
 

 

 

 

 

 

 

นโยบายเกี่ยวกับการกาํกับดูแลกิจการทีด่ ี
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นโยบายเกี่ยวกับการกาํกับดูแลกิจการทีด่ ี

ในการดาํเนินงานท่ีผ่านมา คณะกรรมการของบริษัท ดูโฮม จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดป้ฏิบัติตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บังคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท รวมทั้งไดย้ึดถือและปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของ

บรษิัทจดทะเบียน ปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies 2012) ตามแนวทางท่ี

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) กาํหนด และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษิัทจดทะเบียน

ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย  ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) กาํหนด  เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของบริษัทเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และยงัทาํใหเ้กิดความโปรง่ใสต่อนกัลงทนุอนัจะทาํใหเ้กิดความเชื่อมั่นในการดาํเนินธุรกิจของ

บรษิัทต่อบคุคลภายนอก โดยนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้ 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุน้ (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสิทธิขัน้พืน้ฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ทัง้ในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละ

เจา้ของบรษิัท เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยท่ี์ตนถืออยู่ สิทธิในการท่ีจะไดร้บัส่วนแบ่งผลกาํไรจากบรษิัท สิทธิในการ

ไดร้บัขอ้มูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่างในการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอน

กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมท่ีสาํคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบริษัท การลด

ทนุหรือเพ่ิมทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้บรษิัทมีพนัธกจิในการส่งเสรมิและอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

(1) มีการใหข้อ้มลูวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมคีาํชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบ

มติท่ีขอตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชญิประชมุสามญัและวสิามญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชมุและละเวน้

การกระทาํใด ๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิัท 

(2) อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงอย่างเหมาะสม และละเวน้การกระทาํใด ๆ 

ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ เช่น ในการจดัประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทจะใชส้ถานท่ีซึ่งสะดวกแก่

การเดินทาง โดยจะแนบแผนท่ีซึ่งแสดงสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวนัเวลา 

ท่ีเหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพียงพอ  

(3) ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งความเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้

ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มกับการนาํส่ง

หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และบรษิัทจะเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักล่าวผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท 
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(4) กาํกบัดูแลใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิพืน้ฐานตามท่ีกฎหมายกาํหนดอย่างเท่าเทียมกนั เช่น การไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของ

บริษัทอย่างเพียงพอภายในกาํหนดเวลา รวมถึงการอาํนวยความสะดวกและส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้โดยเฉพาะนกัลงทุน

สถาบนัเขา้รว่มประชมุเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

(5) สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และเสนอชื่อ

กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

(6) ในการประชมุผูถื้อหุน้ ประธานในท่ีประชมุจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและบรษิัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสใน

การแสดงความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะหรือตัง้คาํถามในวาระต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ  

(7) ส่งเสรมิใหก้รรมการทกุคนเขา้รว่มในการประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือตอบคาํถามในท่ีประชมุ  

(8) จดัใหม้ีการลงมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้สาํหรบัแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนัน้มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้กรรมการ 

(9) บรษิัทจะสนบัสนุนใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสาํคญั เช่น การทาํรายการเก่ียวโยง การทาํรายการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์เป็นตน้ เพ่ือความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นการนบัผลการลงคะแนน 

(10) บรษิัทจะจดัใหม้ีบคุลากรท่ีเป็นอิสระทาํหนา้ท่ีช่วยในการตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

(11) ภายหลงัการประชมุผูถื้อหุน้แลว้เสรจ็ บรษิัทจะจดัทาํรายงานการประชุมท่ีบนัทึกขอ้มลูอย่างถกูตอ้งและครบถว้นใน

สาระสําคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีสาํคัญไว้ในรายงาน 

การประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี ้บริษัทจะนาํผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้ง

เผยแพรร่ายงานการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิัทเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณา 

(12) บรษิัทจะจดัส่งสาํเนารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ

ผูถื้อหุน้ 

หมวดที ่2 การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทได้กาํหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น 

รายย่อย ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้ท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้สญัชาติไทยหรือต่างดา้ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท อย่างนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้บริษัทจะจดัทาํ

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวขา้งตน้เป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อ

หุน้ท่ีเป็นฉบบัภาษาไทย 

(2) กาํหนดหลักเกณฑว์ิธีการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยสามารถ

เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหนา้ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้มลูประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติ

และการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ  
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(3) กาํหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ใหช้ดัเจนเป็นการ

ล่วงหนา้ เพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและโปรง่ใสในการพิจารณาว่าจะเพ่ิมวาระท่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอหรือไม่ 

(4) ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิารไม่ควรเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัท่ี 

ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจ 

(5) ในการดาํเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริษัทจะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่ม 

การประชุม ประธานในท่ีประชุมจะชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม วิธีการใชสิ้ทธิออกเสียง 

สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ และวิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระ  

(6) ในวาระเลือกตัง้กรรมการ บรษิัทจะสนบัสนนุใหม้ีการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายคน 

(7) กาํหนดใหก้รรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทและบนัทึกส่วนไดเ้สียดงักล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัท รวมทัง้

หา้มมิใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอย่างมีนัยสาํคัญในลักษณะท่ีจะไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระในวาระท่ี

เก่ียวขอ้งมีส่วนรว่มในการประชมุในวาระนัน้ ๆ  

(8) กาํหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกันการนาํข้อมูลภายในของบริษัทไปใชเ้ป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้ง

แนวทางดังกล่าวใหทุ้กคนในองคก์รถือปฏิบตัิ และกาํหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือ

ครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมายมหีนา้ท่ีจดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่เลขานกุารบรษิัทเป็นประจาํและเปิดเผยในรายงาน

ประจาํปีของบรษิัท 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Interested Persons)  

บริษัทไดใ้ห้ความสาํคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นและ

พนกังานของบริษัท หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่คา้ ลกูคา้ เป็นตน้ โดยบรษิัทตระหนกัดีว่าการสนบัสนุนและขอ้คิดเห็น

จากผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้กาํหนดนโยบายใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มโดยคาํนึงถึงสิทธิของผูม้ี

ส่วนไดเ้สียดงักล่าวตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีมีกับบรษิัท และไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

เหล่านัน้  

นอกจากนี ้ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิัท บรษิัทไดค้าํนึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัต่อไปนี ้ 

ผู้ถือหุ้น : บรษิัทจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใสและมปีระสิทธิภาพเพ่ือการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่าง

ยั่งยืน โดยมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งผลการดาํเนินงานท่ีดีและการเจรญิเติบโตท่ีมั่นคง เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์

สงูสดุแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว รวมทัง้ดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปรง่ใสและเชื่อถือไดต้่อ

ผูถื้อหุน้ 
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พนักงาน : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

นอกจากนี ้บรษิัทยงัใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรูค้วามสามารถและศกัยภาพของ

พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยใหโ้อกาสอย่าง 

ทั่วถึงกบัพนกังานทกุคน และพยายามสรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังานท่ีมีความรูค้วามสามารถสงูใหค้ง

อยู่กับบริษัทเพ่ือพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กําหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริต 

คอรร์ปัชนั รวมทัง้ปลกูฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น การหา้มใชข้อ้มลูภายในอย่างเครง่ครดั เป็นตน้ 

คู่ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่คา้โดยการให้คู่คา้แข่งขันบนข้อมูลท่ีเท่าเทียมกัน และ

คัดเลือกคู่คา้ดว้ยความยุติธรรมภายใตห้ลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทยงัไดจ้ัดทาํรูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และ 

จดัใหม้ีระบบติดตามเพ่ือใหม้ั่นใจว่าไดม้ีการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของสญัญาอย่างครบถว้น และ

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซือ้สินคา้

จากคู่คา้ตามเงื่อนไขทางการคา้ ตลอดจนปฏิบตัิตามสญัญาต่อคู่คา้อย่างเครง่ครดั 

ลูกค้า : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากท่ีสุด เพ่ือมุ่ งเน้น 

การสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ในระยะยาว นอกจากนี ้บริษัทคาํนึงถึงสขุลกัษณะและอนามัยของ

ลกูคา้ในการบรโิภคสินคา้และบรกิารของบรษิัท และการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสินคา้และบรกิารท่ีถกูตอ้งและ

ครบถว้นแก่ลกูคา้ รวมทัง้ยงัจดัใหม้ชี่องทางใหล้กูคา้ของบรษิัทสามารถแจง้ปัญหาสินคา้และบรกิารท่ีไม่

เหมาะสมเพ่ือท่ีบรษิัทจะไดป้้องกนั และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัสินคา้และบรกิารของบรษิัทไดอ้ย่างรวดเร็ว 

ตลอดจนรกัษาความลบัของลกูคา้ และไม่นาํไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

เจ้าหนี ้ : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาท่ีมีต่อเจ้าหนี้เป็นสาํคัญ รวมทั้งการชาํระคืน 

เงินตน้ ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัต่างๆ ภายใตส้ญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันท่ีดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้ง

