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นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสาํคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี 

(Good Corporate Governance) โดยเชือว่า การกํากับดูแลกิจการทีดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการทีมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึงช่วยสรา้งความเชือมันและความมันใจต่อผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

และผูท้ีเกียวขอ้งทุกฝ่าย อนัจะนาํไปสู่การเพิมมลูค่าและการเติบโตของบริษัทในระยะยาวอย่างยงัยืน ดังนัน

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดเ้ห็นควรใหมี้การจัดทาํนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดีขึน โดยบริษัทไดย้ึดถือและ

ปฏิบั ติตามหลักการกํากับ ดูแลกิจการทีดี ของบริษั ทจดท ะเบี ยน  (The Principles of Good Corporate 

Governance of Listed Companies) ตามแนวทางทีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 

กาํหนด และหลกัการกาํกับดแูลกิจการทีดีสาํหรบับรษัิทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for 

Listed Companies 2017) ตามแนวทางทีส ํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) กาํหนด เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของบริษัท โดยนโยบายการกาํกับดแูลกิจการที

ดีของบรษิัทประกอบดว้ยสาระสาํคญั 8 หมวด ดงัน ี

 

หมวดท ี1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นําองคก์รทีสร้างคุณค่า

ให้แก่กิจการอย่างยังยืน 

- บริษัทฯ ได้กําหนดบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนตาม

รายละเอียดทีระบุไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดย่อย  โดยคณะกรรมการ

บรษิัทฯ มีหนา้ทีสาํคญัในการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ กาํหนดกลยทุธ ์

นโยบายการดาํเนินงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการบริหารความเสียง นโยบายการเข้าทาํรายการ

ระหว่างกัน  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  และนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนั เป็นตน้  ตลอดจนการ

จัดสรรทรพัยากรสาํคัญเพือใหบุ้คลากรของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าทีให้บรรลุวัตถุประสงค์ทีวางไว ้

รวมทงัการติดตามประเมินผล และดแูลรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม 

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายในการกํากับดูแลกิจการทีดี และ

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม เพือสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยงัยืน  เพือส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ

อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผู้มีส่วนไดเ้สีย บรรลุผลสาํเร็จในการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษัท เป็นประโยชนต์่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม ตลอดจน

สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลียนแปลง 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะกาํกับดูแลใหก้รรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหาร ปฏิบตัิหนา้ทีดว้ย

ความระมดัระวัง มีจริยธรรม และมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทังตอ้งปฏิบตัิให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บังคับ มติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติทีประชุมผูถื้อหุน้ 

รวมถึงกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิทฯ กฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายหรือแนวทางทีไดก้าํหนด
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ไวข้องบริษัทฯ  โดยตอ้งจดัใหมี้กลไกอย่างเพียงพอทีจะมนัใจไดว้่าการดาํเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม

กฎหมายทีเกียวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  มติทีประชุมผู้ถือหุ ้น 

นโยบายต่างๆ ของบรษิัทฯ รวมถึงตารางอาํนาจอนุมตัิ รวมทงัมีกระบวนการอนุมตัิการดาํเนินงานทีสาํคัญ 

เช่น การลงทุน การทาํธุรกรรมทีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสาํคัญ การทาํรายการกับบุคคลทีเกียว

โยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์ิน และการจ่ายเงินปันผล เป็นตน้  

- คณะกรรมการบริษัทฯ เขา้ใจบทบาท ขอบเขตหนา้ที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  รวมทงั

กําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าทีและความรบัผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที

บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลใหป้ฏิบัติหนา้ทีตามทีไดร้บัมอบหมาย โดยมีการ

กาํหนดกฎบตัรต่างๆ ของคณะกรรมการบรษิัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อย ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร และจะ

จดัใหมี้การทบทวนกฎบตัรดงักลา่วเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละครงั เพอืใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของบรษิัทฯ 

ทงัน ีคณะกรรมการบรษัิทฯ จะตอ้งพิจารณาและกาํกับดแูลใหม้ีการดาํเนินการในเรืองดงัต่อไปนี 

1. เรืองทีคณะกรรมการบริษัทฯ ควรดูแลใหมี้การดาํเนินการ หมายถึง เรืองทีคณะกรรมการบริษัทฯ 

เป็นผู ้รับผิดชอบหลักให้มีในการดําเนินการอย่างเหมาะสม ทังนี คณะกรรมการบริษัทฯ อาจ

มอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูเ้สนอเรืองเพอืพิจารณาได ้ซงึไดแ้ก่เรืองดงัต่อไปนี 

(1)   การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ปา้หมายในการประกอบธุรกิจ 

(2)   การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทียึดมนัในจรยิธรรม รวมทงัประพฤติตนเป็นตน้แบบ 

(3)   การดแูลโครงสรา้งและการปฏิบตัิของคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหเ้หมาะสม เพือบรรล ุ   

   วตัถปุระสงค ์และเปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

(4)   การสรรหา พฒันา กาํหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

(5)   การกําหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนเป็นเครืองจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ  

วตัถปุระสงคเ์ปา้หมายหลกัขององคก์ร 

2. เรืองทีดาํเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ หมายถึง เรืองทีคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที

บรหิาร และฝ่ายจดัการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจดัการเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ 

ซึงคณะกรรมการบริษัทฯ จะกํากับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ

เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทังมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดําเนินการโดยมี

คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตาม และให้ฝ่ายจัดการรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็น

ระยะๆ ตามทีเหมาะสม ซงึไดแ้ก่เรืองดงัต่อไปนี 

(1)    การกาํหนดและทบทวนกลยุทธ ์เปา้หมาย แผนงานประจาํปี 

(2)    การดแูลความเหมาะสม เพียงพอของระบบบรหิารความเสียง และการควบคมุภายใน 

(3)    การกาํหนดอาํนาจดาํเนินการทีเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบของฝ่ายจดัการ 

(4)    การกาํหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันา และงบประมาณ 



นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จาํกดั (มหาชน)  
   

 

   

นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ  หนา้ 4 จาก 14 

(5)    การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน 

(6)    การดแูลใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและอืนๆ ใหมี้ความน่าเชือถือ 

3. เรืองทีคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ควรดาํเนินการ หมายถึง เรืองทีคณะกรรมการบริษัทฯ จะกาํกับดูแล

ระดับนโยบาย โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหาร และฝ่ายจัดการเป็นผูร้บัผิดชอบหลักในการ

ดาํเนินการ ซงึไดแ้ก่เรืองดงัต่อไปนี 

(1)   การจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทีคณะกรรมการบริษัทฯ  อนุมัติแล้ว 

กล่าวคือคณะกรรมการบริษัทฯ ควรปล่อยใหฝ่้ายจัดการรบัผิดชอบการตัดสินใจดาํเนินงาน 

การจัดซือจดัจา้ง การรบับุคคลเขา้ทาํงานตามกรอบนโยบายทีกาํหนดไว ้และติดตามดแูลผล

โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เวน้แต่มีเหตจุาํเป็น 

(2)   เรอืงทีขอ้กาํหนดหา้มไว ้เช่น การอนมุติัรายการทีกรรมการบรษิัทฯ มสี่วนไดเ้สีย 

 

หมวดท ี2 กาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทเีป็นไปเพือความยังยืน 

- คณะกรรมการบรษิัทฯ ใหค้วามสาํคัญอย่างยิงต่อการกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  เพือใหส้ามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยงัยืน สรา้งคุณค่า และเป็นประโยชนต่์อ

บริษัทฯ ลกูคา้ คู่คา้ พนกังาน ผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม และจะส่งเสรมิการสือสาร รวมถึง

เสรมิสรา้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รสะทอ้นอยู่ในการตดัสินใจและการดาํเนินงานของ

บุคลากรในทกุระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์รทีอยู่ภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

- วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักทีสาํคัญของบริษัทฯ คือ การเป็นบริษัทผู้รบัเหมาก่อสรา้งชันนาํทีเน้น

มาตรฐานและความปลอดภัย และการใหบ้ริการดว้ยระบบการดาํเนินงานและการจัดการทีดี รวมถึงการ

กาํกับดแูลกิจการใหเ้ติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามถกูตอ้งโปรง่ใส มีจรยิธรรมทีดี และคาํนึงถึงผู้

มีส่วนได้เสียในกิจการเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริมการสือสาร และเสริมสรา้งให้

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รสะทอ้นอยู่ในการตดัสินใจและการดาํเนินงานของบุคลากรใน

ทกุระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

- คณะกรรมการบรษัิทฯ จดัทาํกลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปีซงึสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกั

ของกิจการโดยคาํนึงถึงปัจจัยแวดลอ้มของกิจการ ณ ขณะนัน ตลอดจนโอกาสและความเสียงทียอมรบัได้

และจะสนับสนุนใหม้ีการจดัทาํหรือทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธส์าํหรบัระยะปานกลาง 3 

ถึง 5 ปีดว้ย เพือใหม้นัใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจาํปีไดค้าํนึงถึงผลกระทบในระยะเวลาทียาวขึน และ

ยงัพอจะคาดการณไ์ดต้ามสมควร  
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หมวดท ี3 เสรมิสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทมีีประสิทธิผล 

- คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูร้บัผิดชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทฯ  ทงัใน

เรืองขนาด องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการทีเป็นอิสระ ทีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการนาํพาบริษัทฯ ไปสู่

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีกาํหนดไว ้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งประกอบดว้ยบุคคลผูมี้ความรู้

ความสามารถ คณุสมบตัิหลากหลาย ทงัในดา้นความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ีสามารถเขา้ใจ

เกียวกับบทบาทหน้าที ลักษณะธุรกิจ ตลอดจนสามารถเอือประโยชน์ใหก้ับบริษัทฯ ได ้คณะกรรมการ

บริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษัทฯ ทังหมด และไม่นอ้ย

กว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะตอ้งมีคุณสมบัติตามทีกาํหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการ

บริษัทฯ นอกจากนี  คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดแ้ต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยเพือช่วยคณะกรรมการบรษัิทฯ 

จดัการตามขอบเขตทีระบุในกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพือส่งเสริมประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตังบุคคลทีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และดูแลใหม้ันใจว่า

องคป์ระกอบและการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เอือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตัดสินใจอย่างมี

อิสระ ทงันี ในกรณีทีผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรษัิทฯ ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบรษัิทฯ

จะแต่งตงักรรมการอิสระหนึงท่านเพอืรว่มพิจารณากาํหนดวาระประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพือสง่เสริม

ใหเ้กิดการถ่วงดุลอาํนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจดัการและใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับ

ดแูลกิจการทีดีสาํหรบับรษัิทจดทะเบียน 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะกาํกบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย  แต่

ละคณะมกีระบวนการทีโปรง่ใสและชดัเจน เพือใหไ้ดค้ณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทีมี

คณุสมบติัสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบทีกาํหนดไว ้ 

- ทีประชมุผูถื้อหุน้มีอาํนาจพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯ และกรรมการชดุย่อย ดงันนั ในการ

เสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ต่อทีประชุมผูถื้อหุน้นนั คณะกรรมการบริษัทฯ 

จะพิจารณ าให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจให้

คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย นาํพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทังระยะสนัและ

ระยะยาว  

- คณะกรรมการบรษิัทฯ จะกาํกับดูแลใหก้รรมการบรษัิทฯ ทุกท่านมีความรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ทีและ

จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะจดัใหม้ีกรอบและกลไกในการกาํกบัดแูลนโยบาย และการดาํเนินงานของบริษัท

ย่อยและบรษัิทรว่มในระดับทีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทงับรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มมีความเขา้ใจ

ถกูตอ้งตรงกันดว้ย 
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- คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายจัดใหมี้การประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีประจาํปีของคณะกรรมการ

บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทังในรูปแบบของรายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินจะถูก

นาํไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏิบติัหนา้ทีต่อไปดว้ย 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะกาํกับดูแลใหก้รรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แต่ละท่านมีความรูค้วาม

เขา้ใจเกียวกับบทบาทหนา้ที ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายทีเกียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ 

ตลอดจนสนับสนุนใหก้รรมการบรษิัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกท่านไดร้บัการเสริมสรา้งทักษะและ

ความรูส้าํหรบัการปฏิบตัิหนา้ทีกรรมการอย่างสมาํเสมอ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มันใจว่าการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปดว้ยความ

เรียบรอ้ย สามารถเขา้ถึงขอ้มลูทจีาํเป็น และแต่งตงัเลขานกุารบริษัทฯ ทีมีความรูแ้ละประสบการณท์ีจาํเป็น

และเหมาะสมต่อการสนบัสนนุการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  

 

หมวดท ี4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะดาํเนินการเพือใหม้นัใจไดว่้ามีการสรรหาและพฒันาประธานเจา้หน้าทีบริหาร

และผูบ้ริหารระดับสูงทีมีความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจาํเป็นต่อการขบัเคลือนองคก์ร

