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นโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ี 

บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) โดยเช่ือว่าการก ากับดูแลกิจการท่ีดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ่งช่วยสรา้งความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย อนัจะน าไปสู่การเพ่ิมมลูค่าและการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ดงันัน้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดเ้ห็นควรใหม้ีการจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีขึน้ โดยบริษัทฯ ไดย้ึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล กิจการ ท่ีดีของบริ ษัทจดทะเบียน ( The Principles of Good Corporate 
Governance of Listed Companies) ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 
ก าหนด และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for 
Listed Companies 2017) ตามแนวทางท่ีส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก าหนด เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีของบริษัทฯ ประกอบดว้ยสาระส าคญั 8 หมวด ดงันี ้

 
หมวดที ่1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุณค่า

ใหแ้ก่กจิการอย่างยั่งยนื 

- บริษัทฯ ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนตาม
รายละเอียดท่ีระบุไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ มีหนา้ท่ีส  าคญัในการก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ ก าหนดกลยุทธ ์
นโยบายการด าเนินงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการเขา้ท ารายการ
ระหว่างกัน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่น เป็นตน้ ตลอดจนการ
จัดสรรทรัพยากรส าคัญเพ่ือใหบุ้คลากรของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีใหบ้รรลุวัตถุประสงคท่ี์วางไว ้
รวมทัง้การติดตามประเมินผล และดแูลรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม 

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือสรา้งคุณคา่ใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย บรรลุผลส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประโยชนต์่อสงัคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจน
สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลง 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากบัดแูลใหก้รรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหาร ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ย
ความระมดัระวงั มีจริยธรรม และมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
รวมถึงกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ กฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อย และนโยบายหรือแนวทางท่ีไดก้ าหนด



นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
บรษิัท ฑฆีาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 

   

 

   
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  หนา้ 2 จาก 12 

ไวข้องบริษัทฯ โดยตอ้งจดัใหม้ีกลไกอย่างเพียงพอท่ีจะมั่นใจไดว้่าการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง วัตถุประสงค ์ข้อบังคับ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงตารางอ านาจอนมุตัิ รวมทัง้มีกระบวนการอนุมตัิการด าเนินงานท่ีส าคญั 
เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยัส  าคญั การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์ิน และการจ่ายเงินปันผล เป็นตน้  

- คณะกรรมการบริษัทฯ เขา้ใจบทบาท ขอบเขตหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้
ก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบใหค้ณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลใหป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย โดยมีการ
ก าหนดกฎบตัรต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อย ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร และจะ
จดัใหม้ีการทบทวนกฎบตัรดงักลา่วเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละครัง้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะตอ้งพิจารณาและก ากบัดแูลใหม้ีการด าเนินการในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

1. เรื่องท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ควรดูแลใหม้ีการด าเนินการ หมายถึง เรื่องท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจ
มอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูเ้สนอเรื่องเพ่ือพิจารณาได ้ซึง่ไดแ้ก่เรื่องดงัตอ่ไปนี  ้
(1) การก าหนดวตัถปุระสงคเ์ป้าหมายในการประกอบธุรกิจ 
(2) การสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมั่นในจริยธรรม รวมทัง้ประพฤติตนเป็นตน้แบบ 
(3) การดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสม เพ่ือบรรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) การสรรหา พฒันา ก าหนดคา่ตอบแทน และประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
(5) การก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนเป็นเครื่องจูงใจใหบุ้คลากรปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งกับ

วตัถปุระสงคเ์ป้าหมายหลกัขององคก์ร 
2. เรื่องท่ีด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ หมายถึง เรื่องท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร และฝ่ายจดัการจะพิจารณาร่วมกนัโดยฝ่ายจดัการเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปด า เนินการ โดยมี
คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตาม และใหฝ่้ายจัดการรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็น
ระยะๆ ตามท่ีเหมาะสม ซึง่ไดแ้ก่เรื่องดงัตอ่ไปนี ้
(1) การก าหนดและทบทวนกลยทุธ ์เป้าหมาย แผนงานประจ าปี 
(2) การดแูลความเหมาะสม เพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคมุภายใน 
(3) การก าหนดอ านาจด าเนินการที่เหมาะสมกบัความรบัผิดชอบของฝ่ายจดัการ 
(4) การก าหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันา และงบประมาณ 
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(5) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
(6) การดแูลใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและอื่นๆ ใหม้ีความน่าเช่ือถือ 