สนบัสนนุและส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม 

สังคมและส่วนรวม : บรษิัทใส่ใจและใหค้วามสาํคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของผูค้นท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงานของบริษัท และส่งเสริมใหพ้นักงานของบริษัทมีจิตสาํนึกและความ

รบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้จดัใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั นอกจากนี ้บรษิัทพยายามเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการสรา้ง

และรกัษาไวซ้ึ่งส่ิงแวดลอ้มและสงัคมตลอดจนส่งเสรมิวฒันธรรมในทอ้งถิ่นท่ีบรษิัทดาํเนินกิจการอยู ่
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นอกจากนี ้ผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้รอ้งเรียน หรือเบาะแสการกระทาํผิดทางกฎหมาย 

ความไม่ถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่าน

กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได ้ทั้งนี ้ข้อมูลรอ้งเรียนและเบาะแสท่ีแจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไวเ้ป็น

ความลบั โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดาํเนินการสั่งการตรวจสอบขอ้มลูและหาแนวทางแกไ้ข (หากม)ี และจะ

รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทต่อไป 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูสาํคัญท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัท ทั้งขอ้มลูทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูล

ทางการเงินอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปรง่ใส ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจน

ขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัท ซึ่งลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ของบรษิัทฯ ดงันี ้

(1) มีกลไกท่ีจะดูแลใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อนักลงทุนถูกตอ้ง ไม่ทาํใหส้าํคญัผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจ

ของนกัลงทนุ 

(2) จดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพ่ือทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบันกัลงทนุหรือผูถื้อหุน้ โดย

บรษิัทจะเผยแพรข่อ้มลูของบรษิัท ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูทั่วไปของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์

บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรบัทราบผ่านช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การรายงานต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษิัท นอกจากนี ้บรษิัทยงัใหค้วามสาํคญัในการเปิดเผยขอ้มลู

อย่างสมํ่าเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัข่าวสารเป็นประจาํผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท 

โดยขอ้มลูท่ีอยู่บนเว็บไซตข์องบรษิัทจะมีการปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ซึ่งขอ้มลูดงักล่าวรวมถึงวิสยัทศัน ์พนัธกิจ 

งบการเงิน ข่าวประชาสมัพนัธ ์รายงานประจาํปี โครงสรา้งบรษิัทและผูบ้ริหาร ตลอดจนโครงสรา้งการถือหุน้และผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หนงัสือเชิญประชมุ เป็นตน้ 

(3) สนบัสนนุใหม้ีการจดัทาํคาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis) เพ่ือ

ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้นี ้เพ่ือใหน้กัลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด

ขึน้กับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสไดด้ียิ่งขึน้ นอกเหนือจากขอ้มูลตัวเลขในงบ

การเงินเพียงอย่างเดียว 

(4) เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท จาํนวนครัง้

ของการประชุมและการเขา้ประชุมในปีท่ีผ่านมา และความเห็นจากการทาํหนา้ท่ี รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา

ความรูด้า้นวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองในรายงานประจาํปี รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ

และผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทน ทัง้นี ้จาํนวนเงินค่าตอบแทนท่ีเปิดเผยควรรวมถึง

ค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษิัทย่อยดว้ย 
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(5) เปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบรกิารอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้รกิาร นอกจากการเผยแพร่ขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี  ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางอ่ืนดว้ย เช่น 

เวบ็ไซตข์องบรษิัท พรอ้มทัง้นาํเสนอขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั 

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในดา้นความรูค้วามสามารถและประสบการณ์

ท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์ใหก้ับบริษัท โดยเป็นผูม้ีบทบาทสาํคัญในการกาํหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมี

บทบาทสาํคญัในการกาํกบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ 

คณะกรรมการบริษัทมีจาํนวนอย่างนอ้ย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน โดยคณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษัททัง้หมด และมีจาํนวนกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน อนัจะทาํใหเ้กิดการ

ถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองต่างๆ อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบตัิตามท่ี

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ขอ้บังคับตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเกณฑ ์ขอ้กาํหนด และ

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   

คณะกรรมการบรษิัทมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด โดยกรรมการอิสระ

จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่มีเหตุผลและความจาํเป็นตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี ้

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทสามารถเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอ่ืนได ้แต่ตอ้ง

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกับตลาด

ทนุ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงเกณฑ ์ขอ้กาํหนด และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บรษิัทใหร้บัทราบ ทัง้นี ้กรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บรษิัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทยงัไดแ้ต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือช่วยในการกาํกบัดแูลกิจการของบรษิัท ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารจาํนวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน เพ่ือทาํหนา้ท่ีช่วยสนบัสนุน

คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจดัการกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ขอ้บงัคบั และคาํสั่งใด ๆ รวมทั้ง