ไปสูเ่ป้าหมาย โดยบรษิัทฯ ไดส้นบัสนุนใหก้รรมการบรษัิทฯ และกรรมการชดุย่อย ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัทฯ และบุคคลอืนทีเกียวข้อง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ และรับฟัง

เสวนาในเรืองทีเกียวข้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ซึงจัดโดย

สํานักงาน  ก.ล .ต. สมาคมส่ งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไท ย (IOD) เช่น  หลักสูต ร Directors 

Accreditation Program (DAP) ห ลัก สู ต ร  Directors Certification Program (DCP) ห ลัก สูต ร  Audit 

Committee Program (ACP) เป็นตน้ คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย และหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้งอย่างสมาํเสมอ ซึงทางเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผูช้่วยแจ้ง

หลักสูตรการอบรมทีน่าสนใจให้กับกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านทราบ นอกจากนี หากมีกรรมการบริษัทฯ  

ใหม่ เข้ามาดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ท่านนันก็จะไดร้ับการสรุปลกัษณะและแนวทางการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ จากประธานกรรมการบริษัทฯ เพือเป็นขอ้มูลต่อไป และเพือใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไป

อย่างต่อเนือง คณะกรรมการบริษัทฯ จะกาํกับดูแลใหมี้แผนสืบทอดตาํแหน่งสาํหรับประธานเจา้หนา้ที

บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู  

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะจดัใหม้ีการหมนุเวียนเปลียนงานทีไดร้บัมอบหมายตามความถนดัของบุคลากร  

โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าทีบริหารจะกาํหนด

ช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพือเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ เพือ

พฒันาผูบ้รหิารและพนักงานใหมี้ความรูค้วามสามารถในการทาํงานมากขึนและใหส้ามารถทาํงานแทนกัน

ได ้
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- คณะกรรมการบริษัทฯ จะกาํกบัดแูลใหมี้การกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมนิผลทีเหมาะสม 

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการทาํความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพันธ์ของผู้ถือหุน้ทีอาจมี

ผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอาํนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพือมิใหเ้ป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทฯ และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทีอาจมี

ผลกระทบต่อการควบคมุกิจการอย่างเหมาะสม 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดแูลการบรหิารและพฒันาบคุลากรใหมี้ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และ

แรงจูงใจทเีหมาะสม 

 

หมวดท ี5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัและสนับสนนุการสรา้งนวตักรรมทีก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไป

กับการสรา้งคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทีเกียวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิงแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดําเนินการเพือเพิมคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที

เปลียนแปลงอยู่เสมอ ซงึอาจครอบคลมุการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมมุมองในการ

ออกแบบและพัฒนาสินคา้และบริการ การวิจัย การปรบัปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทาํงาน 

รวมทงัการรว่มมือกบัคู่คา้ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสาํคัญของการดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้

ความสาํคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและ

พนักงานของบริษัทฯ หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการ

สนบัสนนุและขอ้คิดเห็นจากผูม้ีสว่นไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชนใ์นการดาํเนินการและการพฒันาธุรกิจ

ของบรษัิทฯ ดังนนั บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง รวมทงักาํหนดนโยบายใหมี้

การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มโดยคาํนึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่าวตามกฎหมายหรือตาม

ขอ้ตกลงทีมีกบับรษิัทฯ และไมก่ระทาํการใดๆ ทีเป็นการละเมิดสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียเหลา่นนั 

ทงัน ีในการดาํเนินธุรกิจ บรษัิทฯ ไดค้าํนึงถึงสิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัต่อไปนี 

1. ผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมนัทีจะสรา้ง

ผลการดาํเนินงานทีดีและการเจริญเติบโตทีมันคง เพือใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ผู้

ถือหุน้ในระยะยาว รวมทังดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปร่งใสและเชือถือ

ไดต้่อผูถื้อหุน้  

2. พนักงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน ทุกรายอย่างเท่ าเทียม เป็นธรรม และให้

ผลตอบแทนทีเหมาะสม นอกจากนี บริษัทฯ ยังใหค้วามสาํคัญต่อการพัฒนา

ทกัษะ ความรู ้ความสามารถและศกัยภาพของพนกังานอย่างสมาํเสมอ เช่น การ
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จดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม โดยใหโ้อกาสอย่างทัวถึงกับพนกังานทุก