3. เรื่องท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไมค่วรด าเนินการ หมายถงึ เรื่องท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากบัดแูล
ระดบันโยบาย โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และฝ่ายจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัใน
การด าเนินการ ซึง่ไดแ้ก่เรื่องดงัตอ่ไปนี ้
(1) การจดัการใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ ์นโยบาย และแผนงาน ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมตัิแลว้ 

กล่าวคือคณะกรรมการบริษัทฯ ควรปล่อยใหฝ่้ายจดัการรบัผิดชอบการตดัสินใจด าเนินงาน 
การจดัซือ้จดัจา้ง การรบับคุคลเขา้ท างานตามกรอบนโยบายท่ีก าหนดไว ้และติดตามดแูลผล
โดยไมแ่ทรกแซงการตดัสินใจ เวน้แตม่ีเหตจุ าเป็น 

(2) เรื่องท่ีขอ้ก าหนดหา้มไว ้เช่น การอนมุตัิรายการที่กรรมการบริษัทฯ มีสว่นไดเ้สีย 
 

หมวดที ่2 ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยั่งยนื 

- คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามส าคญัอย่างย่ิงตอ่การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือใหส้ามารถเติบโตคู่กับสังคมดว้ยความยั่งยืน สรา้งคุณค่า และเป็นประโยชนต์่อ
บริษัทฯ ลกูคา้ คู่คา้ พนกังาน ผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม และจะสง่เสริมการสื่อสาร รวมถึง
เสริมสรา้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รสะทอ้นอยู่ในการตดัสินใจและการด าเนินงานของ
บคุลากรในทกุระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีอยู่ภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักท่ีส  าคัญของบริษัทฯ คือ การเป็นบริษัทผูร้ ับเหมาก่อสรา้งชั้นน าท่ีเน้น
มาตรฐานและความปลอดภัย และการใหบ้ริการดว้ยระบบการด าเนินงานและการจดัการท่ีดี  รวมถึงการ
ก ากบัดแูลกิจการใหเ้ติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามถูกตอ้งโปรง่ใส มีจริยธรรมท่ีดี และค านงึถงึผู้
มีส่วนไดเ้สียในกิจการเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสรา้งให้
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รสะทอ้นอยู่ในการตดัสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรใน
ทกุระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จดัท ากลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปีซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั
ของกิจการโดยค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มของกิจการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงท่ียอมรบัได้
และจะสนบัสนุนใหม้ีการจดัท าหรือทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธส์  าหรบัระยะปานกลาง 3 
ถึง 5 ปีดว้ย เพ่ือใหม้ั่นใจว่ากลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปีไดค้  านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาท่ียาวขึน้ และ
ยงัพอจะคาดการณไ์ดต้ามสมควร  
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หมวดที ่3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทีม่ีประสิทธิผล 

- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูร้บัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้ใน
เรื่องขนาด องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ี เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาบริษัทฯ ไปสู่
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว ้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งประกอบดว้ยบุคคลผูม้ีความรู ้
ความสามารถ คณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในดา้นความรู ้ ความสามารถ และประสบการณท่ี์สามารถเขา้ใจ
เก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ี ลักษณะธุรกิจ ตลอดจนสามารถเอือ้ประโยชนใ์หก้ับบริษัทฯ ได ้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมด และไม่นอ้ย
กว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะตอ้งมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัทฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ 
จดัการตามขอบเขตท่ีระบุในกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตัง้บุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และดูแลใหม้ั่นใจว่า
องคป์ระกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เอือ้ต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจอย่างมี
อิสระ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ 
จะแตง่ตัง้กรรมการอิสระหนึ่งท่านเพ่ือร่วมพิจารณาก าหนดวาระประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือสง่เสริม
ใหเ้กิดการถ่วงดลุอ านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจดัการและใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลใหก้ารสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย  
แต่ละคณะมีกระบวนการท่ีโปรง่ใสและชดัเจน เพ่ือใหไ้ดค้ณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อย 
ท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว ้ 