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ภายใตก้รอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจาํนวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน เพ่ือทาํหนา้ท่ีช่วย

สนบัสนนุคณะกรรมการบรษิัทในการกาํกบัดแูลและตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคมุภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทัง้การจดัทาํรายงานทางการเงิน เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานและการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส

และน่าเชื่อถือ 
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(3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

อย่างน้อย 3 ท่านเพ่ือทาํหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง พิจารณา

รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิ และ/หรือนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัติอ่ไป (แลว้แต่กรณี) รวมถึงพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประกอบดว้ยกรรมการบริหารความเส่ียงจาํนวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน เพ่ือ

ทาํหนา้ท่ีช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิัทในการกาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และกาํกบัดแูลใหม้ีระบบหรือกระบวนการบรหิารจดัการความเส่ียงโดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ดัใหม้ีเลขานกุารบรษิัท เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชมุคณะกรรมการ

บริษัท และการประชุมผู้ถือหุน้ รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คาํแนะนาํในเร่ืองข้อกาํหนดตาม

กฎหมายและกฎระเบี ยบต่ างๆ ท่ี เก่ียวข้องกับ การป ฏิบัติหน้า ท่ีของคณ ะกรรมการ รวม ทั้ งประสานงานให้ม ี

การปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบรษิัท 

2. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย

และทิศทางการดาํเนินงานของบริษัท รวมทั้งกาํกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค ์วิสัยทัศน ์      

กลยุทธ์ และทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือประโยชนร์ะยะยาวแก่ผูถื้อหุน้ภายใตก้รอบข้อกาํหนดของกฎหมายและหลัก

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียด

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิัท 

(1) นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทไดจ้ัดให้มีนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือนาํเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการไดใ้หค้วามเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี ้การจดัทาํคู่มือการกาํกับดูแลกิจการมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นแนวทาง

แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว โดยบรษิัทจะจดัใหม้ีการทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็น

ประจาํทกุปี 

(2) หลักจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อ 

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยบรษิัทไดจ้ดัทาํคู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ซึ่งไดร้บัอนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท และกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครดั รวมทั้งไดป้ระชาสัมพันธใ์หเ้ป็นท่ี

เขา้ใจทั่วทัง้องคก์ร ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสรมิการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  ดงันี ้ 
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(ก) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้  

(ข) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพนัธต์่อลกูคา้ 

(ค) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพนัธต์่อคู่คา้ คู่แขง่ทางการคา้ และเจา้หนี ้

(ง) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบต่อพนกังาน 

(จ) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

(3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

บริษัทมีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใตก้รอบจริยธรรมท่ีดี เพ่ือผลประโยชนข์องบริษัทเป็นสาํคญั โดยกาํหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือ

เก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหบ้ริษัททราบ และตอ้งไม่เขา้ร่วม 

การพิจารณา รวมถึงไม่มีอาํนาจอนมุตัิในรายการดงักล่าว 

บริษัทมีนโยบายในการทาํรายการเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์สอดคลอ้ง

กับกฎหมาย ตลอดจนขอ้บังคับของสาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์คณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้จะเปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจาํปี (แบบ 56-1) 

(4) การควบคุมภายใน 

บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในเพ่ือการกาํกบัดแูลและการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและ

ระดับปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพ่ือทําหน้า ท่ีประเมิน 

ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไว ้

(5) การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการกาํกับดูแลระบบและกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจ

ของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจะพิจารณากาํหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงทัง้ภายนอก

และภายในบริษัทใหม้ีความครอบคลมุ และสอดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละทิศทางของธุรกิจ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ
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(6) ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

คณะกรรมการบรษิัทจดัใหม้กีลไกในการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแสการกระทาํ

ผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอ่ง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของ

บริษัท ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบรษิัทได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูรอ้งเรียนและเบาะแสท่ีแจง้มายงับรษิัทจะถูกเก็บ

ไวเ้ป็นความลบั โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดาํเนินการสั่งการตรวจสอบขอ้มลูและหาแนวทางแกไ้ข (หากมี) 

และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทต่อไป 

(7) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผูส้อบบัญชีมาประชุม

รว่มกัน และนาํเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบ

การเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี  

3. หลักปฏิบัตขิองคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองคก์รทีส่ร้าง

คุณค่าให้แก่กจิการอย่างย่ังยืน 

คณะกรรมการควรเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้าํท่ีตอ้งกาํกบัดแูลใหอ้งคก์รมีการบรหิาร

จดัการท่ีด ีรวมทัง้กาํกบัดแูลกิจการใหน้าํไปสู่การสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 2 : กาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน 