คน และพยายามสรา้งแรงจูงใจใหพ้นกังานทีมีความรูแ้ละความสามารถสงูใหค้ง

อยู่กบับรษัิทฯ เพือพฒันาองคก์รต่อไป อีกทงัยงัไดก้าํหนดแนวทางในการต่อตา้น

การทจุริตคอรร์ปัชนั รวมทังปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง เช่น การห้ามใชข้้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็น

ตน้ 

3. คู่ค้า บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่คา้โดยการใหคู้่คา้แข่งขันบนขอ้มูลทีเท่า

เทียมกัน และคัดเลือกคู่คา้ดว้ยความยุติธรรมภายใตห้ลักเกณฑ์ในการประเมิน

และคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ

ตงัอยู่บนพนืฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเป็นธรรมทงัสองฝ่าย  

4. ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมนัทีจะผลิตสินคา้และบริการ ทีมีคุณภาพในระดับราคาทีเหมาะสม

และยกระดับมาตรฐานใหสู้งขึนอย่างต่อเนือง รวมทังรกัษาสมัพันธภาพทีดีและ

ยงัยืน ทังนี บริษัทฯ จะรกัษาความลับของลูกคา้อย่างเคร่งครดั โดยไม่นาํไปใช้

เพือประโยชนข์องตนหรือผูอื้นโดยมิชอบ และปฏิบัติตามเงือนไขต่างๆ ทีมีลูกคา้

อย่างเครง่ครดัและซือสตัยส์จุรติ 

5. เจ้าหนี บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงือนไขต่างๆ ตามสญัญาทีมีต่อเจา้หนีเป็นสาํคญั รวมทัง 

การชาํระคืนเงินต้น ดอกเบียและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที

เกียวขอ้ง 

6. คู่แข่ง บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ใหส้อดคลอ้งกับหลกัสากล มีจรรยาบรรณ

และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทังสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการ

แข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม  

7. ชุ ม ช น  สั ง ค ม

และสิงแวดล้อม 

 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัในเรืองความปลอดภัยต่อชุมชน สงัคม สิงแวดลอ้มและ

คุณภาพชีวิตของผู้คนทีมีส่วนเกียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และ

ส่งเสริมใหพ้นักงานของบริษัทฯ มีจิตสาํนึกและความรบัผิดชอบต่อสิงแวดลอ้ม

และสงัคม รวมทงัจัดใหมี้การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอ้บังคับต่างๆ ที

เกียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคาํนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value 

Chain) เพือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยังยืน เพือให้สามารถบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเปา้หมายหลกัไดอ้ย่างยงัยืน 

- คณะกรรมการบริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความสาํคัญของการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร

จดัการธุรกิจ และเพือใหร้ะบบสารสนเทศของบริษัทฯ มีการควบคุมภายในทีดี มีความมันคงปลอดภัย
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ถูกตอ้งเชือถือได ้และสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างต่อเนือง บริษัทฯ จึงกาํหนดนโยบายกาํกับดูแลและ

จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือกําหนดกรอบการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระดับองคก์ร ทีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของบริษัทฯ รวมทงัดูแลใหม้ีการนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการเพิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดาํเนินงาน การบริหารความเสียง เพือให้

บรษิัทฯ สามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิัทฯ 

 

หมวดท ี6 ดูแลให้มีระบบการบรหิารความเสียงและการควบคุมภายในทีเหมาะสม 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะกาํกับดูแลให้มันใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสียงและการควบคุม

ภายในทีจะทาํให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานทีเกียวขอ้ง 

- คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสียง เพือกาํกับ

ดูแลระบบการบริหารความเสียงในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียงดา้นกลยุทธ์ ความเสียงด้านการ

ปฏิบัติงาน ความเสียงดา้นการเงิน และความเสียงดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ้บงัคับ ตลอดจนการ

ควบคุมภายในทีจะทาํใหบ้รรลุวัตถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และมาตรฐานทีเกียวขอ้งรวมถึงนโยบายต่างๆ และไดจ้ัดใหม้ีสาํนักตรวจสอบภายในทีมีความเป็นอิสระ

เป็นผูร้บัผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพระบบการบรหิารความเสียงและการควบคมุภายใน พรอ้มทงั

รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพือใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความ

เสียงและการควบคมุภายในไวใ้นรายงานประจาํปี  

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดูแลและจัดการความขัดแยง้ของผลประโยชนท์ีอาจเกิดขึนไดร้ะหว่าง