- ท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีอ  านาจพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย ดงันัน้ ในการ
เสนอคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย ตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบ จูงใจใหค้ณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อย น าพาองคก์รใหด้  าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากบัดแูลใหก้รรมการบริษัทฯ ทกุท่านมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ท่ีและ
จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะจดัใหม้ีกรอบและกลไกในการก ากบัดแูลนโยบาย และการด าเนินงานของบริษัท
ย่อยและบริษัทรว่มในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแตล่ะแห่ง รวมทัง้บริษัทย่อยและบริษัทรว่มมีความเขา้ใจ
ถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 
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- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายจัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติหนา้ท่ีประจ าปีของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้ในรูปแบบของรายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินจะถูก
น าไปใชส้  าหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ท่ีตอ่ไปดว้ย 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากบัดแูลใหก้รรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แต่ละท่านมีความรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ 
ตลอดจนสนบัสนนุใหก้รรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย ทกุท่านไดร้บัการเสริมสรา้งทกัษะและความรู ้
ส  าหรบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปดว้ยความ
เรียบรอ้ย สามารถเขา้ถงึขอ้มลูที่จ  าเป็น และแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทฯ ท่ีมีความรูแ้ละประสบการณท่ี์จ าเป็น
และเหมาะสมตอ่การสนบัสนนุการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

หมวดที ่4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะด าเนินการเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองคก์ร
ไปสูเ่ป้าหมาย โดยบริษัทฯ ไดส้นบัสนนุใหก้รรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ผูบ้ริหารระดับสูง เลขานุการบริษัทฯ และบุคคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ และรับฟัง
เสวนาในเรื่องท่ีเก่ียวข้อง สอดคลอ้งกับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดโดย
ส านักงาน ก.ล.ต.  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)  เช่น หลักสูตร Directors 
Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) และหลักสูตร Audit 
Committee Program (ACP) เป็นตน้ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งทางเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผูช้่วยแจง้
หลกัสตูรการอบรมท่ีน่าสนใจใหก้บักรรมการบริษัทฯ ทกุท่านทราบ นอกจากนี ้หากมีกรรมการบริษัทฯ ใหม่
เขา้มาด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ท่านนัน้ก็จะไดร้บัการสรุปลกัษณะและแนวทางการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ จากประธานกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเป็นข้อมูลต่อไป และเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลใหม้ีแผนสืบทอดต าแหน่งส  าหรบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
และผูบ้ริหารระดบัสงู  

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะจดัใหม้ีการหมนุเวียนเปลี่ยนงานท่ีไดร้บัมอบหมายตามความถนดัของบุคลากร  
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะก าหนด
ช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพ่ือเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ เพ่ือ
พฒันาผูบ้ริหารและพนกังานใหม้ีความรูค้วามสามารถในการท างานมากขึน้และใหส้ามารถท างานแทนกนั
ได ้
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- คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการท าความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพันธข์องผูถื้อหุน้ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอ านาจในการควบคมุการบริหารจัดการกิจการ  เพ่ือมิใหเ้ป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีอาจมี
ผลกระทบตอ่การควบคมุกิจการอย่างเหมาะสม 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบคุลากรใหม้ีความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และ
แรงจงูใจท่ีเหมาะสม 

 
หมวดที ่5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไป
กับการสรา้งคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลมุการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมมุมองในการ
ออกแบบและพัฒนาสินคา้และบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน 
รวมทัง้การรว่มมือกบัคูค่า้ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญของการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้
ความส าคัญต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผู ้ถือหุ้นและ
พนักงานของบริษัทฯ หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการ
สนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุม่จะเป็นประโยชนใ์นการด าเนินการและการพฒันาธุรกิจ
ของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ก าหนดนโยบายใหม้ี
การปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มโดยค านึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่าวตามกฎหมายหรือตาม
ขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษัทฯ และไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียเหลา่นัน้ 

ทัง้นี ้ในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไดค้  านงึถงึสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ถอืหุน้ บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุง่มั่นท่ีจะสรา้ง
ผลการด าเนินงานท่ีดีและการเจริญเติบโตท่ีมั่นคง เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ 
ผูถื้อหุน้ในระยะยาว รวมทัง้ด  าเนินการเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปร่งใสและเช่ือถือ
ไดต้อ่ผูถื้อหุน้  