คณะกรรมการควรกาํหนดหรือดูแลใหว้ัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพ่ือความ

ยั่งยืน โดยเป็นวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุค่าใหท้ัง้กิจการ ลกูคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการทีมี่ประสิทธิผล 

คณะกรรมการควรรบัผิดชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องคป์ระกอบ

สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการนาํพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีกาํหนดไว ้รวมทัง้

กาํกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจนเพ่ือให้ได้คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ

สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีกาํหนดไว ้

 

 

 



 

10 

 

หลักปฏิบัติ 4  : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

คณะกรรมการควรกาํกบัดแูลการบรหิารและพฒันาบคุลากรใหม้ีจาํนวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และแรงจงูใจท่ี

เหมาะสม และกาํหนดใหม้ีแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ และผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้กาํกบัดแูลใหม้ีการกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลดาํเนินงานของกิจการ 

หลักปฏิบัติ 5  : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการควรใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้ง

คณุประโยชนต์่อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และดูแลใหฝ่้ายจดัการจัดสรรและ

จดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคาํนึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากร เพ่ือใหส้ามารถ

บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการไดอ้ย่างยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 6  : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะทาํใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบรษิัทกับ

ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลูและโอกาสของบรษิัท 

และการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษิัทในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

หลักปฏิบัติ 7  : รักษาความน่าเชือ่ถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการดแูลใหร้ะบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัต่างๆ 

อย่างถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้คณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถใน

การชาํระหนี ้และจดัใหม้ีกลไกท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินในกรณีท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้

จะประสบปัญหา  

หลักปฏิบัติ 8  : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่า ผูถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบรษิัท 
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4. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บริษัทจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น 

โดยมีการกาํหนดวาระประชมุชดัเจนล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ บรษิัทจะจดัส่งหนงัสือ

เชิญประชมุพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชมุใหก้รรมการทกุท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัก่อน

วนัประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นเรง่ด่วน และ

จะจดัใหม้ีการบนัทึกรายงานการประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสารท่ีรบัรองแลว้เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบได ้

โดยในการประชุมทุกครัง้ ควรจัดใหม้ีผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลและรายละเอียดประกอบการ

ตดัสินใจท่ีถกูตอ้งและทนัเวลา 

ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการหน่ึงคนมีหน่ึงเสียง โดย

กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดจะไม่เขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุจะออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทสนบัสนุนใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือปรบัปรุงและ

แกไ้ขการดาํเนินงาน โดยมีการกาํหนดหวัขอ้ท่ีจะประเมนิชดัเจนก่อนท่ีจะวดัผลการประเมนิดงักล่าว เพ่ือรวบรวมความเห็นและ

นาํเสนอต่อท่ีประชมุ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจาํปี 

5. ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการควรอยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้ับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ ์

ภาระหนา้ท่ีขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั

จากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบเพ่ิมขึน้ เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุด

ย่อยควรไดร้บัค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมดว้ย 

ทั้งนี ้ บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ ์

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือนาํเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและให้ความรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน

ระบบการกาํกบัดแูลกิจการของบรษิัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานกุารบรษิัท เป็นตน้ เพ่ือใหม้ีการ

ปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระทาํเป็นการภายในบริษัท หรือใชบ้ริการของสถาบัน

ภายนอกก็ได ้
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ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขา้ใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้ีเอกสารและขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของกรรมการเขา้ใหม่ รวมถึงจดัใหม้ีการแนะนาํลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัท

ใหแ้ก่กรรมการใหม ่

คณะกรรมการบรษิัทจะจดัใหม้ีการหมนุเปล่ียนงานท่ีไดร้บัมอบหมายตามความถนดัของผูบ้รหิารและพนกังาน โดย

พิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยกรรมการผู้จัดการจะกําหนดช่วงเวลาและพิจารณา 

ผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพ่ือเป็นแผนพฒันาและสืบทอดงานของบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือพัฒนาผูบ้ริหารและพนักงานใหม้ีความรู ้

ความสามารถในการทาํงานมากขึน้และใหส้ามารถทาํงานแทนกนัได ้

นโยบายเก่ียวกับการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีนี ้ไดผ่้านการพิจารณา แกไ้ขและทบทวนแลว้ จากท่ีประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ครัง้ท่ี 3/2564 เมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 และไดร้บัอนมุตัิแลว้ในท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 3/2564 ซึ่ง

ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในวนัเดียวกนั 

(นายฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ)์ 

ประธานกรรมการบรษิทั 

บรษิัท ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 