บรษิัทฯ กับฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบรษัิทฯ  หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการปอ้งกันการใชป้ระโยชนอ์นัมิควร

ในทรพัยส์ิน ขอ้มูลและโอกาสของบริษัทฯ และการทาํธุรกรรมกับบุคคลทีมีความสมัพันธห์รือเกียวโยงกัน

กบับรษัิทฯ  ในลกัษณะทีไม่สมควร รวมถึงกาํหนดแนวปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการ

รกัษาขอ้มลูภายในและขอ้มลูทีเป็นความลบัไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชนัทีชดัเจน โดยไดส้ือสารในทุกระดับของ

องคก์รและบุคคลภายนอกเพือใหเ้กิดการนาํไปปฏิบตัิไดจ้รงิ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะจดัใหม้ีโครงการ

หรือแนวทางต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน  รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทีส่งเสริม และปลูกฝังใหพ้นกังาน

ทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง 

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาํกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรืองรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชี

เบาะแส และกาํหนดแนวทางปฏิบตัิทีชดัเจนไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยจะจดัใหมี้การเปิดเผยช่องทาง

ในการรบัเรอืงรอ้งเรียนไวใ้นเว็บไซดห์รือรายงานประจาํปีของบรษัิทฯ 
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หมวดท ี7 รักษาความน่าเชือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมลู 

- คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญต่อการเปิดเผยขอ้มูลสาํคัญทีเกียวขอ้งกับบริษัทฯ ทังข้อมูลทาง

การเงินและขอ้มลูทีมิใช่ขอ้มลูทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ตามขอ้กาํหนดของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนขอ้มลูอืนๆ ทอีาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ 

ซงึลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทนุและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษัิทฯ  ดงัน ี

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรบัผิดชอบในการดแูลใหร้ะบบการจดัทาํรายงานทางการเงนิ และการ

เปิดเผยขอ้มลูสาํคญัต่างๆ ถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน 

และแนวปฏิบตัิทีเกียวขอ้ง และสนับสนนุใหม้ีการจดัทาํคาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

(Management Discussion and Analysis) เพือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทังน ี

เพือใหน้กัลงทุนไดร้บัทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลียนแปลงทีเกิดขึนกับฐานะการเงิน และผล

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสไดด้ียิงขึน นอกเหนือจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงิน

เพียงอย่างเดียว 

(2) คณ ะกรรมการบริษัทฯ ต้องติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และ

ความสามารถในการชาํระหนีของบรษัิทฯ  

(3) ในภาวะทีกิจการของบริษัทฯ ประสบปัญ หาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญ หา 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกาํกบัดูแลใหม้นัใจไดว้่าบรษิัทฯ มีแผนในการแกปั้ญหา หรือมีกลไกอืนที

จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงนิได ้ทงันีภายใตก้ารคาํนึงถงึสิทธิของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัฯ 

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งกาํกบัใหเ้ลขานกุารบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธท์าํ

หนา้ทใีนการสือสารกบัผูถื้อหุน้ และผูมี้สว่นไดเ้สียอืน 

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมใหม้ีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

 

หมวดท ี8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสือสารกบัผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักับผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  จะดาํเนินการใหม้นัใจไดว่้า    

ผูถื้อหุน้ไดร้บัการปฏิบัติทีเท่าเทียมกันและผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิพืนฐานในฐานะผู้ถือหุน้ไดอ้ย่างครบถว้น เช่น 

(1) สิทธิในการซือขายหรือโอนหุน้ (2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งกาํไรของบริษัทฯ (3) สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารที

เกียวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัยฯ์ หรือโดยวิธีการอืนใด      

(4) สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพือใชส้ิทธิออกเสียงในทีประชุมผูถื้อหุน้อย่างเป็นอิสระ เพือแต่งตงัหรือถอดถอน

กรรมการบริษัทฯ  การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทฯ  การแต่งตงัผูส้อบบญัชี การจ่ายเงินปันผล การ

เพิมทนุและออกหุน้ใหม่ รวมทงัสิทธิในการตงัคาํถามต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เกียวกบัรายงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ และเรืองอืนใดทีนาํเสนอต่อทีประชุมเพือพิจารณาและอนุมตัิ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้
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และการเสนอชือบุคคลเพือเขา้รบัการเลือกตังเป็นกรรมการบริษัทฯ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรือง

สาํคญัของบรษัิทฯ 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคัญถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ ไม่กระทาํการใดๆ อนั

เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสรมิและกาํหนดนโยบายทีเกียวขอ้งกับ

สิทธิผูถื้อหุน้ดงัต่อไปนี 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลใหม้ันใจว่าผู้ถือหุน้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองสาํคัญของบริษัทฯ  

รวมถึง  

(1) จะปกป้องและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ขนัพืนฐาน ไดแ้ก่ สิทธิการซือขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการมี

ส่วนแบ่งกาํไรของกิจการ สิทธิในการไดร้บัข่าวสารขอ้มูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้เพือแต่งตงัหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ  การแต่งตงัผู้สอบบัญชี   การจดัสรรเงิน

ปันผล การกาํหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณหส์นธิ การลดทุนหรือเพิมทุน และการ

อนุมตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

(2) จะสง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในเรืองต่างๆ ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี ไดแ้ก่ 

สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพือ

คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหนา้ สิทธิในการส่งคาํถามต่อทีประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตังคาํถามต่อทีประชุม เป็นตน้ รวมถึงอาํนวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายย่อยในการเสนอชือบุคคลเพือเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยส่ง

ประวตัิและหนังสือยินยอมของบุคคลดงักล่าวไปยังประธานกรรมการบริษัทฯ ภายใตห้ลักเกณฑ ์

ระเบียบ และขนัตอนทบีรษิัทฯ กาํหนด 

(3) จะดูแลใหม้ีการส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารทีเกียวขอ้งและเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์อง

บริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทาํหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ ้นทัง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

(4) จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะทัง แบบ ก แบบ ข 

และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสาํหรบั custodian) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมทังอาํนวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง แต่มีความประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการลงคะแนน

เสียงโดยวิธีการมอบฉนัทะ โดยเสนอใหม้ีกรรมการอสิระเขา้ประชมุและลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุน้ 

เพืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ไดใ้ช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึงเป็นผู ้รบัมอบ

ฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ได ้

(5) จะงดเวน้การกระทาํใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือจาํกัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของผูถ้ือหุน้ในการ

เขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศของบรษิัทฯ ทีตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 
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เช่น ไม่น ําเสนอเอกสารทีมีข้อมูลสาํคัญเพิมเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิมวาระการประชุมหรือ

เปลียนแปลงขอ้มลูสาํคญัโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ เป็นตน้ 

(6) จะอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้ือหุน้ในการใชส้ิทธิต่างๆ เช่น การใหข้อ้มูลสาํคัญทีเป็นปัจจุบันผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ เป็นตน้ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะดแูลใหก้ารดาํเนินการในวนัประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ และเอือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของตน รวมถึง 

(1) จะอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มทีในการ

ประชุมผูถื้อหุน้และจะละเวน้การกระทาํใดๆ ทีเป็นการจาํกัดโอกาสการเขา้ประชุมของผูถ้ือหุน้ ใน

กรณีทีผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหส้ามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอสิระหรือบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนตนได ้ 

(2) จะแจง้กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในหนงัสือเชิญประชมุและ

ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ผูด้าํเนินการประชุมจะแจง้กฎเกณฑท์ีใชใ้นการประชุม และขนัตอนการออก

เสียงลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบในทีประชุมผูถื้อหุน้ และไดม้ีการบันทึกการแจง้กฎเกณฑแ์ละขันตอน

การออกเสียงลงมติดงักล่าวลงในรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ทกุครงั 

(3) จะจัดการประชุมใหเ้หมาะสม และจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามในเรืองทีเกียวขอ้งกับวาระการ

ประชุมหรือเกียวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นได้ โดยประธานกรรมการบริษัทฯ จะ

สอบถามทีประชุมในแต่ละวาระ รวมทงัจดัใหมี้การบนัทึกขอ้ซกัถามในเรืองทีเกียวขอ้งกับวาระการ

ประชุมหรือเกียวขอ้งกับบริษัท ความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ และคาํชีแจงของคณะกรรมการบริษัทฯ 

และ/หรือ ผูบ้รหิาร ลงในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ทกุครงั 

(4) จะดาํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระทีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และผูบ้รหิารทีเป็นผูถื้อหุน้ของ