2. พนักงาน บริ ษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนา
ทกัษะ ความรู ้ความสามารถและศกัยภาพของพนกังานอย่างสม ่าเสมอ เช่น การ
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จดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม โดยใหโ้อกาสอย่างทั่วถึงกบัพนกังานทกุ
คน และพยายามสรา้งแรงจูงใจใหพ้นกังานท่ีมีความรูแ้ละความสามารถสงูใหค้ง
อยู่กบับริษัทฯ เพ่ือพฒันาองคก์รตอ่ไป อีกทัง้ยงัไดก้ าหนดแนวทางในการต่อตา้น
การทจุริตคอรร์ปัชั่น รวมทัง้ปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบขอ้บังคับที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การหา้มใชข้อ้มูลภายในอย่างเคร่งครดั  
เป็นตน้ 

3. คู่ค้า บริษัทฯ มีกระบวนการในการคดัเลือกคู่คา้โดยการใหคู้่คา้แข่งขันบนขอ้มูลท่ีเท่า
เทียมกัน และคดัเลือกคู่คา้ดว้ยความยุติธรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมิน
และคัดเลือกคู่คา้ของบริษัทฯ โดยค านึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ และ
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย  

4. ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะผลิตสินคา้และบริการ ท่ีมีคุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม
และยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้รกัษาสมัพันธภาพท่ีดีและ
ยั่งยืน ทัง้นี ้บริษัทฯ จะรกัษาความลบัของลูกคา้อย่างเคร่งครดั โดยไม่น าไปใช้
เพ่ือประโยชนข์องตนหรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีลกูคา้
อย่างเครง่ครดัและซื่อสตัยส์จุริต 

5. เจ้าหนี ้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ตามสญัญาท่ีมีต่อเจา้หนีเ้ป็นส าคญั รวมทัง้ 
การช าระคืนเงินตน้ ดอกเบีย้และการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใตส้ัญญาท่ี
เก่ียวขอ้ง 

6. คู่แข่ง บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล มีจรรยาบรรณ
และอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการ
แข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม  

7. ชุ ม ช น  สั ง ค ม
และสิ่งแวดล้อม 

 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในเรื่องความปลอดภยัต่อชุมชน สงัคม สิ่งแวดลอ้มและ
คุณภาพชีวิตของผู้คนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
ส่งเสริมใหพ้นักงานของบริษัทฯ มีจิตส านึกและความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม
และสงัคม รวมทัง้จดัใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บังคบัต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value 
Chain) เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่ งยืน เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยั่งยืน 

- คณะกรรมการบริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร
จัดการธุรกิจ และเพ่ือใหร้ะบบสารสนเทศของบริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีดี มีความมั่นคงปลอดภยั
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ถูกตอ้งเช่ือถือได ้และสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายก ากับดูแลและ
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือก าหนดกรอบการก ากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดบัองคก์ร ท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของบริษัทฯ รวมทัง้ดูแลใหม้ีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้
บริษัทฯ สามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ 
 

หมวดที ่6 ดูแลใหม้ีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในท่ีจะท าใหบ้รรลุวัตถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือก ากบั
ดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงดา้นกลยุทธ ์ความเสี่ยงดา้นการ
ปฏิบตัิงาน ความเสี่ยงดา้นการเงิน และความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บังคบั ตลอดจนการ
ควบคุมภายในท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงนโยบายต่างๆ และไดจ้ัดใหม้ีส  านกัตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ
เป็นผูร้บัผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน พรอ้มทัง้
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพ่ือให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคมุภายในไวใ้นรายงานประจ าปี  

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดูแลและจัดการความขัดแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่าง
บริษัทฯ กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควร
ในทรพัยส์ิน ขอ้มลูและโอกาสของบริษัทฯ และการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีมีความสมัพันธห์รือเก่ียวโยงกัน
กบับริษัทฯ ในลกัษณะท่ีไม่สมควร รวมถึงก าหนดแนวปฏิบตัิไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการ
รกัษาขอ้มลูภายในและขอ้มลูที่เป็นความลบัไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่นท่ีชดัเจน โดยไดส้ื่อสารในทุกระดับของ
องคก์รและบคุคลภายนอกเพ่ือใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิไดจ้ริง และคณะกรรมการบริษัทฯ จะจดัใหม้ีโครงการ
หรือแนวทางต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นักงาน 
ทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

- คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ ากับดูแลใหม้ีกลไกในการรับเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชี ้
เบาะแส และก าหนดแนวทางปฏิบตัิท่ีชดัเจนไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยจะจดัใหม้ีการเปิดเผยช่องทาง
ในการรบัเรื่องรอ้งเรียนไวใ้นเวบ็ไซตห์รือรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
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หมวดที ่7 รักษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

- คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามส าคัญต่อการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ทั้งขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทางการเงินอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ตามขอ้ก าหนดของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 
ซึง่ลว้นมีผลตอ่กระบวนการตดัสินใจของผูล้งทนุและผูม้ีสว่นไดเ้สียของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรบัผิดชอบในการดแูลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงิน และการ
เปิดเผยขอ้มลูส าคญัต่างๆ ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน 
และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนนุใหม้ีการจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 
(Management Discussion and Analysis) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี ้
เพ่ือใหน้ักลงทุนไดร้ับทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับฐานะการเงินและ  
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสไดด้ีย่ิงขึน้ นอกเหนือจากขอ้มูลตัวเลขในงบ
การเงินเพียงอย่างเดียว 

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และ
ความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัทฯ 

(3) ในภาวะท่ีกิจการของบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากบัดแูลใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทฯ มีแผนในการแกปั้ญหา หรือมีกลไกอื่นท่ี
จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทัง้นี ้ภายใตก้ารค านงึถงึสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งพิจารณาถงึความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทฯ 
(5) คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งก ากับใหเ้ลขานุการบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

ท าหนา้ท่ีในการสื่อสารกบัผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่น 
(6) คณะกรรมการบริษัทฯ สง่เสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

 

หมวดที ่8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการใหม้ั่นใจไดว้่า 
ผูถื้อหุน้ไดร้บัการปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมกนัและผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิพืน้ฐานในฐานะผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างครบถว้น เช่น 
(1) สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุน้ (2) สิทธิในการมีสว่นแบ่งก าไรของบริษัทฯ (3) สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารท่ี
เก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือเว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัยฯ์ หรือโดยวิธีการอื่นใด  
(4) สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชส้ิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้อย่างเป็นอิสระ เพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอน
กรรมการบริษัทฯ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การจ่ายเงินปันผล การ
เพ่ิมทนุและออกหุน้ใหม ่รวมทัง้สิทธิในการตัง้ค  าถามตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัรายงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และเรื่องอื่นใดท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและอนุมตัิ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้
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และการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง
ส าคญัของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ ไมก่ระท าการใดๆ อนั
เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ สง่เสริมและก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สิทธิผูถื้อหุน้ดงัตอ่ไปนี ้

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลใหม้ั่นใจว่าผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัทฯ 
รวมถงึ  

(1) จะปกป้องและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ สิทธิการซือ้ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการมี
ส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการไดร้บัข่าวสารขอ้มลูกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี การจัดสรรเงิน 
ปันผล การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บังคับหรือหนังสือบริคณหส์นธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการ
อนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

(2) จะสง่เสริมและสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ไดแ้ก่ 
สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ื อ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหนา้ สิทธิในการส่งค าถามต่อท่ีประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม 
และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ค  าถามต่อท่ีประชุม เป็นตน้ รวมถึงอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายย่อยในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยส่ง
ประวตัิและหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่าวไปยังประธานกรรมการบริษัทฯ ภายใตห้ลกัเกณฑ ์
ระเบียบ และขัน้ตอนท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

(3) จะดแูลใหม้ีการส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันนัดประชุมผูถื้อหุน้ และจัดท าหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

(4) จะสนับสนุนให้ผู ้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก แบบ ข 
และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะส าหรบั custodian) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมทัง้อ  านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง แต่มีความประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการลงคะแนน
เสียงโดยวิธีการมอบฉนัทะ โดยเสนอใหม้ีกรรมการอิสระเขา้ประชมุและลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุน้ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผูร้ ับมอบ
ฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ได ้

(5) จะงดเวน้การกระท าใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือจ ากดัสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ในการ
เขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 
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เช่น ไม่น าเสนอเอกสารท่ีมีข้อมูลส าคัญเพ่ิมเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงขอ้มลูส  าคญัโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ เป็นตน้ 

(6) จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในการใชส้ิทธิต่างๆ เช่น การใหข้อ้มูลส าคญัท่ีเป็นปัจจุบันผ่าน
ทางเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ เป็นตน้ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะดแูลใหก้ารด าเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของตน รวมถงึ 

