหาคม 2563 

  บรษิทั เอเอม็อาร ์เอเซยี จาํกดั (มหาชน) 

  

                                                                     
 ………………………………………………………. 

 ( นายสมศกัด ิจนัทรน้์อย ) 

 ประธานกรรมการบรษิทั 
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