บริษัทฯ จะไม่นาํเสนอวาระการประชุมเพิมเติมใดๆ ทีไม่จาํเป็นต่อทีประชุม โดยเฉพาะวาระการ

ประชมุทผีูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาอย่างเพียงพอก่อนการตดัสินใจ 

(5) จะสนบัสนนุใหส้่งเสริมใหน้าํเทคโนโลยี เช่น บารโ์คด้ บตัรลงคะแนน หรืออืนๆ  มาใชก้ับการประชุม

ผู้ถือหุ ้น ทังการลงทะเบียนผู้ถือหุ ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพือให้การดําเนินการประชุม

สามารถกระทาํไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยจะจัดใหมี้การเปิดเผยผล

การลงคะแนนไวใ้นรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มทงัคะแนนเสียงทีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และการ

งดออกเสียงในแต่ละวาระทีมีการลงคะแนนเสียง 

(6) จะจัดให้มีบุคคลทีเป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง หรือเป็นผู้นับหรือตรวจสอบ

คะแนนเสียงในการประชุม เช่น ผูต้รวจสอบบญัชีของบรษิัทฯ หรือทีปรกึษากฎหมาย และเปิดเผยผล

การนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงดังกล่าวใหท้ีประชุมทราบพรอ้มบันทึกไวใ้นรายงานการประชุม

ดว้ย  
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(7) คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นความสาํคญัของการจดัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี และเคารพ

สิทธิของผูถ้ือหุน้ จึงสนบัสนนุใหก้รรมการบรษัิทฯ ทุกคนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

- คณะกรรมการบรษัิทฯ จะดแูลใหก้ารเปิดเผยมติทีประชมุผูถื้อหุน้และการจดัทาํรายงานการประชมุผูถ้ือหุน้

เป็นไปอย่างถูกตอ้งและครบถว้น รวมถึง 

(1) จะดูแลใหม้ีการใหข้้อมูลเกียวกับ วัน เวลา สถานที และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูล

ทงัหมดทีเกียวขอ้งกับเรืองทีตอ้งตดัสินใจในทีประชุมผูถื้อหุน้โดยมีคาํชแีจงและเหตผุลประกอบตาม

วาระหรือมติทีขอใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นการลว่งหนา้อย่างเพียงพอและทนัเวลาสาํหรบัการประชุมผูถ้ือหุน้

ในแต่ละครงั บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ลว่งหนา้ก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยมีขอ้มลูเหมือนกับขอ้มลูในรูปแบบเอกสาร

ทบีรษัิทฯ จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้  

(2) หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง จะดูแลให้มีการรวบรวมเนือหาการประชุมซึงประกอบด้วย 

รายละเอยีดวาระการประชุม รายชือกรรมการบริษัทฯ ทงัทีเขา้ร่วมประชมุและลาประชมุ มติทีประชุม 

การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคาํถามและความเห็นของผูถ้ือหุน้ จัดทาํเป็น “รายงานการประชุมผูถ้ือ

หุน้” โดยจะเผยแพร่ขึนเว็บไซตข์องบริษัทฯ และจัดส่งใหต้ลาดหลักทรพัยฯ์ และ/หรือ หน่วยงานที

เกียวขอ้ง ภายใน  วนั นบัจากวนัประชุม ซงึเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพยฯ์ และจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการ

ประชมุผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในเวลาทีกฎหมายกาํหนด 

(3) จะส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและไม่จ ํากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ล่วงหนา้ และบริษัทฯ จะไม่นาํเสนอเอกสารทีมีขอ้มลูสาํคญั

เพิมเติมระหว่างการประชุมผูถื้อหุน้ และบริษัทฯ จะไม่เพิมวาระการประชุมหรือเปลียนแปลงขอ้มูล

สาํคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบลว่งหนา้ 

(4) จะดแูลใหมี้การเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารและสารสนเทศทีเป็นขอ้มลูปัจจุบนัผ่านทาง

เว็บไซตข์องบริษัทฯ อย่างสมาํเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จาํกดั (มหาชน)  
   

 

   

นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ  หนา้ 14 จาก 14 

อนมุติัโดยมติทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครงัท ี4/2562 เมอืวนัที 9 สิงหาคม  2562 

ทงัน ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 9 สิงหาคม  2562 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

(นายวิทรู เจียกเจียม) 

  ประธานกรรมการบริษัทฯ  

บรษัิท ฑฆีาก่อสรา้ง จาํกดั (มหาชน)  

 