(1) จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ีในการ
ประชุมผูถื้อหุน้และจะละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ ใน
กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสใหส้ามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนตนได ้ 

(2) จะแจง้กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในหนงัสือเชิญประชุมและ
ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม และขัน้ตอนการออก
เสียงลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และไดม้ีการบันทึกการแจง้กฎเกณฑแ์ละขัน้ตอน
การออกเสียงลงมติดงักลา่วลงในรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

(3) จะจดัการประชุมใหเ้หมาะสม และจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระการ
ประชุมหรือเก่ียวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นได ้โดยประธานกรรมการบริษัทฯ จะ
สอบถามท่ีประชุมในแต่ละวาระ รวมทัง้จดัใหม้ีการบนัทกึขอ้ซกัถามในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการ
ประชุมหรือเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ ความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ และค าชีแ้จงของคณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือ ผูบ้ริหาร ลงในรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

(4) จะด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และผูบ้ริหารท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ จะไม่น าเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมใดๆ ท่ีไม่จ าเป็นต่อท่ีประชุม โดยเฉพาะวาระการ
ประชมุท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาอย่างเพียงพอก่อนการตดัสินใจ 

(5) จะสนบัสนนุใหส้ง่เสริมใหน้ าเทคโนโลยี เช่น บารโ์คด้ บตัรลงคะแนน หรืออื่นๆ มาใชก้บัการประชมุ  
ผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนับคะแนนและแสดงผล เพ่ือให้การด าเนินการประชุม
สามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย า โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยจะจดัใหม้ีการเปิดเผยผล
การลงคะแนนไวใ้นรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และการ
งดออกเสียงในแตล่ะวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียง 

(6) จะจดัใหม้ีบคุคลท่ีเป็นอิสระเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง หรือเป็นผูน้บัหรือตรวจสอบคะแนน
เสียงในการประชุม เช่น ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทฯ  หรือท่ีปรกึษากฎหมาย   และเปิดเผยผลการ
นบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงดงักลา่วใหท่ี้ประชมุทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุดว้ย  

(7) คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นความส าคญัของการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี และเคารพ
สิทธิของผูถื้อหุน้ จงึสนบัสนนุใหก้รรมการบริษัทฯ ทกุคนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 
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- คณะกรรมการบริษัทฯ จะดแูลใหก้ารเปิดเผยมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้และการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้
เป็นไปอย่างถกูตอ้งและครบถว้น รวมถงึ 

(1) จะดูแลใหม้ีการใหข้อ้มูลเก่ียวกับ วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้มูล
ทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยมีค าชีแ้จงและเหตผุลประกอบตาม
วาระหรือมติท่ีขอใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้อย่างเพียงพอและทนัเวลาส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้
ในแต่ละครัง้ บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยมีขอ้มลูเหมือนกบัขอ้มลูในรูปแบบเอกสาร
ท่ีบริษัทฯ จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้  

(2) หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง จะดูแลให้มีการรวบรวมเนื ้อหาการประชุ มซึ่งประกอบดว้ย 
รายละเอียดวาระการประชุม รายช่ือกรรมการบริษัทฯ ทัง้ท่ีเขา้รว่มประชมุและลาประชมุ มติท่ีประชุม 
การลงคะแนนเสียง ตลอดจนค าถามและความเห็นของผูถื้อหุน้ จดัท าเป็น “รายงานการประชุมผูถื้อ
หุน้” โดยจะเผยแพร่ขึน้เว็บไซตข์องบริษัทฯ และจัดส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ และ/หรือ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ์ และจะเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการ
ประชมุผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

(3) จะส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและไม่จ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ล่วงหนา้ และบริษัทฯ จะไม่น าเสนอเอกสารท่ีมีขอ้มลูส  าคญั
เพ่ิมเติมระหว่างการประชุมผูถื้อหุน้ และบริษัทฯ จะไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลู
ส าคญัโดยไมแ่จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 

(4) จะดแูลใหม้ีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารและสารสนเทศท่ีเป็นขอ้มลูปัจจบุนัผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ 

 
อนมุตัิโดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
ทัง้นี ้ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 9 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 
 
 
 

(นายวิทรู เจียกเจิม) 
 ประธานกรรมการบริษัทฯ 

บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 
 


